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A valorização da ludicidade em nossa concepção de Educação vem se
constituindo como meio de assegurar o direito de “voz e vez” de todos
os educandos. Assim, o brincar como ato fundamental na existência
humana é entendido como um modo de ser e estar no mundo, no qual
são construídos sentidos, fantasias e representações.
É para evidenciar a ludicidade como dimensão do desenvolvimento
humano e, em especial, as brincadeiras como expressão de uma
linguagem própria dos pequenos cidadãos e cidadãs, que lançamos
a Revista Brincar. Trata-se de uma publicação bem-vinda no contexto
histórico em que vivemos, no qual a promoção do direito ao desenvolvimento pleno assume posição central.
Nas próximas páginas apresentamos elementos da concepção do brincar na Rede Municipal de Educação de Guarulhos, considerando a
proposta de formação integral dos educandos. São entrevistas, dicas,
brincadeiras e relatos de professores que indicam o lugar que o brincar ocupa na formação de sujeitos autônomos e felizes.
Estamos certos de que esta publicação fortalece ainda mais nossa busca pela qualidade social da educação, subsidiando nossos educadores
com mais um material que orienta um trabalho rico em possibilidades
de a criança vivenciar a infância em nossa sociedade e em nossas instituições. Esperamos, por fim, que esta Revista favoreça a continuidade
das reflexões que têm nos levado a construir a escola que desejamos
para nossos educandos.
Prof. Moacir de Souza
Secretário Municipal de Educação
Guarulhos, novembro de 2014
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Criando e
Transformando

Pra começo de
conversa
Alta madrugada / Vagalumes no jardim / Brincam de ciranda...
Zemaria Pinto

Da idealização ao
processo de criação
A Divisão de Políticas para Educação Infantil
tem como objetivo reafirmar o Projeto
Político-Pedagógico na Rede Municipal,
tendo como foco a qualidade na Educação
Infantil de 0 a 5 anos, respeitando o tempo
de vida da criança da primeira infância.

A concepção de educação que acreditamos,
tal qual é revelada no Quadro de Saberes
Necessários (QSN), permeia o brincar. O lúdico está diretamente ligado à humanização
e ao desenvolvimento integral que tanto desejamos proporcionar às nossas crianças.

Há algum tempo desejamos elaborar uma
publicação que reafirmasse o lugar que o
brincar ocupa na concepção de educação
e que revelasse as experiências que o compreendem como uma das linguagens das
crianças. Nosso ponto de partida é a crença
de que brincar é direito essencial da criança e
deve ser vivenciado por todas as idades, pois
é uma atividade de expressão, desenvolvimento, resgate cultural e que une gerações,
propiciando a criação e o fortalecimento de
vínculos afetivos.

Podemos realizar toda e qualquer atividade, mas quando o fazemos com prazer,
com alegria, com sentido, nunca mais a esquecemos. Em 2013, realizamos a primeira
Semana Mundial do Brincar em Guarulhos,
que foi um sucesso pela grande mobilização social nas ruas, praças, escolas, departamentos da Secretaria Municipal de
Educação e parceiros em todo o município, afirmando a importância do brincar
na sociedade como cultura que possibilita
a humanização.
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Foto: Maurício Burim/SE - EPG Antônio Aparecido Magalhães

Este movimento gerou um registro de fotografias que, com toda sua beleza e sensibilidade, nos mostra a receptividade e o prazer
que a sociedade guarulhense teve ao vivenciar esses momentos, independentemente da
faixa etária, redescobrindo o seu eu e como a
vida pode ser melhor.

concebam o brincar não como método, mas
como condição para o desenvolvimento humano. Não como algo que mereça ter um
dia especial (o dia do brincar/brinquedo),
mas como forma de viver: ser brincante.

Agora, com esta publicação desejamos que
o processo formativo dos educadores seja
enriquecido, reunindo aqui entrevistas, dicas, experiências da Rede, artigo de opinião
e brincadeiras, revelando, mais uma vez, o
papel da ludicidade para o desenvolvimento
integral do ser humano e a importância da
mediação do educador nesse processo.

Divisão Técnica de Políticas
para Educação Infantil

Convidamos a todos a partilhar deste sonho
realizado.

Desejamos que os educadores, partindo de
todo o seu processo formativo e experiência,
BRINCAR | 7

A voz e a vez da
dascriança
crianças

Sol na varanda / Sombras ao
entardecer / Brincam de ciranda...
Carlos Seabra

Uma rotina de Educação infantil que visa
garantir voz e vez da criança tem espaços e
tempos planejados de forma a possibilitar
a exploração, para que ela faça escolhas,
brinque sozinha ou em grupo e se sinta
acolhida e desafiada o tempo todo. Tratase de vê-la como sujeito de seu processo de
aprendizagem e desenvolvimento.

Foto: acervo da EPG Nadja Maria Seabra Santos, Prof.ª
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Foto: acervo da EPG Selma Colallilo Marques

Foto: Maurício Burim/SE - EPG Braguinha

Meninos também brincam de bonecas
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Foto: acervo da EPG Nadja Maria Seabra Santos, Prof.ª

Criança também registra

10 | BRINCAR

Desenho: Gabriellle Alves da Silva
Professora: Nedinéia Zardi de Oliveira
EPG Gonzaguinha
Estágio IIB
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Mergulhando
no tema...
“Não paramos de brincar porque envelhecemos,
envelhecemos porque paramos de brincar”.
Manoel de Barros

Espaço para o brincar
e o papel do professor
Sirlândia Teixeira1
Na escola, desde cedo, a criança também tem a necessidade de brincar como forma de socialização e de interação com a experiência sócio-histórica,
dos adultos e do mundo por eles criado. Dessa forma, a brincadeira é uma
atividade humana na qual as crianças são introduzidas, constituindo-se
em um modo de assimilar e recriar a experiência sociocultural dos adultos.
(WAJSKOP, 2007)
1
Doutoranda na área de Educação
e Saúde pela UNIFESP, Mestre em
Psicologia, Psicopedagoga, Psicóloga,
membro diretor da Associação Brasileira de Brinquedotecas, membro da
International Toy Library Association,
experiência em gestão na primeira infância, pesquisadora do grupo Contextos Integrados em Educação Infantil
(CIEI) da Faculdade de Educação da
USP. É autora de vários livros sobre
os jogos, brinquedos, brincadeiras e
brinquedotecas, professora na graduação em Pedagogia e coordenadora na
Pós--Graduação em Psicopedagogia.
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Porém, vemos que, embora algumas escolas tenham aderido a um espaço para que o brincar possa acontecer, por exemplo, com a criação de brinquedotecas – espaços criados especialmente para promover a brincadeira espontânea
ou dirigida, visando ao desenvolvimento e à aprendizagem global da criança
– os professores parecem estar mais preocupados em cumprir os objetivos
estipulados pelos programas escolares fixados para cada faixa etária. Com
isso, o brincar fica restrito a intervalos entre atividades.
Mas não deveria ser assim, pois é fácil notar que as crianças não têm mais
lugar para brincar; grande parte delas vive fechada em condomínios, prédios ou casas sem quintal. Por isso, encontrar na escola uma oportunidade de
brincar, além de realizar as atividades curriculares, é também encontrar um

espaço para um desenvolvimento saudável,
como propõe Friedmann (2006).
Na sala de aula, o espaço de trabalho pode
ser transformado em espaço de jogo, podendo ser dividido com mesas, cadeiras, divisórias, etc.. Fora da sala de aula, sobretudo no
pátio, a brincadeira acontece de forma muito
espontânea, e é também onde a atividade
física predomina. “O espaço e o tempo definem a característica de cada brincadeira.”
(FRIEDMANN, 2006, p.22)
Para a autora, o brincar pode e deve não só
fazer parte das atividades curriculares, especialmente na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental, mas também ter um tempo
preestabelecido durante o planejamento em
sala de aula. É, pois, fundamental selecionar
brinquedos que levem os alunos a transformarem, criarem e ressignificarem sua realidade, estimulando não só a criatividade, por
meio da atividade lúdica, mas também a tomada de decisão, a resolução de problemas e
a cooperação no trabalho em grupo.
Também Oliveira (2002) ressalta que: “a
brincadeira permite a construção de novas
possibilidades de ação e formas inéditas de
arranjar os elementos do ambiente. Os objetos manipulados na brincadeira, especialmente, são usados de modo simbólico, como
um substituto para outros, por intermédio
de gestores imitativos reprodutores das posturas, expressões e verbalizações que ocorrem no ambiente da criança”. (OLIVEIRA,
2002, p.160)
A proposta de utilização do brinquedo na
escola, principalmente como recurso pedagógico, objetiva então estimular o desenvolvimento dos alunos por meio de um
elemento comum. Mas qual seria o papel do
professor nesse contexto do brincar?
Para que o brincar aconteça, é necessário
que o professor tenha consciência do valor
das brincadeiras e dos jogos para a criança,

o que indica a necessidade de esse profissional conhecer as implicações nos diversos
tipos de brincadeiras, bem como saber usá-las e orientá-las.
Há, de fato, diversas formas de o brincar
acontecer: o brincar livremente, quando o
prazer está na atividade em si, sem um fim
propriamente dito; o brincar dirigido, no qual
há presença do adulto. Este último necessita
de muito cuidado, pois, nas mãos de um professor muito rígido em cumprir os conteúdos
curriculares, ou seguir horários, pode se tornar uma atividade sem características lúdicas,
sem alegria. O que todo professor que deseja
utilizar o brinquedo precisa saber é que sua
principal característica como um instrumento
para mediar a aprendizagem é o prazer. Um
“termômetro” para medir se o que o professor está fazendo está dando certo é a alegria
que deve estar estampada nos olhares das
crianças, a motivação em querer fazer parte
da atividade, o interesse em continuar brincando. O professor que não observar essas
características atentamente estará sujeito a
desistir da atividade lúdica no processo de
ensino e aprendizagem.
Quando o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil – RCNEI (1998)
trata o professor como mediador, aponta o
brincar como instrumento próprio e necessário para a criança. “É preciso que o professor tenha consciência que na brincadeira
as crianças recriam e estabilizam aquilo que
sabem sobre as mais diversas esferas do conhecimento, em uma atividade espontânea e
imaginativa” (p.29), ou seja, pela oportunidade de vivenciar brincadeiras imaginativas
e criadas por elas mesmas, as crianças podem
acionar seus pensamentos para a resolução
de problemas que lhes são importantes e
significativos. Com a brincadeira, portanto,
cria-se um espaço no qual as crianças podem
experimentar o mundo e internalizar uma
compreensão particular sobre as pessoas, os
sentimentos e os diversos conhecimentos.
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A intervenção do educador durante as brincadeiras realizadas pelas crianças nas instituições escolares é de suma importância,
mesmo que seja no brincar espontâneo. O
professor deve oferecer matérias, espaço e
tempo adequados para que a brincadeira
ocorra em sua essência. O adulto também
pode, portanto, estimular a imaginação das
crianças, despertando ideias, questionando-as para que busquem soluções para os problemas, assim como pode brincar junto com
as crianças, partilhando sensações e reações
nesse momento singular de seu desenvolvimento, podendo até mesmo contar do que e
como ele próprio brincava na infância, estimulando assim à imaginação das crianças e
servindo de modelo.
Sendo o brinquedo parte da cultura de toda
criança, ele deve ser integrado ao processo
de formação dos alunos e explorado minuciosamente pelo professor. Nesse sentido, a
escolha dos brinquedos como materiais didáticos é um dos papéis do professor.
Ao utilizar o brinquedo nas aulas como material pedagógico, é importante que o professor não se deixe levar por uma liberdade de
exploração, ou seja, simplesmente deixar os
alunos em um determinado espaço brincando sem nenhuma orientação e consciência
de suas ações. Deve haver planejamento, e
as atividades devem ser mediadas pelo professor, desafiando os alunos na resolução
de problemas, aumentando o repertório de
respostas para suas ações, estimulando sua
criatividade e, principalmente, contribuindo
para a sua formação.
No entanto, parece que poucos são os professores em condições de assumir essas funções.
Observamos que as brincadeiras livres, por
exemplo, não são muito aventadas, apesar
de estarem presentes no RCNEI (1998): “... é
preciso que as crianças tenham certa independência para escolher seus companheiros e os
papéis que irão assumir ...” (p. 28)
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Cabe, portanto, às instituições de Educação
Infantil criar oportunidades de tempo e espaço, dispor de materiais adequados e possibilitar aos professores conhecimentos sobre
o brincar, como é proposto por Leal (2000). A
brincadeira é uma atividade que pode e deve
ser incentivada na Educação Infantil.
Um estudo realizado por Otero (1996) também
revela que há problemas por parte dos professores na utilização de jogos na educação, em
razão da dificuldade de alcançar os objetivos
propostos, respeitando os interesses da criança
e as suas próprias crenças enquanto educadores. Para o autor, deve haver uma conscientização dos profissionais da escola acerca da
importância das atividades lúdicas no processo de ensino e aprendizagem, pois estas têm
sido vistas por alguns educadores apenas como uma brincadeira sem um fim pedagógico.
Porém, é preciso estar atento à objeção de
Elkonin (1998), segundo o qual “a importância
puramente didática do jogo é muito limitada
(...)”, e quando é utilizado com fins meramente didáticos, ficam relegadas “a segundo plano
as relações entre as pessoas no processo e os
traços específicos dos jogos” (p. 400). O autor
adverte que, por meio do brincar, a criança
aprende; porém, se a brincadeira é usada como recurso didático para algum conteúdo,
deixa-se de lado a especificidade desta. Os conhecimentos produzidos e os repassados para
as crianças podem auxiliá-la a aumentar seu
repertório, e isso se manifesta em seu brincar.
O professor deve ajudar seus alunos a interagirem na atividade lúdica, incentivando a participação, fazendo perguntas para quem não sabe
como fazê-las ou é mais inibido. Sua participação é adequada à medida que sua presença
for um aval para que todos participem com
liberdade e espontaneidade. Ainda segundo
Moreira (1999), a presença do professor deve
liberar e dar segurança, incentivar discretamente, sem forçar comportamentos, permitindo aos
alunos uma participação livre de pressões.
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Tricotando
com Ivani Magalhães

Entrevista realizada no Encontro Integrado da Educação Infantil/2013

Como você se tornou educadora?
Creio que comecei o processo de me tornar uma educadora bem cedo,
quando brincava de escolinha, com minhas primas ou os meus ursinhos,
e imitava minhas professoras, passava lições, escrevia na lousa e já amava
esse universo. Quando estava no Ensino
Fundamental II (do atual 6º ao 9º ano),
fiz parte do Grêmio Estudantil da Escola
Estadual onde estudava e passava boa parte do tempo lá. Meus momentos preferidos
eram quando as crianças das séries iniciais
me rodeavam no recreio e pediam brincadeiras e que lhes contasse histórias. Gostei
tanto disso que, no Ensino Médio, optei
por cursar o Magistério, do qual gostei
desde o primeiro dia e, quando vieram os
estágios, fui contratada como auxiliar de
classe em uma grande escola da rede particular de ensino de São Paulo. Em pouco
tempo passei a ter algumas funções docentes atribuídas e, como queria fazer bonito,
passava horas pesquisando atividades,
brincadeiras e histórias, o que continuo fazendo até hoje!
Foto: Maurício Burim/SE
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Quanto tempo você atuou na Educação
Infantil e como você vê o papel do
educador da infância em nosso país?

Para uma Educação Infantil de
qualidade, como devem ser os espaços
escolares?

De forma direta, em sala de aula, como professora, coordenadora pedagógica e gestora,
posso dizer que atuei por cerca de 12 anos.
Indiretamente, como consultora, formadora de
professores e contadora de histórias, até hoje!
Somando, são cerca de 20 anos me dedicando à
educação, pois ingressei na área bem cedo, aos
15 anos tive meu primeiro registro profissional
como auxiliar de classe. A meu ver, o educador
da infância em nosso país vem passando por
mudanças há pouco mais de duas décadas, pois
o que observávamos era a ideia de um profissional essencialmente tarefeiro. Vale ressaltar que o
atendimento às crianças, sobretudo as menores,
precisa ir além disso: é necessário que o educador infantil seja um profissional intelectual, com
boa formação acadêmica, que pesquise e procure
se aperfeiçoar sempre, de modo a planejar atividades e criar condições que favoreçam o desenvolvimento integral de seus alunos.

Primeiramente, precisam ser seguros, limpos, arejados e acolhedores, de modo a garantir a integridade física e emocional das
crianças. Além disso, defendo que estes
espaços precisam contemplar a proposta
de desenvolvimento integral, ou seja, oferecer condições para desenvolver a criança
em todos os seus aspectos, com estímulos
à convivência entre as crianças e os adultos
que o compõem, e ainda dialoguem com
todas as áreas curriculares, corroborando,
inclusive, com o processo de construção da
identidade e da autonomia das crianças.
Entendo também que o espaço escolar diz
respeito não apenas ao espaço físico e estrutura escolar, mas também às possibilidades
de vivência que permitem a construção de
conhecimentos por parte das crianças.

Como você entende o brincar na Proposta
pedagógica da Educação Infantil?
Primeiramente, quero lembrar que o brincar
precisa ser entendido como direito e necessidade de todas as crianças. Conquistado
e assegurado na forma da lei, como no
Estatuto da Criança e do Adolescente, por
exemplo, é responsabilidade das famílias e
da sociedade em geral criar condições para
que o brincar seja entendido como atividade vital e imprescindível durante a infância,
tão importante quanto a alimentação e a higiene. Além disso, é preciso compreender a
ludicidade como uma linguagem, um meio
por excelência para as crianças construírem
conhecimentos sobre si, sobre a relação com
o outro e sobre o mundo. Desse modo, o
brincar deve permear todas as ações em uma
Proposta Pedagógica que de fato considere a
natureza infantil, constituindo um princípio
norteador para todas as atividades.

De que maneira a postura lúdica do
educador favorece a interação adulto/
criança E criança/criança?
Defendo uma proposta em que o educador é
verdadeiramente lúdico, que tem a ludicidade como um valor essencial e a considera como um elemento fundamental nas relações
entre as pessoas e na construção do conhecimento e, desse modo, passa a se relacionar
melhor com seus alunos, uma vez que utiliza
a linguagem que lhes é própria. Os alunos,
por sua vez, passam a interagir melhor entre
si, sentem-se acolhidos e compreendidos, e
isso irá garantir a construção de um ambiente que favorecerá todas as aprendizagens. Os
vínculos serão fortalecidos e todos ganharão
com isso.
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VOCÊ PODE DAR EXEMPLOS DE práticas
que favoreçam a aprendizagem e o
desenvolvimento das crianças na
Educação Infantil?
Um bom exemplo é quando as crianças ouvem histórias lidas ou narradas livremente
por seus educadores. Costumo dizer que,
dependendo da forma como isso for feito, podemos criar momentos únicos de afetividade
entre alunos/educadores e alunos/alunos. É
prazeroso para as crianças e pode ser também
para o educador, e nesses momentos é possível aprender sobre as linguagens oral e escrita, com a ampliação do universo vocabular, e
aprender desde cedo a amar os livros; podese descobrir o complexo universo dos sentimentos, afinal as histórias permitem acessar
emoções como o amor, o medo, a perda, o
abandono, a vitória, entre outros; pode-se
aprender sobre valores essenciais para a vida
em sociedades, relações sobre a nossa cultura e a de outros povos. Estimula nas crianças
a capacidade de imaginar, essencial para o
desenvolvimento da inteligência e da argumentação. Repercute no corpo, quando traz
o relaxamento ou a ansiedade pelo que será
narrado a seguir, inspira as brincadeiras de
faz de conta, quando as crianças brincam de
representar papéis e adotam as características
das personagens de uma história, contribuindo para o desenvolvimento da expressividade e da apropriação da linguagem corporal.
As práticas ligadas à ludicidade, de modo
geral, constituem propostas ricas para o desenvolvimento e a aprendizagem das crian-
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ças. Entre elas destaco o brincar de faz de
conta, brincadeiras livres e dirigidas ao ar
livre e em contato com a natureza também
compõem esse cenário.
Você TERIA sugestões de leitura para
nossas crianças?
Para os menores de três anos, as histórias
mais curtas, com animais, crianças e brinquedos. Enredos com ritmo e repetição também
são interessantes. Para as turmas maiores
de três anos, incluímos os contos de fadas,
as fábulas e as lendas do nosso folclore e até
algumas releituras de contos clássicos.
Exemplos:
• A casa sonolenta
Audrey Wood – Editora Ática
• Bruxa, bruxa venha à minha festa
Arden Druce – Editora Brinque-Book
• Menina bonita do laço de fita
Ana Maria Machado – Editora Ática
• O caso do bolinho
Tatiana Belinky – Editora Moderna
• O grande rabanete
Tatiana Belinky – Editora Moderna
• O grúfalo
Julia Donaldson – Editora Brinque Book
• O sapo bocarrão
Keith Faulkner – Editora Companhia das
Letrinhas

Conte um pouco sua experiência nas
formações com os educadores de
Guarulhos.

VOCÊ PODERIA DeixAR uma mensagem para
os educadores da Rede Municipal de
Educação?

Minha primeira experiência com os
educadores de Guarulhos foi em março de
2013, quando fui convidada por intermédio
da Aliança pela Infância, da qual sou parceira
e apoiadora há alguns anos, a ministrar
uma palestra relacionada à importância do
brincar e seus obstáculos, além de promover
a Semana Mundial do Brincar. O público
foi composto por uma parte da Rede de
Educação Infantil: dois grupos com cerca de
500 educadores. Apesar do frio na barriga,
por falar para tantos educadores de uma
Rede que eu ainda não conhecia, me senti
à vontade e acolhida por todos! Depois foi
com grande alegria que recebi o convite
para realizar a formação dos professores
no início do segundo semestre letivo, desta
vez praticamente toda a rede iria conhecer
o meu trabalho em uma maratona de 10
palestras ao longo de uma semana. O tema:
Letramento na Educação Infantil! Impossível
recusar, uma vez que pesquiso o tema há
bastante tempo e atualmente desenvolvo um
projeto de hora do conto para bebês. Aceitei
o desafio e não me arrependi! Ao final,
apesar do cansaço físico e vocal, me senti
imensamente feliz, com a receptividade ao
tema e os feedbacks enviados por meio das
redes sociais.

Costumo dizer que o educador da Educação
Infantil tem uma responsabilidade imensa “nas costas”. Sua atuação pode deixar
marcas importantes, positivas ou negativas,
que seus alunos irão levar por toda a vida.
Estamos com eles no momento em que lançam, pela primeira vez, seu olhar para si, pois
estão se conhecendo, construindo a identidade; o seu olhar para o outro, aprendendo
sobre como se relacionar com as pessoas e a
vida em sociedade; e seu olhar sobre o mundo, aprendendo e construindo a chamada
“visão de mundo”. Precisam aprender pela
experiência, tocando, cheirando, sentindo o
sabor, ouvindo e vendo, tudo o que querem
ou precisam aprender. As crianças vivem na
primeira infância um momento de encantamento pelas coisas do mundo e precisam ter
à sua volta adultos dispostos a se reencantar
com as pequenas coisas, que estejam dispostos a ouvir suas indagações e que as ajudem
a descobrir as respostas.
Ivani Magalhães é Mestre em Educação pela PUC-SP com formação em Psicologia e
Pedagogia. Atua como docente no Centro
Universitário Ítalo Brasileiro (UniÍtalo), ministrando aulas no curso de Pedagogia. Coordena
os Projetos “Práticas Educacionais e Ações
Comunitárias” e “Conta Comigo!” – Núcleo de
Estudos sobre a Arte de Contar Histórias. Há
doze anos atua como contadora de histórias
com apresentações para crianças e adultos em
diversos espaços. Ministra oficinas e workshops
sobre a arte de contar histórias, brinquedoteca,
entre outros temas vinculados à infância e à ludicidade. É autora dos livros de literatura infantil
“Minhoca Dondoca” (Giostri, 2012) e “Papelito:
uma história de amor com o meio ambiente”
(Giostri, 2012) e coautora dos livros “A arte de
contar histórias: abordagens poética, literária e
performática” (Ícone, 2010) e “Essa história eu
conto assim”.
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Criando e
transformando
“Impossível olhar o céu e não se maravilhar, olhar
uma criança e não sorrir, olhar seu sorriso e não se
encantar.” Fábio Esteves

Brincar: Pesquisa, Experimentação
e Prática Pedagógica
O brincar é uma das principais linguagens da criança e sua importância é fundamentada, entre outros, pelos seguintes documentos: Estatuto da Criança
e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Básica e Quadro de Saberes Necessários
(QSN), publicado pela Secretaria de Educação do Município de Guarulhos.
Sabendo que a brincadeira deve ser priorizada no planejamento e no trabalho pedagógico da Rede Municipal, a Divisão Técnica de
Políticas para Educação Infantil elaborou e
desenvolveu um curso destinado aos educadores da primeira infância.
O curso foi estruturado em nove encontros
quinzenais e presenciais com turmas de até
40 participantes, nos quais foram realizadas
atividades de estudo e reflexão em grupos, utilizando-se textos teóricos como os
de Vygotsky, Wallon, Freinet, Friedmann,
Kishimoto, Luckesi, entre outros, como também vídeos, dinâmicas e vivências de diversas brincadeiras.
Foto: Divulgação
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A proposta desse curso, inserido no
Programa de Formação Permanente da
Secretaria Municipal de Educação, teve uma
relação direta entre os saberes construídos
e a prática pedagógica. Essa relação se deu
por meio das tarefas sugeridas e realizadas
com crianças e educadores no coletivo das
escolas.
As temáticas trabalhadas foram relativas à
concepção de infância, contexto social e cultural na construção das brincadeiras, desenvolvimento e rotina na Educação Infantil e a
relação dos eixos do QSN com o brincar. Os
participantes também foram dando um direcionamento para o curso, conforme suas dúvidas e necessidades e, assim, cada encontro
foi se estruturando de forma a atender aos
educadores.

zação do material coletado. Por meio das
pesquisas os educadores encontraram motivação para brincar com suas crianças, vivenciando atividades dentro e fora da sala de
aula, destacando os relatos dos educandos
nos registros.
Acreditando que as brincadeiras podem ser
promovidas para diversas faixas etárias, fez
parte da proposta do curso a socialização
dessa experiência entre o educador e as
crianças. Incentivamos a pesquisa em sites
como o Mapa do Brincar e as publicações do
Ministério da Educação (MEC) que garantem
ao educador ampliar seu repertório de
brincadeiras e a visão sobre a organização
do espaço educativo.

Entendemos que toda formação necessita ser
significativa para o formando, atender suas
necessidades e promover descobertas dentro
de sua Zona de Desenvolvimento Proximal.
Isso vale tanto para o educando como para o
educador.
O marco do curso foi a montagem de uma
Caixa de Brincadeiras que foi alimentada a
cada encontro pelas brincadeiras tradicionais da nossa infância, assim como outras
conhecidas e vivenciadas no curso.
Cada caixa foi organizada com fichas que
continham dados como: material necessário,
faixa etária, como se brinca, espaço e classificação das brincadeiras (de roda, de corda, de
adivinha, atenção e concentração, de mãos,
de pegar, de correr, de esconder, com bola,
de memória, de faz de conta etc.).
Esse movimento propiciou o aprofundamento das possibilidades do brincar, pois
envolveu a pesquisa, discussão e organiBRINCAR | 21

Programa
Mesa Educadora

O Programa Mesa Educadora para a Primeira
Infância iniciou-se em 2003, com a realização
de um projeto-piloto no município de Porto
Alegre/RS. O Programa nasceu por meio de
uma iniciativa do Banco Mundial em parceria com a UNESCO e a Fundação Maurício
Sirotsky Sobrinho. A partir de 2006, a Gerdau
Aços Longos S/A tornou-se a principal empresa mantenedora do Programa em parceria com
as Secretarias de Educação dos munícipios que
abraçaram a proposta, como aconteceu em
Guarulhos no ano de 2008.
A Mesa é um espaço dedicado às vivências
e aprendizagens, favorecendo momentos de
troca de experiências, pesquisas, estudos e
reflexões sobre a prática pedagógica. O ambiente de formação é organizado em cantos
temáticos, nos quais os educadores são provocados a vivenciar o brincar.
Com isso, possibilita-se aos profissionais a
experimentação de situações de aprendizagens envolvendo as múltiplas linguagens,
desencadeando a construção de diferentes
perspectivas de olhar e de novas práticas.
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Resgatar a infância é recuperar a memória,
a alegria, a imaginação e o brincar em sua
essência. O convite para vivenciar mais uma
vez essas emoções é realizado, proporcionando, assim, condições favoráveis às interações sociais, ao respeito, à sensibilidade, à
criatividade e à aproximação com a fantasia
infantil.
Trata-se de redescobrir, em suma, a capacidade de novamente nos maravilharmos com
a vida, cantando, brincando, criando e construindo conhecimentos. Por isso, entende-se
que a Mesa Educadora deve ser um lugar
prazeroso de constante interação e troca de
experiências entre os educadores, facilitando
a construção de novos conhecimentos.
Desse modo, a metodologia da proposta de
formação do Programa está articulada à concepção expressa no QSN ao reconhecer o lúdico como direito da infância, provocando
mudanças pessoais, profissionais e institucionais por meio da reflexão sobre a prática cotidiana do educador.

Foto: Maurício Burim/SE

Saberes construídos no Programa Mesa
Educadora:

formação e sempre que tenho a oportunidade procuro participar.

Para compartilhar suas experiências convidamos as Educadoras Gina Lúcia Pereira dos
Santos, da EPG Cândido Portinari; Elaine
Cristina Belini da Silva, da EPG Helena Antipoff;
Silene de Freitas Oliveira Polari, da EPG Zuzu
Angel; e Indiana Josefa, da EPG Zélia Gatai:

O que você percebe de diferente entre a
Mesa Educadora e os outros cursos de
que você já participou?

Por que você decidiu participar do curso Mesa Educadora?
Gina Lúcia: Tenho alguns amigos professores
que haviam realizado o curso em anos anteriores e faziam grandes elogios à metodologia,
às dinâmicas e às práticas vivenciadas durante os encontros. O dinamismo, a concepção
freinetiana, a troca de experiências e a coordenação organizadora dos temas tornaram o
curso mais interessante a cada encontro.
Indiana Josefa: Quando vi o curso Mesa
Educadora, logo quis fazê-lo, pois sempre procuro melhorar a minha prática na
Educação Infantil. Sinto falta deste tipo de

Silene de Freitas: Percebi que o que difere
a Mesa Educadora dos demais cursos oferecidos pela Rede, e de que participei, é a
atenção especial à infância e aos múltiplos
olhares para as vivências cotidianas dentro
das escolas.
Os encontros contribuíram para sua
prática?
Elaine Cristina: Sim. Muitas foram as vezes
que o encontro tratou de um assunto que vivenciei, coincidentemente no mesmo dia, ou
em dias anteriores. Algumas questões citadas
apresentaram o mesmo posicionamento que
tive como educadora, ou a mesma resolução
do fato, ao passo que outras não, mas ambas
ampliaram o “olhar” para o mesmo contexto.
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Você Sabia?
Em 2003, quando
procuravam um nome
para o Programa, os
idealizadores estavam
reunidos em uma sala
em torno de uma mesa.
Conversavam, trocavam
experiências, discutiam e
sorriam quando o conceito
surgiu. A Mesa simbolizava
sustentação, pois, quando
nos reunimos para a
alimentação, vivenciamos
experiências agradáveis
na partilha com pessoas
especiais.
Daí a conclusão: a Mesa
Educadora é um espaço
onde a aprendizagem
acontece pela interação e
socialização de práticas,
como um lugar para a
sustentação de sonhos e
ideais. Na Mesa o professor
pode alimentar-se de
esperança e renovar suas
energias.

Esse “olhar” diferente do outro é o que me fez refletir cada vez mais sobre a minha prática, e em algumas situações, uma possível mudança.
Será que a minha conduta é a certa? Onde eu errei? O que posso fazer diferente? No que posso melhorar? Esses questionamentos são os que me faço a cada
encontro da Mesa Educadora, pois, por mais que estudemos e saibamos sobre
determinado assunto, nunca sabemos tudo, e a humildade em admitir isso é o
que nos faz aprender cada dia mais.
O que mudou em você enquanto educadora da infância?
Elaine Cristina: Comecei a olhar mais para a particularidade de cada criança,
a ter um olhar diferenciado em relação a como cada um levanta suas hipóteses
e as transforma em conhecimento, tudo isso integrado ao histórico familiar de
cada um, suas crenças, valores e costumes.
Passei a fazer uma autoavaliação diária, para refletir sobre minha prática e ver
onde posso melhorar, acreditando mais em mim mesma e nas crianças.
A respeito da metodologia (encontros na sala / cadernos de memórias
/ saídas culturais / projeto institucional), o que você tem a dizer?

Quanto às Saídas Culturais, exercitamos a cooperação, o respeito, o exercício de cidadania
e a solidariedade, principalmente na Semana do Brincar,
onde voltamos a ser... crianças.
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Silene de Freitas: Uma parte importante da metodologia do curso são os
Projetos Institucionais, que tornam possível trabalhar com a realidade da
nossa escola, e nos encontros podemos trocar práticas e adequá-las à nossa
realidade. Tão importante quanto o Projeto, o Caderno de Memórias traz nossos pensamentos,
desejos, angústias e anseios, faz a ligação entre o pensamento e nosso coração.

O que a
Rede conta
Relato das educadoras Maricleide Arruda, Nedineia Zardi Oliveira e Nubia Santos da EPG
Gonzaguinha, que participaram da 1ª edição do curso Brincar: Pesquisa, Experimentação e
Prática Pedagógica no 1° semestre de 2012

Procuramos o Curso Brincar pelo desejo de
aprimorar nosso fazer pedagógico e obtermos um enriquecimento profissional. As
crianças sempre estão desejosas de aprender
novas brincadeiras, e encontramos neste curso a possibilidade para nos ajudar em todos
estes anseios.

trabalho possibilitou trazer à tona vários
aspectos culturais.
Como educadoras da infância, passamos
a valorizar o brincar como linguagem da
criança e o adotamos com mais frequência
na nossa rotina diária.

O Curso foi bem dinâmico com o resgate de
brincadeiras, abordagens teóricas, trabalhos
em subgrupos, rodas de conversa, entre outras atividades. Ampliou nosso olhar para a
Educação Infantil, propiciando atividades
que favorecessem o entendimento sobre o
desenvolvimento integral da criança, organização de espaços com foco na ludicidade
e a relação desses aspectos com o Quadro de
Saberes Necessários (QSN).
Em hora-atividade, socializávamos as práticas que alimentaram a Caixa de Brincadeiras
e todas as abordagens teóricas apresentadas.
Para as crianças, o aprendizado se deu no
jogo e na interação pelas brincadeiras aprendidas e vivenciadas a cada aula. O planejamento da escola ficou enriquecido, e esse

Foto: Divulgação
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Em tempo
O
Direito das Crianças
(Ruth Rocha)
Toda criança no mundo
Deve ser bem protegida
Contra os rigores do tempo
Contra os rigores da vida.

Morango com chantilly,
Ver mágico de cartola,
O canto do bem-te-vi,
Bola, bola, bola, bola!

Criança tem que ter nome
Criança tem que ter lar
Ter saúde e não ter fome
Ter segurança e estudar.

Lamber fundo da panela
Ser tratada com afeição
Ser alegre e tagarela
Poder também dizer não!

Não é questão de querer
Nem questão de concordar
Os diretos das crianças
Todos têm de respeitar.

Carrinho, jogos, bonecas,
Montar um jogo de armar,
Amarelinha, petecas,
E uma corda de pular.

Tem direito à atenção
Direito de não ter medos
Direito a livros e a pão
Direito de ter brinquedos.
Mas criança também tem
O direito de sorrir.
Correr na beira do mar,
Ter lápis de colorir...
Ver uma estrela cadente,
Filme que tenha robô,
Ganhar um lindo presente,
Ouvir histórias do avô.
Descer do escorregador,
Fazer bolha de sabão,
Sorvete, se faz calor,
Brincar de adivinhação.
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Desenho: Yasmin Acsa M. Souza
Professora: Maricleide
EPG Gonzaguinha
Estágio IIA

Passa anel (dicas)
A Aliança pela infância faz parte de um
movimento mundial que surgiu no final da
década de 90, na Inglaterra. A proposta da
entidade é apontar soluções para os diversos
problemas que atingem a infância e fomentar o incentivo ao brincar e à cultura da paz.
http://www.aliancapelainfancia.org.br/
A Rede Nacional Primeira infância é
formada por um conjunto de organizações
da sociedade civil, do governo, do setor
privado, de outras redes e de organizações
multilaterais que atuam na promoção da
primeira infância.
http://www.primeirainfancia.org.br/
PARA SABER MAIS SOBRE BRINCADEIRAS
www.mapadobrincar.com.br
www.labrimp.fe.usp.br
www.meb.fe.usp.br
http://educacao.guarulhos.sp.gov.br/semanadobrincar
FilmeS
Em Busca da Terra do Nunca
Direção: Marc Forster | País: Reino Unido | Ano: 2005
O dramaturgo James M. Barrie (Johnny Depp) conhece por acaso uma
viúva e seus quatro filhos. Juntos iniciam uma amizade que aflora a
imaginação de Barrie para produzir seu melhor trabalho. O filme é
indicado porque possibilita uma reflexão sobre a importância do faz
de conta para a criança, da sensibilidade e da mediação do adulto,
além de trabalhar a questão da morte.

A Vida é Bela
Direção: Roberto Benigni | País: Itália | Ano: 1999
Na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, o judeu Guido (Roberto
Benigni) e seu filho Giosué são levados para um campo de concentração
nazista. Afastado da mulher, ele tem que usar sua imaginação para fazer
o menino acreditar que estão participando de uma grande brincadeira,
com o intuito de protegê-lo do terror e da violência que os cercam.
Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-64439/
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Quem quer brincar põe o dedo aqui
Periquito
Periquito, periquito
Parece com seu pai
Periquito, periquito
Parece com seu pai
Para cima, para baixo
Para frente e para trás
Para cima, para baixo
Para frente e para trás

Brincadeira em roda, em que um participante fica no centro e os demais, dançando
e gesticulando no lugar.
Quando cantam a segunda estrofe, o que
está no centro da roda escolhe uma pessoa
do círculo e dança na sua frente, gesticulando conforme a letra da música. Os dois vão
para o centro da roda, recomeçando novamente da primeira estrofe.
Ambos escolhem outras duas pessoas para
dançar seguindo a música, e a brincadeira
continua até que todos também estejam no
centro da roda.

O vídeo da brincadeira “Periquito” com
crianças brincando pode ser encontrado no
Youtube.
Extraído do Livro - Áudio - CD-ROM Pandalelê:
brinquedos cantados. 2. ed. Belo Horizonte,
MG; São Paulo, SP: MCD World Music, 2005.
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