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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 o
volume 2 da 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 2015
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Porque falamos tanto no brincar...
Toda criança tem direito de experimentar perucas, apertar botões, puxar cordinhas, mexer
na televisão, fazer cócega, quebrar disco velho, morder rolha ou isopor, derrubar pilha de
revista, adiantar ou atrasar relógio, comer sobremesa antes da refeição, tomar banho de
mangueira e tomar refrigerante na garrafa. (Fernando Bonassi)
Pensando que o brincar é uma das linguagens da criança e seu modo de ser, estar e encontrar
o seu lugar no mundo, façamos uma reflexão sobre o papel do educador/mediador desse
processo de construção de conhecimento.
As primeiras manifestações do brincar acontecem logo que a criança nasce, na interação com
o grupo social em que está inserida. A criança vivencia brincadeiras de esconder, cantigas
de ninar, primeiros jogos de rima, dentre outros, que são fontes de interação e afetividade,
diferentes em cada sociedade de acordo com sua cultura. Neste processo se inicia a construção da identidade da criança que acontece por meio das falas, do toque, dos gestos, do
sorriso, do olhar, da postura e pelas experiências que ela vai adquirindo.
As crianças começam a participar de outros grupos sociais que também influenciam o seu
desenvolvimento. Outras pessoas, os adultos, passam a interagir com elas e assumem importância em sua vida.
6 | BRINCAR

O que acontece quando a
criança brinca?
No momento da brincadeira muitas emoções
são elaboradas pelas crianças: a afetividade, a segurança e a confiança no adulto são
constituídas neste momento e é através dela
que se estreitam os vínculos afetivos.

E como isso acontece?
Segundo Tizuko Morchida Kishimoto, a criança não nasce sabendo brincar, ela precisa aprender, por meio das interações com outras crianças
e com os adultos. Nesse sentido, percebemos
que muitas brincadeiras que acontecem em
diferentes regiões do país, são as mesmas com
variações de regras e nomes. Isso se dá, porque
as crianças recriam regras dependendo do seu
repertório cultural.

Site do Mapa do Brincar
www.mapadobrincar.com.br
Saberes significativos para a vida se desenvolvem no ato de brincar, pois, dividindo
espaços, brinquedos, vivenciando, apropriando-se, criando regras e resolvendo
conflitos, as crianças ampliam a capacidade de serem criativas, cooperar, explorar o
ambiente e descobrir novas sensações, fazer
representações, tomar decisões e trabalhar
em grupos. Esses processos são internos e
precisam ser vividos na singularidade de
cada criança, desenvolvendo saberes relacionados às dimensões do ser e do conviver.

O que dizem os documentos
oficiais sobre o brincar?
• O Artigo 31, da Convenção sobre os Direitos da
Criança, define:
1. Os Estados Partes reconhecem o direito
da criança ao descanso e ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas próprias
da idade, bem como à livre participação na
vida cultural e artística.

2. Os Estados Partes respeitarão e promoverão o direito da criança de participar
plenamente da vida cultural e artística e
encorajarão a criação de oportunidades adequadas, em condições de igualdade, para
que participem da vida cultural, artística,
recreativa e de lazer.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica – Na Resolução nº 5 de
17/12/2009 – Fixa as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil:
Artigo 4º - As propostas pedagógicas da
Educação infantil, deverão considerar que a
criança, centro do planejamento curricular, é
sujeito histórico e de direitos que, nas interações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca,
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.
O Quadro de Saberes Necessários (QSN) traz
na sua concepção de Educação Infantil que
a brincadeira deve ser incorporada e priorizada no desenvolvimento de toda proposta
educacional dirigida a esta faixa etária (0 a 5
anos). É fato então que precisamos pensar o
nosso trabalho e compreender a ludicidade
como uma dimensão essencial na formação
do desenvolvimento humano, em todos os
tempos da vida.
Acreditamos numa educação que privilegie
as infâncias, e tenha o foco nas crianças em
sua integralidade, considerando o corpo, o
movimento, o lúdico, a sensibilidade, a cultura e as artes. Diante das concepções acima,
pensemos nas seguintes questões:
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Quando isso acontece, o brincar passa a ser
uma atividade controlada que fragmenta os
saberes. Isso pode levar a um alto grau de
controle da ação e a um planejamento rígido.
É importante pensarmos que o brincar tem
desaparecido dos planejamentos e das práticas educativas das escolas nos últimos anos.

Como a criança aprende? Qual a
importância do meio físico e
social neste processo?
O brincar é de grande valor e não pode ser
restrito apenas a tempos e espaços determi-

nados pelo adulto, principalmente porque a
experiência temporal da criança é diferente
do tempo do adulto. O tempo cronológico
na escola pode ser algo difícil para a criança,
principalmente para as pequenas.
A ideia de ambientes organizados e pensados de maneira que as crianças se sintam
à vontade, e possam interagir livremente
no ambiente, possibilita a experimentação
de diversos objetos e situações. Os cantos
organizados nas salas ajudam para que não
ocorram momentos de espera das crianças.
Assim, o brincar não fica restrito a intervalos entre uma atividade e outra, como
a entrada e saída das crianças, horários de
refeição, chegada e saída dos pais ou dia do
brinquedo.
O espaço físico organizado com vários
materiais intencionalmente selecionados,
junto à concepção que temos a respeito de
criança, de infância, de mediação, e de experiência humana, é que vai propiciar a liberdade de ação, a interação, a aprendizagem e
o desenvolvimento das crianças.

HHH
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Foto: acervo da EPG Marfilha Belloti Gonçalves

Muitas vezes o brincar não é compreendido
como linguagem da criança e sua utilização
deixa de ser uma forma de expressão humana e passa a ser um meio para trabalhar
outras áreas do conhecimento; assim vai
perdendo suas principais características, que
são a espontaneidade, criatividade a imaginação e a livre escolha. Portanto, a criança
deixa de ser protagonista, de fazer escolhas
quanto a temas, papéis que vai exercer, materiais, grupos, etc.

Para saber mais
“A organização do ambiente facilita ou dificulta
a ação do brincar” Brinquedos e brincadeiras
na creche – pág.15

Brinquedos e brincadeiras nas creches- Manual de Orientação Pedagógica
MEC-site: www.mec.gov.br/publicações

O brincar de que estamos
falando acredita que...

KiShimoto, Tizuko Morchida;Monaco,
Roseli
Aparecida;
Sígoli,
Cláudia
Brinquedos. Construindo e organizando espaços para brincadeiras de faz de conta.

Brincar é a maneira pela qual as crianças
estruturam o seu tempo, ou seja, a sua vida.
Estamos falando de direitos humanos e brincar é, antes de tudo, um direito da criança!
Todas as crianças são diferentes e organizar agrupamentos de diversas faixas etárias
pode ser fonte de aprendizado de novas
formas de brincar. Quando intencionalmente planejados pelo educador, considerando a
criança sujeito histórico e social que produz
cultura, ele possibilita que a criança desenvolva sua autonomia.

Vale a pena a releitura!
O texto Brincar é Fundamental, originalmente publicado na edição 301, de 02 de julho de
2015, do Boletim Acontece na Rede, propõe
uma reflexão sobre a centralidade do brincar no desenvolvimento humano. A discussão desse texto revela o quão importante é o
brincar na escola e na vida.

Foto: acervo da EPG Carmem Miranda

As crianças necessitam de brincadeiras livres
e dirigidas, individuais e coletivas, visando
autonomia, escolha, momentos de atividades, de ócio, introspecção e exploração.
São nas brincadeiras que as crianças vivenciam situações cotidianas, elaboram interpretações, levantam hipóteses, negociam,
planejam, conhecem pontos de vista opostos ao seu e criam soluções, principalmente
quando o ato de brincar possibilita escolhas.
Para Ricardo Lengruber Lobosco: “Brincadeiras
são por excelência, experiências imaginativas...
Brincadeiras existem por si mesmas... Brincar
não é o meio para isso ou para aquilo, antes
é um fim em si mesmo. No reino da fantasia, a brincadeira gera mundos, personagens
e experiências que de outro modo não seria
possível experimentar”.

Vamos promover o direito de nossas crianças,
de brincarem e serem felizes!
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Brincar é Fundamental!
“As coisas que não existem são as mais bonitas.”
Manoel de Barros

Brin-car. É isso mesmo (de novo): brincar!
E se a gente continuasse a brincar? Ampliasse esse tempo e esse espaço em nossas escolas, mesmo depois da semana que promovemos no final de maio? E se a gente levasse a
brincadeira mais a sério? Talvez pudéssemos
descobrir um jeito mais interessante de nos
relacionar com as crianças, jovens e adultos à
nossa volta, abrindo um pouco mais o sorriso, nem que fosse para achar graça de nosso
próprio caminho...
Hoje, notamos certa tendência a reduzir a importância dos jogos e das brincadeiras à educação infantil, como se isso
fosse um privilégio somente dos pequenos.
O mote de que “agora é sério” quando as
crianças entram para o ensino fundamental
é amplamente difundido no senso comum.
Na Educação de Jovens e Adultos, então,
isso seria “matar aula”. Nem os parques
ou os brinquedos das escolas são rotineiramente destinados aos “maiores”, ainda
que as crianças “maiores” continuem sendo
crianças e tenham de seis a dez anos.
A propósito, na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 1990,
criança significa toda pessoa de até dezoito
anos. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o índice aceito para tal designação vai até os dez anos, quando entra, então, a pré-adolescência. Ainda na legislação
nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança a pessoa com até
doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos.
Do ponto de vista social, a infância admitida
enquanto construção histórica pode ser compreendida como um tempo de vida dos su10 | BRINCAR

jeitos de ainda pouca idade, que vivem sob
a responsabilidade dos adultos e necessitam
de atenção, apoio, cuidado e orientações
próprias. Também considerados sujeitos de
direitos, esses pequeninos são concebidos
como capazes de expressão, de procederem
com certas escolhas e, por isso, não recebem
os estímulos externos de forma passiva, mas,
ao contrário, pensam, sentem, elaboram e
constroem saberes.
Com relação aos aspectos culturais, a discussão contemporânea já aborda as recorrências
próprias da cultura infantil que caracteriza
esse tempo da experiência humana. Somados a outros elementos específicos, podemos
afirmar a existência de diversas infâncias,
quando pensamos no contexto de afirmações
étnico-raciais, regionais, econômicas e de gênero. Nesse sentido, o brincar é reconhecido
como dimensão essencial e constitutiva da(s)
infância(s) e das crianças em diferentes culturas.
Não é porque deixamos de ser criança que
abandonamos as brincadeiras. A alegria e a
espontaneidade, o desafio e a interação que
o brincar promove em qualquer idade nos
revelam que a experiência lúdica trata do
corpo e da alma. Revela quem somos e o que
podemos realizar na condição de seres humanos, desde que tenhamos, durante toda a
vida, oportunidades de expressão e de criação.
No contexto do desenvolvimento humano
pleno e da aprendizagem efetiva, segundo
as finalidades da educação básica, será que
não é oportuno pensar um pouco mais em
espaços e tempos constantes e intencionais
em nossas escolas, destinados à brincadeira
para todos os tempos de vida?
Brincar faz parte do desenvolvimento humano! É bom para aprender a cair e a levantar...
compartilhar e receber. Estar junto e também
estar consigo mesmo. Ousar, experimentar,
tentar. Errar, frustrar-se e de repente aprender, acertar, conseguir, descobrir. Brincar
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EPG Undina Capellari Nunes, Missionária

é, em essência, uma forma de se comunicar
com o mundo, de vivenciar muita coisa que
faz bem para grandes e pequenos. De aprender... Se brincar é tão bom, porque então fazemos secção entre o brincar e o aprender,
justamente na escola, onde se pressupõe
uma educação para a vida, para a autonomia
e o conhecimento de mundo?
A escola com propósitos humanizadores nos
alerta sobre os benefícios da brincadeira, das
oportunidades de pisar descalço, cultivar,
observar e indagar no contato com a natureza. Promove uma educação que vai ao encontro dos ritos e festejos de nossa cultura,
da alegria de pertencer a um povo que brinca, canta, dança ao som dos ritmos de todas
as músicas, instrumentos e... até de nenhum
instrumento!
A contação de histórias é tão necessária
quanto antigamente; isso traz à tona imaginar e comunicar de forma específica, em que
uma pessoa pode se tornar um personagem,
um objeto pode ser outro, uma criança pode
se tornar outra, fazendo com que o pensamento ganhe asas, tornando essa atividade
interpretativa e imaginativa. Quando duas
ou mais pessoas brincam, há o convívio com
as diferenças, o desenvolvimento de repertório, do imaginário, da linguagem.
Na educação básica, incluindo a Educação
de Jovens e Adultos (EJA), os jogos e as brin-

cadeiras permitem a capacidade de organização, análise, reflexão e argumentação, que
também desenvolvem atitudes como: iniciativa, construção e respeito a regras, pensamento em equipe, empatia e cooperação.
Falar e também ouvir.
Na educação dos pequenos, o brincar é
condição essencial ao desenvolvimento infantil. Sendo direito da infância, pode integrar em uma simples ação, múltiplas
e complexas dimensões: física, corporal;
emocional, afetiva, ética, estética, lúdica,
pessoal, social, cultural, cognitiva e outras.
A atividade lúdica promove o desenvolvimento de diversas linguagens das crianças,
quer estejam na primeira ou na segunda infância. É algo rico em sentidos e significados.
Matéria-prima do trabalho docente. É oportunidade de interação, de organização didática contextualizada e desafiadora. Fonte de
dados para a avaliação e para a propositura
de novas ações intencionais, mesmo quando
desenvolvidas em liberdade.
É esse o brincar que existe em nossa concepção. Dimensão que possibilita o desenvolvimento humano integral e que merece organização intencional dos espaços em nossas
instituições. Oportunidade de ser, conhecer
e transformar. Experimentar a liberdade de
expressão e alegria no cotidiano escolar.
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Criança também registra
Árvore Literária

Fotos: acervo da EPG Heitor Mauricio de Oliveira, Dr.

Fotos: acervo da EPG Heitor Mauricio de Oliveira, Dr.

Contar, recriar e registrar histórias. Momentos de interação
e descobertas por meio dos livros na EPG Doutor Heitor Maurício de Oliveira.
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Mergulhando
no tema...

PARA TER CRIATIVIDADE, RESILIÊNCIA E
CORAGEM É PRECISO BRINCAR
Prof.ª Dr.ª Maria Angela Barbato Carneiro¹

Professora titular do Departamento
de Fundamentos da Educação da
Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo.

O mundo em que vivemos vem passando por inúmeras e rápidas
mudanças. Por um lado, grande parte dos países vem apresentando
crises econômicas e, com elas, surgem os problemas sociais e políticos.
Por outro, não se pode negar as transformações sofridas em decorrência
do uso das novas tecnologias da comunicação e da informação, fazendo
com que o nosso planeta se torne uma grande aldeia global.
A tentativa de universalização está por toda parte, porém há uma luta
para manter a diversidade dos diferentes povos, uma vez que ela é
responsável pelas características culturais existentes e desenvolvidas
nos diversos contextos.
Enfrentar as crises e superar os problemas passaram a ser o objetivo de
muitas populações e de várias nações. Para isso, é necessário que as pessoas sejam educadas para essa nova situação, conhecendo, refletindo,
participando, criando e rompendo com as barreiras existentes, evitando
graves conflitos e tentando obter uma convivência mais harmônica.
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Segundo Freire (1982), o homem é um
ser de relações, portanto deve ser sujeito
do mundo em que vive. Nesse sentido, a
flexibilidade é uma característica indispensável para que o ser humano possa conviver em um mundo globalizado repleto de
desafios.

se a criação consiste em algo novo,
é necessário que se fundamente na
realidade e a transcenda, pois se não
existirem conhecimentos anteriores adquiridos na relação entre o homem e o mundo,
serão impossíveis quaisquer novas combinações.

Nesse contexto, o desenvolvimento de algumas habilidades, tais como a criatividade e
a resiliência, tornam-se indispensáveis, pois
contribuirão para que os seres humanos
consigam ultrapassar as inúmeras barreiras
que se lhes apresentam nos dias de hoje.

Nessa perspectiva, vale ressaltar que todo
inventor é produto de sua época, de seu
contexto, portanto nenhum novo descobrimento surge sem a criação de condições
materiais e psicológicas necessárias para isso.

O que é criatividade?
Do ponto de vista etimológico, o vocábulo
de origem latina criáre significa dar existência a, formar e, segundo Ostrower (1989),
para que isso ocorra é preciso perceber,
observar, ordenar, configurar e significar,
de modo que o ato criador possa promover,
entre outras coisas, a compreensão.
Vigotsky (1998), ao falar sobre o desenvolvimento e a aprendizagem, mostrou
que toda a atividade humana não se limita
ao processo de reprodução, mas cria novas imagens e ações através da sua função
combinadora que consiste na somatória de
fatores intelectuais e emocionais. Os resultados do processo criativo não se ajustam
a nenhum modelo existente, embora em
sua composição entrem elementos extraídos da realidade que foram reelaborados
convertendo-se em produto da imaginação
humana. Por essa razão, extrair as características principais das coisas é o ponto de
partida para o ato criativo, que, uma vez
agrupadas, poderão ser modificadas.
Além disso, para o pesquisador, há
necessidade da formação de imagens mentais, pois só a necessidade e o desejo não
conseguiriam criar coisas novas. De
fato, o estudioso tem razão porque,

O termo resiliência, emprestado da Física,
é de origem latina e significa a capacidade
de adaptação do ser humano, mediante o
processo de flexibilidade, em situações de
adversidade. Para além da simples
adaptação, ser resiliente consiste na
superação de momentos estressantes não
reproduzindo simplesmente cultura, mas
recriando-a.
“O conceito de resiliência ganha, nos dias
de hoje, uma grande importância justamente pelo fato de demonstrar que
os indivíduos conseguem reconstruirse e aprender perante a adversidade”
(SUANNO, 2013, p. 35). É nessa perspectiva que o homem passa ser sujeito do
conhecimento e do seu mundo e não objeto;
isso torna possível relacionar-se, refletir, criar
e transformar.
Atualmente, o termo vem sendo muito
usado em diferentes áreas e, também, na
educação, pois, diante da adversidade do
mundo em que vivemos, o homem deve
integrar-se na sociedade do seu tempo,
o que só se torna possível se ele refletir,
questionar, tiver coragem e criatividade.
Como, então, poderemos ajudar as crianças a serem criativas, resilientes e corajosas?
Como torná-las desde cedo reflexivas, consequentes e transformadoras? Evidente que
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não é uma tarefa fácil, nem há uma receita
pronta, porém uma das atividades que pode
contribuir para que o ser humano seja mais
criativo, resiliente e corajoso é a brincadeira.

duzir a realidade, solucionar e superar os problemas resultantes do mundo atual.
Bettelheim (1988) mostrou como a brincadeira é uma ponte para a realidade.

Encarado pela maior parte da sociedade como um mero passatempo, o brincar é uma atividade fundamental para
o desenvolvimento do ser humano e o
momento mais propício para que ele realize suas brincadeiras é na infância.

Portanto, apregoa a necessidade da espontaneidade, porque favorece a exploração e a descoberta, permitindo que, futuramente, os pequenos estejam aptos a
tomar decisões mais adequadas. “A brincadeira que recorre à imaginação é muito importante porque proporciona os
meios básicos para a integração dos mundos internos e externos.” (1988: p.154).

A atividade lúdica, embora natural na infância, não é inata, portanto os pequenos
precisam aprender a brincar. Considerando
que o homem é um ser de relações, aprendemos na convivência com os nossos pares,
sejam eles crianças ou adultos.

Através da observação do jogo infantil, foi
possível a Piaget (1978) compreender o
funcionamento da inteligência na criança,
apontando que o aparecimento do jogo simbólico é a maior prova de tal função entre os
humanos.

É brincando que nos relacionamos e aprendemos a conviver, conhecemos e criamos regras,
desenvolvemos várias formas de linguagens
fundamentais para a descoberta e o reconhecimento dos símbolos e para o processo de
comunicação. Brincando aprendemos a repro-

Em suas observações, Bruner (1983) verificou que a brincadeira fornece os elementos
essenciais para o uso sistemático da linguagem entre crianças e adultos, além da atribuição de papéis. Adiciona-se a tudo isso o
prazer que as crianças têm de brincar.

Quais as contribuições que o
brincar oferece à criança?

Os trabalhos dos estudiosos aqui citados
servem para justificar a importância do
brincar no desenvolvimento humano e
como ele se constitui em um elemento importante de várias habilidades, dentre elas
a criatividade, a resiliência e a coragem tão
necessárias no século XXI.
Porém, desde meados do século passado
até a primeira década deste século,
observa-se uma grande diferença no
brincar das crianças. Atividades realizadas
conjuntamente e em espaços públicos
coletivos passaram a ser menos praticadas
e, mais do que isso, nem sempre são
realizadas pela ausência de pares e,
quando o são, ocorrem em locais privados.
Devido à falta de segurança e ao
Foto:divulgação
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crescimento das grandes cidades, os espaços e os tempos de brincar tornaram-se menores.
Cada vez mais as atividades escolares parecem se antagonizar ao lúdico, porque são
pressionadas a ministrar seus currículos em função de processos mundiais de avaliação.
Crianças estão perdendo um de seus mais preciosos direitos, o de brincar.
Assim, ao terminarmos este pequeno artigo, temos que refletir sobre a nossa responsabilidade enquanto adultos e educadores se pretendermos desenvolver seres humanos criativos, resilientes e corajosos. É preciso que conscientizemos a sociedade sobre o valor da
brincadeira no processo de desenvolvimento humano, reivindicando espaços públicos seguros para a sua realização e garantindo a ela espaço e tempo dentro da escola.
Referências
BETTELHEIM, Bruno. Uma vida para seu filho. 11ª imp. Rio de Janeiro: Campus, 1988.
BRUNER, Jerome. Como as crianças aprendem a falar. Lisboa: Horizontes Pedagógicos,
1983.
FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1989.
PIAGET, Jean. A formação do símbolo na criança. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
SUANNO, J. H. Adversidade, resiliência e criatividade: uma articulação oportuna? In:
SUANNO, Marilza Vanessa Rosa; DITTRICH, Maria Glória; MAURA, Maria Antonia Pujol
(Orgs.). Resiliência, criatividade e inovação: potencialidades transdisciplinares na educação. Goiânia: UEG/ed. América, 2013. p. 31-42.

Ilustração: Anna Solano/ SE

VYGOTSKY, Lev Semenovich. La imaginación y el arte en la infancia. Tres Cantos: Akal,
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Tricotando
com Jonas Ribeiro

Quando sentimos fome, vamos para a cozinha e preparamos algo para forrar o estômago. Quando queremos dormir a noite inteira, vamos para o quarto, colocamos pijama
e apagamos a luz. E quando queremos contar histórias,
vamos para a biblioteca, à procura de histórias que façam sentido para nós. Lemos, devoramos, consultamos e
folheamos até encontrar uma história cintilante, que nos
sorri e chama a nossa atenção. É um caso de identificação,
afinidade. Queremos contá-la e ponto. Uma vez que
tenhamos tomado a decisão de contar tal história, convém
que criemos intimidade com o enredo.
E como consigo isso? Releio a história várias vezes e
procuro memorizar e registrar as partes principais, os
detalhes secundários. Procuro entender em que trechos posso introduzir uma ou outra brincadeira sem comprometer a
integridade da história. Posso também fechar os olhos e repassar a história no pensamento, o que me dará segurança no
momento de contá-la.

Foto: divulgação
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Para comer uma fruta, não preciso estudar o pomar e saber
quantos galhos e quantas folhas têm as árvores. São informações desnecessárias. Puxo a fruta do galho, passo uma
água e passo pro bico. É simples assim.

Agora, se eu quiser complicar, relaciono
mais trinta ações intermediárias antes de
dar a primeira dentada na fruta. Objetividade. Foco. Emoção. Gosto da história
e convivo com ela até sentir que já me
apropriei do enredo, que domei a fera e
posso montar no dorso da imaginação e sair
por aí, num galope bem gostoso, seguro,
despreocupado e ritmado.
Quando digo ir a uma biblioteca e fuçar, falo de garimpo mesmo, de revirar as
estantes e arquivos. Contos de fadas, mitos,
fábulas, lendas, poesia, trava-língua, histórias de terror, suspense, aventura, amor,
humor. Histórias antigas e contemporâneas.
Um repertório diverso, charmoso, que
combina perfeitamente com o nosso estilo
de contar, com o tom que costumamos dar à
narração. Se espicho ou se encurto uma história, vai depender da cara de interesse ou
impaciência da minha plateia. Flexibilidade.
O tempo exato, nem a mais e nem a menos.
Às vezes, vale a pena decorar trechos. Mas
quando nossa memória falha, dá um branco e os trechos decorados somem por completo, o alarme dispara, não há tempo hábil
para vasculhar os baús, estamos em apuros,
diante de muitos ouvidos e olhos atentos.
Nada como a improvisação para salvar
nossa pele. Brincamos com as palavras, fazemos malabarismos, seduzimos, damos
a volta por cima, por baixo, pelo lado, e,
geralmente, conseguimos encontrar o fio
da meada, uma solução, que, muitas vezes, pode ser tão charmosa quanto a primeira versão estudada. Um sufoco atravessado com elegância, senso prático e
diversão pode salvar a plateia do tédio, da
história previsível e politicamente correta.
Os verdadeiros mestres para os contadores de histórias são as pessoas tagarelas.
Pessoas que falam pelos cotovelos, que
amam falar, que emendam uma palavra
a outra, sem descanso. São verdadeiras

gralhas. E o que as gralhas têm que as demais pessoas não têm? Alegria de falar,
contar e se expressar. E é aí que está o X da
questão. Sem paixão, nada feito! Melhor o
aspirante a contador de histórias optar pela
mímica e saltar de banda.
Quer virar um bom contador de histórias?
Seja profissional, estude e trabalhe com disciplina, busque a excelência, o melhor de si,
leia vários livros, assista a muitos contadores, participe de simpósios, ouça as pessoas contarem histórias literárias e histórias
de vida, entenda a importância das pausas,
da
linguagem
corporal,
da
dança
imprescindível e fascinante dos olhos. Se
quiser, busque recursos que o ajudarão a
contar histórias: fantoches, marionetes, lenços, baús, objetos, fantasias, chapéus, mas
nunca se distancie das palavras, dos gestos
naturais, da força do silêncio, do mistério.
Disciplina, excelência e encantamento. Este é
um bom começo para respeitar os ouvintes.
Retirar as histórias das páginas e presentear os ouvintes com emoções e palavras
gostosamente entrelaçadas: isto é contar histórias. É uma brincadeira com as
palavras, como se fôssemos músicos e o
nosso instrumento fosse a nossa voz: contamos com melodia, graça, sabendo quando
aceleramos ou reduzimos a velocidade de
um trecho, a importância que atribuímos a
cada palavra, a cada acontecimento, a cada
personagem, objeto, cenário, cor, pausa.
Se o contador não sente prazer e felicidade quando conta uma história, o ouvinte
recebe e reproduz essa ausência de prazer e felicidade. Um pingue-pongue sutil.
É como uma dança. A gente se entrega ao
movimento, ao ritmo, e dançamos com soltura, procurando entender como o nosso
corpo quer expressar aquela música. É interpretação. Entendimento profundo. Um
diálogo com nossas verdades. Até parece
simples quando dizemos que contamos
histórias, as coisas não são bem assim, há
até quem tem a petulância de afirmar que
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contamos historinhas. Fico uma pilha quando
alguém fala historinha ou livrinho. Não deixa de ser uma sentença depreciativa, como se
escrever e contar histórias fosse uma
arte menor, capaz de ser realizada por
quem quer que seja. Só sei que este é um
caminho bonito, árduo e que exige o
desenvolvimento de muitas habilidades.
Vale a pena contar uma história, mediar uma
leitura, presentear o ouvinte com a narração de uma história e oferecer, indicar ou
emprestar um livro para o leitor.
Fui uma criança inquieta, sorridente,
brincalhona. Tinha sede de conhecer as pessoas, ajudar, falar. Adorava brincar embaixo da
mesa, meu irmão e eu montávamos uma lojinha de produtos japoneses embaixo da mesa e
passávamos horas brincando com brinquedos
simples: caixas de papelão, pregadores, dinossauros de borracha, mas o brinquedo que mais
me encantou na infância foi, sem sombra de
dúvida, a água. Sim, para mim a água também representou um brinquedo. Banhos de

chuveiro, piscina, mar, chuva e mangueira me
deixavam felicíssimo. Ainda é assim, a água
consegue me acalmar e trazer felicidade
para o meu corpo, sem falar que é a minha bebida preferida. Água natural. E ainda tem gente que me pergunta se eu só vou
querer água, como se água fosse insuficiente.
Só hoje em dia moro numa casa com um grandessíssimo quintal, com dezenas de árvores
e cantinhos acolhedores, mas a minha infância foi vivida em apartamento, e nem por isso
deixou de ser farta de imaginação. Benditas
férias passadas na praia, em Itanhaém. Bendita piscina do clube Juventus. Bendita piscina
do Edifício Panorama, de toda a turma que
gostava de se encontrar para brincar, conversar. Era mesmo muito bom quando ríamos
em grupo. Agora, quando ríamos sem motivo aparente, por pura bobeira, era o máximo.
Eu me lembro com muita saudade de quando meu irmão e eu fazíamos uma malinha
para dormir na casa de nossas avós.
Nós adorávamos e éramos tratados
como dois reizinhos. Elas faziam as
comidas de que mais gostávamos, contavam as histórias da família, tinham
tempo para conversar conosco, foi maravilhoso. Ontem mesmo, uma amiga de Brasília
enviou-me um livro de presente chamado
“Quem, eu? Uma avó. Um neto. Uma lição de
vida”(Belas-Letras).
O livro conta a história de um neto que
largou tudo para cuidar da avó com
Alzheimer. Já chorei tanto com esse livro e
olha que estou no comecinho da história. Acho
que a relação amorosa que vivi com minhas
avós veio à tona e começo a chorar a cada
página que leio. Sabe, gente, eu não sou
saudosista a ponto de afirmar que minha infância foi o melhor tempo que vivi.
Para mim, o melhor tempo é o presente. Nele, posso fazer e acontecer. Semear
instantes mágicos que desabrocharão no futuro. Agora, falando em livro, peço licença para
indicar alguns livros que escrevi e que amo demais:
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Foto: Maurício Burim/ SE

Adultos
• Ouvidos dourados | Mundo Mirim
• O estrangeiro no espelho | Ideias & Letras

Outros Autores
Infantis

Autor: Jonas Ribeiro
Literatura Infantil
• Gente que mora dentro da gente |
Dimensão
• Ciranda de meias |Dimensão
• A bicicleta voadora | Elementar
• Galo Barnabé vai ao balé | Brinque-Book
• Tiburfi! | Brinque-Book
• A cor da fome | Brasil
• Os bolos gigantes | Brasil
• Palavra de filho | Brasil
• E algo aconteceu naquele dia... | Brasil
• Uma ilha a mil milhas daqui | Brasil
• O esconderijo das vontades | Callis
• O abacateiro bagunceiro | Callis
• O caso enrolado do menino calado |
Suinara
• Como bate um coração de chocolate |
Franco
Infanto Juvenil
• A história vazia da garrafa vazia | Brasil
• Metade de uma Rosa | Brasil
• Deu a louca no guarda-roupa | Brasil
• Quem é você, afinal? | Franco

• Amigos do peito
Cláudio Thebas | Formato
• A ponte
Eliandro Rocha | Callis
• O homem que amava caixas
Stephen Michael King | Brinque-Book
• Mania de explicação
Adriana Falcão | Salamandra
• Nós
Eva Furnari | Global
Juvenis
• Pão feito em casa
Rosana Rios | BesouroBox
• Retratos de Carolina
Lygia Bojunga | Casa Lygia Bojunga
• Rosinha, minha canoa
José Mauro de Vasconcelos | Melhoramentos
• Trezentos parafusos a menos
Ricardo Azevedo | Companhia das Letrinhas
Adultos
• A arte de ouvir o coração
Jan-Philipp Sendker | Paralela
• A distância entre nós
Thrity Umrigar | Nova Fronteira
• Olhai os lírios do campo
Erico Veríssimo | Companhia das Letras
• O fio das missangas
Mia Couto | Companhia das Letras
• Os catadores de conchas
Rosamunde Pilcher | Bertrand Brasil
• O velho e o mar
Ernest Hemingway | Bertrand Brasil
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Uma cor.
Amarelo.
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PINGUE-PONGUE COM JONAS RIBEIRO CRIANÇA

Um sabor.
As vitaminas de abacate com leite e açúcar que tomava à tarde.
Um lugar.
Meu país, minha casa.
Um livro.
A obra integral de Lygia Bojunga, José de Mauro Vasconcelos, Belise Mofeoli, Marina Colasanti, Maria Valéria Rezende, não consigo escolher um único livro...
Uma pessoa.
As mais simples, que sabem viver, gargalhar e respirar com felicidade.
Uma saudade.
Do tempo em que as pessoas viviam mais no mundo real e não conheciam o mundo virtual.
Um medo.
De não morrer, rs.
Uma brincadeira.
A de rir gostosamente, riso de bobeira, desenfreado e desembestado.
Uma frase que ficou.
Toque o barco em frente, haja a tempestade que houver.
Uma professora.
Rosa Simone, Dulce, Juvenal, Valdevino, Dervile, Ferro, e também peço licença para relacionar algumas bibliotecárias que marcaram minha formação leitora: Tatinha, Ivete Faria,
Alessandra Giordano, Carmen, Maria de Lourdes Trevisan...
Uma lembrança de escola.
As risadas que ouvi dos amigos, as risadas que ri com os amigos...
O que você tem a dizer de sua experiência no trabalho com Guarulhos?
Há lugares que são extensão de nosso quintal, de nossa casa, de nossa alma. Guarulhos,
para mim, é um desses santuários. Quando vou contar histórias em Guarulhos, nem sinto que vou trabalhar, sinto que vou reencontrar-me com amigos e colher momentos mágicos, expressivos. É mesmo uma alegria genuína saber que há tantos livros de minha autoria
nas bibliotecas e espaços de leitura na cidade. Tomara que, por meio da Arte, da bondade,
da delicadeza, da perseverança, da solidariedade, da integridade, da honestidade e de tantas outras virtudes derivadas do amor, do respeito e da cidadania, a gente consiga mudar
o nosso país. Tomara mesmo. Nós temos força para tal. Não é uma tarefa simples, fácil e
rápida. É uma tarefa coletiva, complexa, difícil, possível e lenta. O importante é não jogar
a toalha e agir com sabedoria, paciência. Vamos partir de nós. Mudanças internas positivas
sempre promovem mudanças externas efetivas, para a melhoria da sociedade. A honestidade e a integridade precisam partir de nós, só assim edificaremos um mundo mais digno
e bonito. Um brinde a Guarulhos! A tudo que Guarulhos pode fazer pelos seus munícipes,
pelo estado, pelo país, pelo mundo.
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Sonhos
da menina

Autora: Cecília Meireles
A flor com que a menina sonha
está no sonho?
ou na fronha?
Sonho
risonho:
O vento sozinho
no seu carrinho.
De que tamanho
seria o rebanho?
A vizinha
apanha
a sombrinha
de teia de aranha . . .
Na lua há um ninho
de passarinho.
A lua com que a menina sonha
é o linho do sonho
ou a lua da fronha?

Ilustração: Anna Solano/ SE

O menino azul

Autora: Cecília Meireles

O menino quer um burrinho
para passear.
Um burrinho manso,
que não corra nem pule,
mas que saiba conversar.
O menino quer um burrinho
que saiba dizer
o nome dos rios,
das montanhas, das flores,
de tudo o que aparecer.
O menino quer um burrinho
que saiba inventar histórias bonitas
com pessoas e bichos
e com barquinhos no mar.
E os dois sairão pelo mundo
que é como um jardim
apenas mais largo
e talvez mais comprido
e que não tenha fim.
(Quem souber de um burrinho desses,
pode escrever para a Ruas das Casas,
Número das Portas,
ao Menino Azul que não sabe ler.)
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Criando e
transformando

OS EFEITOS DA SEMANA MUNDIAL DO
BRINCAR NO ADULTO:

Vivências de um serviço de saúde mental infanto-juvenil – CAPSi RECRIAR

No espaço da Praça das Pedras e no parquinho da Unidade formouse um grande grupo, com participação da equipe do Centro de Atenção
Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi) RECRIAR,
os profissionais da Educação, os genitores, as
crianças e quem mais se sentisse convidado a
reavivar o lúdico existente em cada um de nós.
Ainda através de um modo tímido de interagir,
resgatamos brincadeiras antigas, colocando em
palavras vivências desacordadas, porém nunca esquecidas. Aos poucos, todos lá estavam
brincando de Queimada, Morto-Vivo, Comida
Brasileira, Cabo de Guerra, Pula Corda, Bolinha
de Sabão, Conto de Histórias, Cantiga de Roda,
entre outras.
Os efeitos das brincadeiras puderam produzir novos olhares para os pais, convidando-os
a experimentar uma nova posição em relação
aos filhos. Aqueles mais contidos conseguiram
Foto: divulgação
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se soltar, convocando os filhos e outros pais
para as brincadeiras, inclusive alguns deles
até tiraram os sapatos para melhor pular e
correr. Outros demonstraram a satisfação de
ter contato com novas brincadeiras: uma mãe
ficou encantada com os fantoches do Conto
de História, chegando a se emocionar ao manusear os bonecos, resgatando seus vínculos
familiares e sua infância imersa em grande
pobreza. A oferta do encontro entre essa mãe
e o brinquedo possibilitou que ela resgatasse
em si seu próprio infantil. A potência dessa
vivência refletiu em encontros terapêuticos
posteriores, ricos de informações e possibilidades de intervenções na dinâmica familiar,
auxiliando ainda no estreitamento do vínculo
com profissionais do CAPSi RECRIAR.

O Brincar é capaz de fazer circular as
singularidades, os afetos e as potencialidades.
De maneira despretensiosa, o brincar promove
um mergulho no Universo Lúdico, independentemente da idade, nas nossas memórias e
vivências. Com o brincar revemos posicionamentos, situações, dificuldades, olhando uns
para os outros, convocando-nos para o movimento coletivo. Aproveito a oportunidade para
agradecer a parceria preciosa com a Secretaria
da Educação que promoveu uma reflexão a
respeito de um assunto tão sério como o Brincar, deixando evidente a importância da parceria e a construção conjunta de propostas intersecretarias.

Com outros pais, conseguimos trabalhar
o vínculo com os filhos e a possibilidade
de valorizarem as potencialidades destes.
Os profissionais terminaram o dia de trabalho e se mantiveram no clima, jogando o
jogo ‘Mafioso’, na maior interação. Durante
alguns dias se mantiveram os comentários
a respeito das potencialidades de cada um,
com maior aproximação e melhora na comunicação entre os profissionais.

Psicóloga, coordenadora do CAPSi
RECRIAR- equipamento da Secretaria de Saúde do Município de Guarulhos para atendimento de casos de
transtornos
mentais
graves
e persistentes em crianças e
jovens do Município.

Márcia Mendes de Mattos
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A voz e a vez da Criança
Prezo insetos mais que aviões.
Prezo a velocidade das tartarugas
mais que a dos mísseis.
Tenho em mim esse atraso de nascença.
Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior do que o mundo.
Manoel de Barros

Criança Voz e V ez, o que significa de fato essa
expressão? O que ela nos instiga, nos provoca,
nos remete? Nos faz pensar a respeito da criança, das infâncias, da escola e do professor?
Quando se pensa no desenvolvimento infantil, as pesquisas e os estudos reconhecem a importância do protagonismo, da autoria e das
diversas linguagens e expressões deste tempo
de vida. A criança é um sujeito criativo, produtora de cultura e que participa ativamente
da construção de seu conhecimento.
Em relação a qualquer experiência de
aprendizagem que seja trabalhada pelas
crianças, devem ser abolidos os procedimentos que não reconhecem a atividade criadora e o
protagonismo da criança pequena, que promovam
atividades mecânicas e não significativas para as
crianças.
BRASIL. MEC. Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Básica. Brasília: 2013.

Quais as implicações para o desenvolvimento
integral dos meninos e das meninas, se nós
profissionais da educação ainda tivermos
crenças e atitudes que os considerem como
sujeitos que não são capazes de pensar, de
se expressar, de elaborar hipóteses, de compreender o que acontece a sua volta e que já
vem para a escola com saberes e leituras de
mundo?
A partir dessas problematizações e de uma
cultura escolar, que historicamente tem o
professor como ator principal e detentor do
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conhecimento, como contemplar também
os conhecimentos das crianças? Um projeto de curso foi pensado no sentido de ter
um espaço onde as questões acima colocadas fossem, vivenciadas e dialogadas tendo
como ponto de partida as práticas e saberes
dos educadores. O movimento de pensar
sobre a proposta nos levou também a refletir sob a perspectiva do professor. Como vê
e sente sua autoria, suas possibilidades de
escolhas, de opiniões, de questionamentos?
Tal proposta foi um grande desafio, pois
tínhamos que fortalecer em nós, formadoras,
uma outra maneira de olhar, planejar e mediar, transformando também a nossa ação
pedagógica. Como possibilitar as autorias, as
falas, o diálogo genuíno, a escuta sensível às
questões trazidas pelos educadores? Como
criar vínculos e canais de comunicação que
favorecessem o encontro de histórias, trajetórias, saberes e descobertas que desejávamos
que fossem compartilhados e ressignificados?
Qual metodologia seria mais coerente para
favorecer tal reflexão e experiência?
Outro cuidado foi de que o curso fosse
construído com os próprios educadores e
que, portanto, tivesse sentido e significado
para eles. Não estávamos ali para dar respostas, mas encontrar possibilidades juntos.
Nesse processo a coautoria foi se estabelecendo ao longo dos nossos encontros.
Os relatos dos professores indicavam o caminho que estavam percorrendo no seu
processo de aprendizagem e ao mesmo
tempo nos davam elementos para pensar os
próximos encontros. O “desenho” do curso
foi se delineando a partir das relações, das
interações, das necessidades dos educadores,
subsidiados pela concepção de criança/infância, de como a criança aprende, da autonomia,

da ludicidade, de ver e ver-se, de ser e tornar-se.
Concepção esta norteada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e o
Quadro de Saberes Necessários.
Durante os nossos encontros algumas
inquietações das educadoras foram surgindo: “Vou deixar a criança fazer o que
ela quer?”, “não sei se estou mediando certo”, “será que estou mesmo dando voz às crianças?” “mas o limite é importante!”, “eu acho que já dou voz....”.
Essas inquietações nos revelavam que as educadoras já estavam num movimento de questionar a própria ação pedagógica, em relação
à mediação, à ampliação, aprofundamento e
qualificação da participação das crianças.
Neste percurso formativo, vivenciamos e
refletimos sobre:
• o planejamento, a partir do que a criança nos traz, das suas necessidades, dos seus
interesses, de suas escolhas, da organização
dos espaços, da escolha dos materiais;
• uma maior compreensão do que significa
voz e vez, ou seja, da relação com as diversas
linguagens que a criança possui e de como
ela pode nos “dizer” coisas de diferentes
formas, por meio do seu corpo, do seu olhar,
das suas expressões faciais, do choro, do
sorriso, quando apontam algo que desejam,
quando brincam e interagem com pessoas e
objetos;
• a importância do corpo em movimento, revelando a curiosidade e o interesse da criança,
e do educador que possibilita a atuação desta
sobre o ambiente, deixando-a explorar, pesquisar, criar e descobrir possibilidades;
• reconhecimento e a valorização das
diferenças individuais, das histórias e das
experiências, propiciando voz e vez às
crianças;

• as práticas presentes na Educação Infantil, como, por exemplo, a roda de conversa
como uma metodologia que pode favorecer ou não o protagonismo;
• como é que se dá a participação, como a
criança pensa, que relações ela faz e como
acontece a mediação do professor;
• o que fazemos com o que “ouvimos”
(será que temos uma escuta sensível para o
que as crianças nos “falam”?);
• como se dá a participação da criança no
seu processo de construção do conhecimento;
• a importância de possibilitar diversas interações (criança/criança, adulto/criança).
Estas e outras reflexões nos remetem também a revisitar o papel do professor, o
papel da escola em uma nova perspectiva, redescobrindo, reafirmando a importância e o sentido do trabalho docente,
contribuindo para que as crianças sejam
mais felizes.

Foto: acervo da EPG Benedito Vicente de Oliveira
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Alguns depoimentos
... até mesmo a minha forma de conceber a voz e vez da criança se modificou.
Cheguei ao curso com uma visão de
pedagogia participativa e hoje tenho outra. Achava que a forma que eu conduzia
a minha prática contemplava essa pedagogia, percebo que agora estou no caminho. O curso acrescentou muito para a
minha práxis.

... tenho procurado mudar um pouco o
planejamento das atividades que realizo
com minha turma, procuro dar mais espaço para que eles se
manifestem, digam o que gostam e o que
não gostam de fazer. As rodas de conversa estão muito mais dinâmicas e participativas, e através delas muitas vezes,
mudo várias coisas no planejamento inicial para adequar às reais necessidades
dos alunos.
Luciana Fidelli Venâncio

Gislaine Aparecida Moreira Gonçalves

Por muito tempo, entendia que dar a
voz e vez ao educando era apenas darlhe a oportunidade de falar somente em
ocasiões que era necessário a opinião
dos mesmos. Frente a isso, não podemos demarcar lugares ou manipular
momentos, pois a voz e vez devem ser
ofertadas em todas as ocasiões mesmo que indiretamente seja nas rodas
de conversas ou como conduzimos as
relações com o outro. Mediante o que
aprendemos ficou evidente que cabe ao
professor inserir a criança neste processo.
Regiane Silvério dos Santos

... preciso comentar sobre a prática de roda de conversa que tinha, a
qual sempre dava a minha opinião ou então conduzia os alunos a uma
resposta única. Eu acabava influenciando os meus alunos com os meus
comentários. O curso me mostrou que nesta atividade o meu papel é de
mediadora, não devo lhe dar respostas, mas fazer com que falem, reflitam e cheguem às respostas...
Loide Ferrari

Cheguei no curso com vontade de aprender, sai
com um novo olhar e o desejo de saber mais pois
muitas foram as possibilidades discutidas mas
para torná-las possíveis é necessário colocá-las
em prática, agir em sala de aula, buscar parceiros
para multiplicá-las.
Luciane de Oliveira Lima

... o desenvolvimento que o curso foi tendo, de ser construído a
partir das indagações que foram surgindo no grupo, permitiu uma
aprendizagem a partir da Voz e Vez das educadoras presentes.
    A troca de experiência foi um ponto importante, para refletirmos
sobre o que podemos incluir no nosso dia a dia, o que precisamos
deixar de realizar ou até mesmo fazer mais de outra maneira
Suelen Costa de Pina.
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Foto: acervo da EPG Giovani Angelini

Foto: acervo da EPG Álvaro Mesquita

Foto: acervo da EPG Tom Jobim
Foto: Maurício Burim/SE - EPG Tarsila do Amaral
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CARTA BIOGRÁFICA
Alexandre Ferreira da Silva Júnior
EPG Rachel de Queiroz

Se eu fizesse mágica, voltaria ao meu passado e apagaria as besteiras que fiz; mas
quando somos criança agimos sem medir as
consequências, agimos conforme nossos desejos sem nos preocupar se o que
estamos fazendo é certo ou errado.
Mesmo assim, das fases da minha
vida, a que eu mais curti foi a minha
infância. Foram inúmeros momentos
vividos que gosto de relembrar.
Eu morava na cidade de Salinas/MG,
conhecida como a capital nacional e mundial
da cachaça, tinha como tantas outras pessoas
que moravam ali um desconforto financeiro,
mas isso não me impedia de ser feliz. As casas
do meu bairro, todas tinham quintais grandes,
algumas tinham chiqueiro, outras galinheiro,
todas tinham um fogão à lenha dentro ou fora
da casa e “um criadouro de dengue”, ou seja,
um tanque acumulador de água, mas nessa
época não se ouvia falar dessa doença.
Cada quintal também tinha o seu pomar ou
hortaliças, mas o que reinava com certeza eram os maravilhosos pés de manga
(mangueiras). Existiam mangas de todos os tipos: manga mamão, manga ubá, manga rosa,
manga espada, manga umbu (embu, imbu,
como preferirem), manga coquinho, manga
coração de boi. Esta última eu só encontrava
no quintal da casa da minha tia, e nunca mais
encontrei por aí.
Os meus pais e os pais dos meus amigos
não tinham condições de comprar brinquedos, por isso usávamos nossa criatividade
para construir brinquedos e brincadeiras,
com exceção de alguns de família de classe média. Por isso mesmo, nos encantamos
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Em tempo
acompanhando os episódios do Chaves,
pois o Chaves, seu Madruga e Chiquinha representavam os pobres, e o Kiko e o
Inhonho representavam aqueles que podiam
mais. Era impressionante a capacidade que
tínhamos de criar, inventar, imaginar.
Até pau, pedra, papel e plástico viravam brinquedo. Eu assistia muito às séries da TV Manchete como Jaspion, Changeman, Flashman e,
por isso, imitava a luta desses personagens com
pau e pedra. Assistia à formula 1 por causa do
Ayrton Senna e, depois, eu e meus amigos de
infância criávamos uma pista de corrida na
terra com obstáculos e regras, e nossos carros
eram tampinhas de refrigerante e cerveja que
pegávamos no boteco do Lozão.
Nós brincávamos dando miras com o dedo na
tampinha, e só podia dar três miras por vez.
Quem caía no buraco voltava para a posição
anterior, e por aí seguia a brincadeira até chegar ao destino final. Criávamos paraquedas
com plástico de sacolas e pequenas pedras e
atirávamos pra cima. Brincávamos de ver quem
atirava pedra na água para ir mais longe, no rio
que ficava perto do nosso bairro. Tomávamos
banho no rio, jogávamos bola no campo de
terra fofa desde as quatro horas até ficar
escuro e a lua não conseguir iluminar bem o
campo.
Chegava em casa com um caminhão de terra
na roupa. Minha mãe reclamava, mas não se
importava tanto. Além de tudo isso, brincávamos com as meninas de fazer comidinha
de verdade, roubar bandeira, estátua, caí no
poço, queimada, mãe da rua, etc. Brincávamos de esconde-esconde, e o perímetro para
se esconder era vasto, e subíamos nas árvores
e o bairro todo valia como esconderijo, sendo que nessa brincadeira o último salvava a
todos. Era uma lástima quando quem procurava pegava alguém, mas depois vinha o último a ser encontrado e batia a mão no poste de luz dizendo “um, dois, três” e salvava
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todo mundo, e o procurador tinha que fazer
tudo de novo. A festa mais esperada do ano
não era o Natal, mas sim a de São João, na
qual adorávamos soltar traques, bombas,
estalos de salão (biribinha), foguetes, chuvinha etc. Nessa época, cada casa fazia a sua
fogueira e a colocava de frente a sua porta.
Assávamos batata doce, milho, mandioca
na brasa da fogueira. Tinha uma festa numa
pracinha perto do bairro, em que pessoas
voluntárias serviam canjica, pipoca, chá de
amendoim, algodão doce etc., tudo gratuito para o povo. No meu bairro tinha muita festa, era a festa principal em que tinha
apresentação de quadrilha com casamento
caipira e festa de levantamento da bandeira
de São João na casa de alguns vizinhos.
Lembro que meu pai não falava muito comigo, pois vivia trabalhando no garimpo e
voltava de mês em mês pra casa trazendo o
sustento. A minha mãe era quem se ocupava comigo e com meus irmãos. Sempre foi
uma mãe dedicada e amorosa; trabalhava
todos os dias em casa desde as cinco e meia
da manhã até as nove horas da noite. Meu
pai não tinha muita tolerância com a gente
quando fazíamos coisas erradas. Eu lembro
que ele me bateu umas três a quatro vezes.
Uma vez eu me arrependi de ter aprontado
com minha mãe. Lembro que eu queria me
sujar na terra, brincar o tempo inteiro, mas
um dia minha mãe me chamou pra tomar
banho na bacia, e eu não quis ir. Então ela
me pegou a força e me deu banho. Logo que
ela se distraiu, eu saí da bacia e rolei na terra.
Eu vi os olhos da minha mãe se encherem
de lágrima, então senti remorso e voltei pra
bacia e tomei outro banho.
Falar da infância é muito prazeroso pra
mim, porém tudo isso que contei foi
apenas um pequeno trecho de minha vida,
pois não dá pra mencionar todas as alegrias que passei quando era pequeno. En-

fim, chegou a escola, a convivência com pessoas estranhas e aconteciam aquelas coisas
de sempre, como gente querendo ser mais
popular que os outros, “a zoação” era livre
e fazia parte. A minha adolescência também
não foi muito proveitosa. Queria namorar e
beijar muito, mas me sentia feio e pobre. Por
isso, aos 15 anos entrei pra Guarda Mirim
da minha cidade e fiquei trabalhando recebendo meio salário mínimo até os 18 anos.
A Guarda Mirim foi a melhor coisa que me
aconteceu, pois ali aprendi a ser um cidadão,
construí amizades que carrego comigo até
hoje. Sentíamos muito orgulho de sermos
paparicados pela população da cidade, pois
éramos muito respeitados por causa da fama
dessa instituição e também da farda que usávamos. Era muito legal ser o destaque do desfile de 7 de setembro, pois éramos os últimos a
chegar, porém nosso jeito de desfilar encantava todos os expectadores.
Agora, na fase adulta, vivo com preocupações
em pagar contas e ansiedade por um futuro
de sucesso, mas que financeiramente está longe do que pretendo pra mim. Por fim, só estou
estudando e aproveitando as oportunidades
que me aparecem. Esta fase é muito sem graça, parece que nós vivemos pela vontade dos
outros. O grande prazer é quando chegam as
férias, momento em que posso rever amigos
e familiares. Vivendo aqui em outro estado,
tenho saudade da cultura e tradições da minha terra, e também do contato e recepção que
as pessoas têm por lá. Aqui cada um vive no
seu canto, cada um tem um grupo, tem muita
“gente maluca” e, por enquanto, só achei legal
a diversidade de opções de lazer que tem São
Paulo, como: parques, cinema, casas de shows,
barzinhos, restaurantes, shoppings, hipermercados etc. Aqui é tudo muito grande, mas as
pessoas precisam se aproximar mais, apreciar
as coisas simples da vida também e parar com
essa violência que nos espanta.
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Programa
Mesa Educadora

MESA EDUCADORA:
O BRINCAR NÃO MORRE NA INFÂNCIA
Brincar: verbo que transita, em tempos e espaços. Transita entre infâncias, provocando,
promovendo e construindo. Transita entre
adultos, resistindo em provocar sorrisos,
resistindo em provocar a vida de responsabilidades em ser mais prazerosa. A transitividade do verbo brincar constrói relações:
com quem?
No caso do Programa Mesa Educadora, a
resposta é: com TODOS da Rede Integrada de Educação Infantil, ou seja, agentes
de portaria, assistentes de gestão, apoio
administrativo, cozinheiras, cuidadores,
gestores e educadores atuantes na educação
do município. Sim, toda a equipe envolvida com a Educação de Guarulhos também
brinca. Um brincar que propõe um novo jeito
de pensar espaços de promoção de saberes,
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que visa situar o educador como autor
de sua formação e fortalecer o coletivo
institucional. Para tanto, as inscrições precisam
contemplar uma média de seis a oito pessoas
por escola, valorizando o trabalho em equipe e que a partir de um projeto comum se
construa um Projeto Institucional, visando
à possibilidade de mudanças nos espaços
escolares, organizando ambientes para brincar e recriar brincadeiras infantis.
A Mesa Educadora tem o brincar como um
dos seus pilares para discussão da relação
prática e teoria. Funciona desde Setembro
de 2008 no Município de Guarulhos e, é vista como referência em outros Municípios
pela amplitude das salas e pela quantidade
de formandos no curso. No seu sétimo ano
de existência e consolidação, o Programa

Em sete anos de Mesa aproximadamente 983
concluintes até 2015. Para mediar as formações, há uma equipe de coordenadores técnicos da Divisão de Políticas para Educação
Infantil responsáveis por elaborar propostas
e atividades com os partícipes do Programa.
Essa equipe também é responsável por analisar e mensurar a importância e o impacto
do Programa na rotina de trabalho das instituições escolares, bem como na sua própria
formação.

Luciana Cristina Pereira
Fonseca

“

Coordenadora Técnica da Mesa Educadora de 2008 à
2015.

Hoje revivendo as minhas memórias, percebo o
quanto cresci e amadureci, como pessoa e profissional, a ME tem feito isso,   acima de tudo
pelas transformações que tenho percebido em
mim e nos educadores que passam por esta formação cuja proposta inicial é ressignificar práticas
pedagógicas, e o que temos percebido é que não
somente o profissional vem se transformando,
mas também o educador como pessoa!
Ao longo das edições consigo perceber, por meio dos
acompanhamentos dos projetos institucionais, a
Mesa Educadora na prática cotidiana das escolas, e
espaços antes sem graça e sem vida se transformarem em ambientes alegres, cheios de cor e crianças
felizes. Este espaço é realmente mágico! E, como
dizia Rubem Alves “ É a lagarta rastejante feia
que surge do casulo como borboleta voante”.

Roberta Letícia Santana Gerevini

“

Coordenadora Técnica da Mesa Educadora em 2012.

A mesa educadora é muito significativa em minha trajetória profissional, pois foi esta formação
que logo me acolheu desde que ingressei na Rede
Municipal, em março de 2010. Como coordenadora, pude comtemplar inúmeras aprendizagens
no período de plena vivência na educação infantil
e a cada encontro, tinha a oportunidade de fazer
um delicioso laboratório sobre o brincar!
Com a vivência da Mesa Educadora pude consagrar
minha eterna busca pela Educação Infantil tornando minha prática muito mais significativa.

Rodrigo do Prado

“

Coordenador Técnico da Mesa Educadora em 2013 à
2014

“Paulo Freire eternizou “Não há docência
sem discência” e acredito que a metodologia da
Mesa Educadora se aproxima muito dessa afirmação, uma vez que esse espaço formativo se
constitui em um ambiente de vivências, troca de
experiências e ressignificação dos saberes e do
fazer pedagógico. Uma experiência bastante
intensa e transformadora não apenas para os
educadores participantes, mas também para nós
Foto: divulgação

disponibiliza duas salas de formação: uma
localizada na Avenida Monteiro Lobato, 734,
CME Adamastor e outra na Rua Pernambuco, 836, CEU Ponte Alta.

Prédio Anexo da Secretaria de Educação
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formadores, sobretudo por se tratar de um dos
poucos ambientes educacionais que conheço em
que é possível unir duas coisas que dificilmente
conseguimos conciliar na carreira do magistério:
fazer o que se gosta, defendendo aquilo no que se
acredita.

A proposta das atividades complementares
é apresentar e destacar a importância dos
diversos ambientes de cultura, lazer e convivência como espaços de saberes onde podemos trocar e apreciar diferentes culturas
e aprendizagens com crianças e adultos.

Eduardo Augusto Ribeiro Ramiro

Por esse motivo, uma das ações do Programa é levar os integrantes da Mesa Educadora
para visitar museus, bosques, cinemas, centros culturais, objetivando também uma visão
ampla com relação ao conhecimento, valorizando as diferentes linguagens.

“

Coordenador Técnico da Mesa Educadora em 2015.

Ao adentrar na Rede, iniciei minhas atividades
como educador no berçário, senti certa dificuldade em relacionar teoria e prática, mas com o
auxilio das colegas e do grupo gestor fui me
adaptando a nova função. As educadoras da escola na qual trabalhava me indicaram o curso Mesa
Educadora, e este, além de outras contribuições,
me ajudou a avaliar não mais o que as crianças ou
meus pares não faziam, mas o que podia melhorar na minha prática pedagógica. Na perspectiva
da transição de cursista da mesa para coordenador deste mesmo programa, meus olhos brilham
com falas de como o curso transforma lado/olhar
pessoal /humano e, consequentemente o profissional. Acredito estarmos no caminho certo, pois a
concepção da Rede Municipal foca a valorização
do humano e, nesse curso, percebo que os educadores (as) se sentem como tais.
Para além dos encontros na sala o curso é
composto por outras atividades planejadas
ou acompanhadas pelos coordenadores:
• 30 horas de registro no caderno de memórias, onde cada indivíduo anota suas sensações e impressões sobre os encontros;
• 60 horas de Projeto Institucional, este deve
ser colocado em prática na escola por todos
os participantes da mesma equipe, sempre num espaço de uso coletivo, pois essa
é a compreensão de projeto institucional na
mesa educadora;
• 90 horas de encontros presenciais a fim de
discutir temáticas relacionadas à primeira
infância;
• 60 horas de atividades culturais.
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Torna-se nítida a valorização dessas ações nos
relatos das educadoras Daiana Oliveira Conceição e Daniela Gonçalves da Silva quando
da visita ao Museu da Língua Portuguesa:
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A formação tem duração de aproximadamente 10 meses, utilizando como
metodologia
de
trabalho
a
práxis
(atividades e estratégias que partem da prática para a teoria). Todas essas atividades são
pensadas de maneira lúdica. A ludicidade é
a marca característica deste programa formativo; o brincar é a linguagem utilizada
para despertar a exploração de um novo
olhar para práticas e espaços. E é brincando
que a Mesa Educadora comemorou sua 7ª
versão.

Prédio Anexo – Secretaria de Educação
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CEU Ponte Alta

Semana do Brincar – Zoológico
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O que a
Rede conta

PARECE MÁGICA...
MAS É PURA CIÊNCIA
EPG Rachel de Queiroz

Quando se pensa em Feira de Ciências,
experimentos, pesquisa e observação de
experiências, raramente associa-se isso com
educação infantil. Idealizar uma feira de
Ciências com crianças tão pequenas inicialmente pareceu um projeto audacioso, pois,
afinal, seriam 32 projetos, sendo um por classe, que deveriam abranger os saberes e, mais
do que isso, interessar os educandos.
Reunidos no planejamento anual, a equipe
gestora, em parceria com os educadores,
resolveu abraçar a ideia de realizar uma
Feira de Ciências que contemplasse todos os
educandos da Unidade, independentemente
da idade. A princípio, tal proposta pareceu
loucura e professores inquietos perguntavam: “Será que isso é possível em uma es36 | BRINCAR

cola de educação infantil e ainda com creche?”, “como trabalhar os conceitos?”, “Essa
proposta será compreendida e contará com o
apoio dos pais?”, “E se não der certo?”.
Mesmo cientes de todos os riscos,
inquietações e argumentos plausíveis levantados pela equipe, abraçamos a causa e foi
dada a largada.

De onde veio a ideia?
A ideia foi apresentada durante o planejamento de 2014 e o amadurecimento
dessa proposta foi desenrolando durante os
momentos de hora-atividade.
A equipe gestora deu subsídios para possibilitar que as ações fossem desenvolvidas
no decorrer do ano e tivessem culminância na data da Feira de Ciências. E então,
outros questionamentos surgiram: “Como
realizar experiências com as crianças e repetir
novamente com os pais?”, “fazer uma feira
de ciências expositiva ou interativa?”, “e as

classes de Berçário I, como poderiam
participar?”. Considerando que seria necessário uma quantidade razoável de materiais para desenvolver e realizar um trabalho de qualidade, incorporamos o Projeto
ao Plano de Ação da escola, buscando viabilizar recursos que assegurassem o êxito na
realização dos trabalhos a serem compartilhados com a comunidade durante a 5ª Mostra da Educação Municipal.
Em consonância com o pensamento de
Benjamin Franklin que diz: “Fale, e eu esquecerei; ensine-me, e eu poderei lembrar;
envolva-me e eu aprenderei”, diferentes
experiências científicas foram realizadas
com os alunos da creche e dos estágios I e II,
dando sentido ao aprendizado. Os projetos
realizados abrangeram:
• A Natureza em Foco;
• Água, seu Ciclo e Densidade;
• Artes;
• Fenômenos da Natureza;
• Metamorfose da Borboleta;
• Mundo Sustentável;
• Reações Químicas;
• Reino Animal;
• Reino Vegetal;
• Tecnologias.
Como somos uma escola de educação infantil, todos os professores sabiam da importância de trabalharem o “concreto”, de forma a
oportunizar para as crianças experiências
significativas à medida que elas vivenciavam diariamente os projetos.

atividades realizadas semanalmente pelas
crianças, despertando o interesse pelas múltiplas experiências que são apresentadas na
revista.
Com relação ao projeto “Fenômenos da Natureza”, o processo teve início na sondagem
feita com os educandos a respeito do elemento “ar” presente ao empinar uma pipa,
encher uma bexiga, rodar um cata-vento e
em um vulcão em erupção, sendo este último a descoberta mais encantadora para as
crianças.

Relatos dos Educadores
Professoras Mônica Cardoso e Vicentina Fagoni
Estágio I- Intermediário

“

A partir da proposta no planejamento, surgiu
a ideia de trabalharmos uma experiência por
semana, iniciando o Projeto Ciências. Pesquisamos
sobre o assunto e selecionamos as experiências mais
atrativas: luva viva, suco que muda de cor, terrário
de mofo, ovo pelado, ovo que flutua, meleca de cola.
Para a realização das atividades algumas estratégias foram utilizadas: roda de conversa, uso da
Revista Ciência Hoje, pesquisa na internet, entre
outras. De algumas experiências podíamos
observar o resultado imediatamente, e outras
necessitavam de observação diária. Em nenhum
momento pensamos em desistir, pois o interesse
demonstrado pelas crianças e o apoio da equipe
gestora nos incentivava a continuar, mesmo quando algum experimento não apresentava o esperado.
Despertando o interesse com a
Revista Ciência Hoje – Estágios I-E e F

O projeto “DNA das plantas” surgiu da
curiosidade das crianças manifestada em
uma roda de conversa sobre gravidez, pois a
mãe de um aluno estava grávida e várias perguntas sobre as semelhanças das pessoas nas
famílias foram feitas. Para responder às dúvidas, a professora realizou com as crianças
o processo de descoberta do DNA das frutas.
Já o tema “Reações Químicas” surgiu do
manuseio da revista “Ciência Hoje”, com
Foto: acervo da EPG Rachel de Queiroz
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“... gostei mais do ovo que flutua porque a
professora colocava um ovo em cada pote, um
afundava e o outro não.”
Henrique de França Knupp, 5 anos, Estágio I-E

EPG Rachel de Queiroz

EPG Rachel de Queiroz - Estágios I-E e F

EPG Rachel de Queiroz
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“... a experiência que eu mais
gostei foi da Luva Viva porque
é muito fácil de fazer, precisava de água, uma luva e uma
garrafa cortada e quem corta a
garrafa é a professora, mas lembro de outras experiências.”
Julia Ferreira Alves,
5 anos, Estágio I-E

Foto: acervo da EPG

as cores
d
A descoberta
EPG Rachel de Queiroz - Berçário II-A

Criação dos meios de transporte com auxilio
de materiais reutilizados – Estágio II-J tarde

Foto: acervo da EPG

Foto: acervo da EPG

DNA das plantas e das frutas
Estágio II-B manhã

Construção de um herbário
Estágio II-D manhã

A metamorfose da borboleta
Berçário II-B tarde

EPG Rachel de Queiroz

Foto: acervo da EPG

EPG Rachel de Queiroz

Foto: acervo da EPG

EPG Rachel de Queiroz

EPG Rachel de Queiroz
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UMA ESCOLA EM MOVIMENTO
EPG Manuel Bandeira
Por Solange Turgante Adamoli
Camila Zentner Tesche
Ana Paula Lucio Souto Ferreira

“Brincar com crianças não é
perder tempo, é ganhá-lo;
se é triste ver meninos sem escola,
mais triste ainda é vê-los sentados
enfileirados em salas sem ar,
com exercícios estéreis, sem valor para
a formação do homem.”

Carlos Drummond de Andrade
Vamos brincar?... na rua??!!!
Pois é! Agora estamos nas ruas do bairro,
mas para que isso acontecesse, tivemos que
começar ocupando os espaços da escola.
E por falar em espaços, vamos falar sobre os
espaços físicos e os espaços de participação.
Para reconhecer a necessidade de espaços,
precisamos definir para nós mesmos que
educandos queremos formar. Para formar
um aluno criativo, sensível, participante, crítico, devemos compreender que esse desenvolvimento se dá a partir do brincar e das
Artes, fundamentalmente.

Os fundos da escola viraram ateliê de pintura ao ar livre e têm o barranco... O pátio e o
corredor se transformam em circuitos, os jardins
são espaços de investigação científica. E quando
não cabemos na escola, vamos para a rua.
Falemos dos espaços de participação e
acolhimento. No nosso ponto de vista,
escola tem que ser lugar com sentimento
de pertencimento. Por isso, começamos
abrindo espaço de escuta de solicitações para
tomada de decisões sobre os eventos, as compras, a organização da escola pelos representantes de turmas do Maternal ao 5º ano, no
Conselhinho.
Assembleias Escolares para os alunos do
Ensino Fundamental e rodas de conversa
para discussão dos problemas do cotidiano
escolar e criação de regras, como o recreio,
por exemplo, também foram iniciativas que
tomamos. Desde pequenos nossos alunos
Foto: acervo da EPG Manuel Bandeira

É no brincar que o ser humano se
constrói como indivíduo; cria situações, inventa regras, entra em conflitos e aprende
a resolvê-los por meio do diálogo; exercita

papéis sociais; vivencia problemas da vida
cotidiana. É através das Artes que o educando expressa sentimentos, experimenta
sensações, observa seu entorno, testa cores, sons e sabores. Refletindo sobre esses
aspectos, decidimos aproveitar os poucos
espaços que temos para transformá-los em
“espaços de aprendizagem”. Dessa forma,
paredes externas tornaram-se lousa, pintura
em azulejo.
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são incentivados a tomar decisões sobre sua
aprendizagem, escolhem os projetos que irão
estudar considerando seus sonhos e suas
curiosidades, que, na Educação Infantil,
pode surgir de uma roda de conversa ou a
partir da observação dos educadores sobre as falas dos alunos quando exploram a
escola.

Responsabilidade, Amizade e Conhecimento. Atualmente, estamos planejando
ações e atividades que favoreçam a compreensão dos valores no exercício destes
em uma vivência diária. Assim, temos a
autoavaliação como instrumento de reflexão
em todas as turmas, desde o Maternal, sendo
apenas uma das ações planejadas.

Para que essas transformações tivessem
consistência, o coletivo dos educadores
apontou a necessidade de termos estabelecido
valores que pautariam os trabalhos e as
atitudes de todos na escola. Para tanto, todos
foram convidados a expressar suas necessidades e foi realizada a eleição dos valores pelos alunos, professores, funcionários e pais de alunos,
sendo que foram eleitos: Autonomia, Respeito,

Começamos pensando em quebrar muros,
mas descobrimos que mais importante do
que isso é romper barreiras. A busca pelo
rompimento das barreiras internas de cada
um é o desafio maior. Hoje, dizemos que não
cabemos dentro dos nossos muros porque
desejamos nos apropriar do território, desejamos formar comunidades de aprendizagem.

Foto: acervo da EPG Manuel Bandeira

Fotos: acervo da EPG Manuel Bandeira
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Passa anel (dicas)
FILMES
Mitã
Direção: Alexandre Basso e Lia Mattos| País: Brasil | Gênero: Documentário | Duração: 52 min | Classificação: Livre
Mitã significa criança na língua Guarani e faz uma homenagem ao
tempo e ao prazer de ser criança, abordando de maneira poética temas
como educação, espiritualidade, tradição e cultura dos povos.
Sementes do nosso quintal
Direção: Fernanda Heinz Figueiredo | Duração: 120 min | Gênero:
Documentário | Classificação: Livre
Enfatizando o lúdico no cotidiano da educação infantil, a escola
Te-Arte é bem diferente, a começar pela não separação das idades e
propiciando vivências com a natureza, arte, literatura... Tem como
maior objetivo a valorização da infância.
Quando sinto que já sei
Direção: Antonio Sagrado Lovato, Raul Perez e Anderson Lima |
Gênero: Documentário |Duração: 75 min | Classificação: Livre
A partir de reflexões que o próprio título “Quando sinto que já sei” nos
provoca, o filme mostra alternativas nacionais que fogem ao sistema
convencional de ensino, investindo nas relações entre educadores e
educandos. Cerca de cinquenta entrevistas também fazem parte do
documentário, dando voz e vez a todos os envolvidos na construção
dessas propostas, apontando continuamente novos caminhos.
Divertida mente
Direção: Pete Docter | Gênero: Infantil | Duração: 101 min. | Classificação:
Livre
O conflito entre várias emoções é um drama vivido pela personagem
principal que precisa enfrentar e lidar com as inconstâncias da vida
real. O filme nos remete a reflexões a respeito de como as misturas de
todas estas emoções nos constituem enquanto humanos.
Minhas tardes com Margueritte
Direção: Jean Becker | Duração: 82 minutos | Classificação: 12 anos|
Gênero: Comédia, Drama
O encontro de duas pessoas com experiências de vida bem diferentes
que tem seus destinos cruzados. Uma amizade que floresce e se
fortalece nas possibilidades de se completarem nas diferenças e nas
dificuldades.
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PARA SABER MAIS SOBRE
BRINCADEIRAS
www.abrinquedoteca.com.br
O site tem o objetivo de contribuir com
informações que visam à garantia do direito
de brincar das crianças, jovens e adultos.
Você poderá conhecer novas brincadeiras,
aprender a confeccionar brinquedos, trocar
ideias com outras pessoas, além de ter acesso
a textos, indicações bibliográficas etc.
www.alana.org.br Instituto Alana O Instituto Alana reúne
projetos cujo principal objetivo é mobilizar
a sociedade para os temas da infância.. O
Alana trabalha para encontrar caminhos
transformadores para as novas gerações,
buscando um mundo sustentável e
de
excelentes
relações
humanas.No
site podemos encontrar vários videos,
bibliografias , pesquisas, entre outras
temáticas dainfância contemporânea.

LIVROS

www.radardaprimeirainfancia.org.br
O Radar da Primeira Infância é uma
iniciativa da Fundação Maria Cecília
Souto Vidigal e do Instituto Alfa e Beto,
que oferece conhecimento qualificado
e informação atualizada sobre Primeira
Infância. Diariamente a equipe do Radar
seleciona e apresenta de forma simples e
intuitiva os melhores artigos, reportagens,
documentos, vídeos, pesquisas científicas
e revisões sistemáticas disponíveis na web
sobre gestação, parto e crianças de 0 a 6 anos.
www.territoriodobrincar.com.br
Estar perto de crianças era o maior desejo
da educadora e documentarista Renata
Meirelles, desde que começaram a surgir
perguntas sobre “o que você vai ser
quando crescer?”. O caminho encontrado
por ela foi o brincar. Desde 1996, Renata
vive esse encontro com crianças das mais
diversas regiões brasileiras, em um intenso
intercâmbio de brinquedos e brincadeiras.
Em 2000, ela conheceu David Reeks. Juntos,
criaram o Projeto Brincadeiras Infantis da
Região Amazônica (BIRA). Em 2001, partiram
para a Amazônia e percorreram dezesseis
comunidades indígenas e ribeirinhas do
Amapá, Pará, Amazonas, Roraima e Acre.

BONASSI, Fernando. Declaração universal do moleque invocado. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
CARNEIRO, Maria Ângela Barbato. Cócegas, cambalhotas e esconderijos: construindo cultura
e criando vínculos. São Paulo: Articulação Universidade Escola, 2010.
GOBBI, Marcia Aparecida; PINAZZA, Mônica Appezzato (Org.). Infância e suas linguagens.
São Paulo: Cortez, 2014.
DEHEINZELIN, Monique. Por um Triz: arte e cultura - atividades e projetos educativos. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, ano 2005.
MEIRELLES, Renata. Giramundo e outros brinquedos e brincadeiras dos meninos do Brasil.
São Paulo: Terceiro Nome, 2007.
MEIRELLES, Renata. Cozinhando no quintal. São Paulo: Terceiro Nome, 2015.		
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Quem quer brincar põe o dedo aqui
Caça fantasmas
Nº de participantes: a partir de 4
Faixa etária: a partir dos 4 anos
Material: um lençol ou uma canga
Como brincar: uma criança é retirada do
grupo enquanto outra se cobre com o lençol.
A criança, ao retornar, tem que descobrir
quem é o fantasma. A brincadeira prossegue
sendo que a criança que era o fantasma, ou
outra que desejar, pode ser a próxima a caçar
o fantasma.

Telefone sem fio com travalínguas
Nº de participantes: no mínimo 3
Faixa etária: a partir dos 4 anos
Como brincar: com as crianças em círculo,
um dos participantes diz no ouvido do outro
um trava-línguas até chegar ao último, que
deverá dizer a frase que ouviu. A brincadeira fica bem convidativa porque estamos
unindo duas atividades e brincando com
a possibilidade da rima ou do jogo de
palavras. Alguns exemplos: “A aranha
caranguejeira, a bicha é feia, mas faceira”,
“a vaca malhada foi molhada por outra vaca
molhada e malhada”, “fala arara loura.
A arara loura falará”, “a arara de Araraquara é uma arara rara”.

Brincando de criar histórias...
Existem muitas maneiras e formas de criar
histórias. Aqui deixamos uma sugestão da
qual as crianças gostam bastante.
Em círculo, com o ambiente levemente
escurecido, deixar uma lanterna acessa no
meio da roda ou, se preferir, voltada para a
criança que vai começar a narrar a história. A
ideia é criar uma história com a participação
de todos (construção coletiva), que vai sen44 | BRINCAR

do sonorizada por todo o grupo enquanto
é contada. Ex.: a professora inicia a história
dizendo: “Zeca era um leão muito grande
que fazia muito barulho (as crianças sonorizam)...”; em seguida, alguma criança da
roda dá continuidade à história.
Obs.: se as crianças tiverem menos de 5 anos,
pode-se combinar que a personagem da história ou um objeto esteja em suas mãos enquanto ela conta. Com as crianças maiores,
as histórias podem tomar rumo de suspense
ou terror, que eles apreciam bastante.

Batata quente rimada
Nº de participantes: no mínimo 3
Faixa etária: a partir dos 5 anos
Como brincar: a brincadeira é a batata quente tradicional, porém quem fica com a batata
não sai da roda e deve dizer uma palavra que
rime com a palavra combinada pelo grupo.
Ex.: janela/ ela/ panela/ Gabriela/ canela/
bela/ moela etc.; pescoço/ caroço/ osso/
almoço, moço etc.; jardineira/ fruteira/
bananeira/ macieira/ pereira/ madeira etc. A
rima vai sendo trocada até que o grupo não
tenha mais repertório.

Dicas de
Brincadeiras
Para bebês
Cesto de tesouro – O que é?
Coletânea de objetos domésticos de
uso cotidiano disponíveis no universo
cultural em que a criança está inserida, utilizados para ampliar as experiências sensoriais (toque, cheiro e sabor).

Túneis de caixas

musicalização. Bebês se divertem ouvindo
os sons de despertador, batendo um sino
e objetos pendurados que produzem sons.
Também é interessante pendurar na altura das crianças tiras de papel laminado ou
celofane colorido para que elas possam
tocar e produzir sons, apreciar e produzir músicas, recitar parlendas, ouvir/
produzir histórias cantadas são recursos
importantes para todas as crianças.

Utilizar caixas de papelão com uma abertura
para que os bebês passem por ela como em
um túnel.

Brincar de medir e quantificar

A variedade de texturas e características dos
objetos possibilita a exploração livre do bebê
e da criança pequena, oferecendo oportunidades de novos conhecimentos. O cesto amplia a experiência do bebê que usa os sentidos para manipular, explorar e experimentar
os objetos e entender o mundo em que vive.

Brinquedos de empilhar
Podemos utilizar peças construídas com material de reciclagem, como caixas de papelão
ou copos de iogurte, alternativos aos brinquedos industrializados.
Brinquedos de encaixar: encaixes e quebra-cabeças com poucas peças criam
desafios para as crianças pequenas.

Brinquedos de afeto
Podem ser ursos de pelúcia, um pedaço de
pano ou uma boneca, objetos importantes
para a tranquilidade e segurança dos pequenos. Devem ser colocados em local de fácil
acesso para que a criança consiga pegá-los
quando quiser.

Brincar de medir as crianças, observando o
quanto elas crescem.
Jogar bolas coloridas, cada cor em uma cesta.
Brincar em diferentes posições: deitado,
sentado, em cima, em baixo, de lado.
Classificar conjunto de objetos com palavras como nenhum, muito, pouco, bastante.
Classificar objetos por cores.

E muito mais... que tal
pesquisar as brincadeiras
que as crianças mais gostam?!

Brincar com sons,
brincar de cantar palavras,
Brincar com a voz
Em repetição de sons, o bebê balbucia, com
o uso de estruturas melódicas, mas sem
as letras das músicas, o que proporciona
experiências prazerosas e contribui para a
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A boneca

Autor: Olavo Bilac
Deixando a bola e a peteca,
Com que inda há pouco brincavam,
Por causa de uma boneca,
Duas meninas brigavam.
Dizia a primeira: “É minha!”
“É minha!” a outra gritava;
E nenhuma se continha,
Nem a boneca largava.
Quem mais sofria (coitada!)
Era a boneca. Já tinha
Toda a roupa estraçalhada,
E amarrotada a carinha.

Tanto puxaram por ela,
Que a pobre rasgou-se ao meio,
Perdendo a estopa amarela
Que lhe formava o recheio.
E, ao fim de tanta fadiga,
Voltando a bola e a peteca,
Ambas, por causa da briga,
Ficaram sem a boneca . . .
Ilustração: Anna Solano/ SE
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