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A criança não brinca numa ilha deserta. Ela brinca
com as substâncias materiais e imateriais que lhe
são propostas, ela brinca com o que tem na mão e
com o que tem na cabeça. (BROUGÈRE,1995, p.
105).



RESUMO

Na minha escrita procurei expressar minha mudança como educadora e

também como educanda. Fiz um mergulho em minha história, bagagem,

identidade, autoria, observação e olhar. Agora sei que faço parte de um grupo, em

que desempenho diversos papéis. E também, que não faço mais parte do grupo de

professoras autoritárias e sim do grupo das democráticas. Escuto, planejo, avalio,

observo, registro e dou voz aos meus alunos. Sei que a criança é um ser pensante,

que constrói seu próprio caminho, tem seu tempo de aprender e ver o mundo

através da brincadeira. A criança expressa em todas suas brincadeiras a sua

vivência. Nós precisamos apresentar e criar possibilidades. Mesmo que seja por

imagens, a brincadeira deve fazer parte do planejamento pedagógico. Sei que a

cultura é um direito da educação infantil, assim como a brincadeira.

Palavras-Chave: Memória. Grupo. Identidade. Mudança. Cultura. O brincar.
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INTRODUÇÃO

Iniciei minha caminhada na educação entre 2015 e 2016, em um projeto de

uma escola da prefeitura, perto da minha casa. Fazia um trabalho com crianças do

ensino fundamental I, como recreadora. Lá fazíamos passeios culturais, aulas de

arte, jardinagem, entre outras coisas.  Como era um projeto, logo terminou.

Meu interesse pela educação estava começando a desabrochar e meu desejo

de um dia ser professora, que tinha quando criança, voltando. Surgiu uma

oportunidade para trabalhar como monitora (auxiliar de creche) e lá fui eu, sem

experiência alguma, trabalhar no berçário II. Fiquei muito assustada com as crianças

sendo desfraldadas, chorando, mordendo, batendo, caindo… Confesso que minha

vontade depois de terminar a primeira semana foi de desistir.

Aos poucos, fui me adaptando, pegando prática e me apaixonando por cada

detalhe, cada conquista das crianças e também por meu aprendizado. Foram três

meses apaixonantes, um pouco difíceis, até que o ano letivo terminou.

No ano seguinte, lá estava eu no berçário II novamente. Quase enlouqueci

com 24 bebês chorando ao mesmo tempo e pais preocupados em ter que se afastar

dos seus filhos ainda tão pequenos. Até que, aos poucos, todos foram se

adaptando, os educandos, os educadores e os responsáveis.

Senti uma enorme motivação em trabalhar com a educação infantil, pois

comecei a perceber que as crianças precisavam desse espaço público para se

socializar com o outro, para buscar conhecimento e aprendizado. Vi que as crianças

necessitavam dessas experiências, dessa vivência, desse espaço, de serem vistas

como seres pensantes, de serem ouvidas e respeitadas. E, com todo esse

conhecimento, me apaixonei pela educação infantil.

Em 2018, dei início a minha caminhada profissional dando entrada em uma

escola normal de formação de professores e, já em 2019, ganhei minha primeira

turma como regente.

Quando terminei essa formação, queria dar continuidade aos meus estudos,

queria me aperfeiçoar ainda mais na área da educação. Já havia tentado o

vestibular do Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro -

CEDERJ, por duas vezes, para fazer pedagogia, mas infelizmente não consegui.

Afinal, foram quase 20 anos sem estudar.
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A diretora da creche onde eu trabalho atualmente havia me falado do

Pró-Saber e fui me informar. O vestibular de 2018 havia acabado de acontecer.

Então, comecei a pesquisar informações sobre a instituição e fiquei sonhando com

uma vaga. Quando abriu o edital para a turma 2019, fiz minha inscrição e comigo

levei mais duas amigas do trabalho.

Confesso que, no dia da prova, estava muito nervosa. Quando cheguei no

auditório, com aquela quantidade enorme de pessoas, logo pensei: “Acho que mais

uma vez não conseguirei entrar na tão sonhada faculdade”. Ao mesmo tempo, me

encantei com tanta organização, pela lindeza do espaço e pelo acolhimento de toda

equipe.

Enfim, passei na prova e também na entrevista e o tão sonhado sonho

começava a se realizar. No dia 27 de junho de 2019, tivemos nossa aula inaugural

no auditório, conheci mais um pouco do que me aguardava. Ao iniciar as aulas, pude

ver o quanto poderia aprender. Lá encontrei o que desejava, um lugar que dava

espaço, atenção e ouvidos para cada educando e, o principal, onde é possível

transformar educadores que acreditam em uma educação infantil de qualidade e no

quanto ela é essencial na construção do conhecimento de cada criança.

No dia 10 de agosto de 2019 aconteceu nossa primeira aula com a professora

Melissa Lamego, com a disciplina que iria caminhar junto com meu aprendizado

durante todos os semestres. Esse dia também era aniversário da minha amiga que

vou levar para a vida, a Marília, e foi o dia em que tiramos nossa primeira fotografia

com aquele amontoado de pessoas.

Espero que os pontos abordados em minha monografia contribuam para a

formação de novos profissionais, pois trarão um novo olhar para quem está iniciando

nessa caminhada.
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1 IDENTIDADE E TRANSFORMAÇÃO

Descobri no Pró-Saber que cada um tem sua identidade, cada um é único e,

como educadores que somos, estaremos sempre em busca do conhecimento e da

aprendizagem, na certeza de que estamos vivos, pois como diz Madalena Freire

(2008, p. 34): “Este é o drama de permanecer vivo…aprendendo, ensinando,

construindo conhecimento, fazendo educação!”.

1.1 Mergulho
Quando cheguei na Instituição, tinha o desejo de me aperfeiçoar na área da

educação. Quando passei no vestibular, achei que, ao chegar em sala, teria aulas

práticas de como ensinar as crianças da educação infantil. E, quando me dei conta,

era eu, como aluna, que estava na verdade aprendendo de forma democrática e não

autoritária como havia sido durante toda minha aprendizagem.

Então, comecei a refletir sobre meu ensinar na creche onde trabalho e os

meus objetivos mudaram de direção. Aprendi que as crianças pensam, que

devemos deixá-las construir seu próprio caminho de aprendizado.

Nas primeiras aulas, ficava sempre muito apreensiva, curiosa para descobrir o

novo e chegar à conclusão que eu poderia deixar marcas em meus alunos. Medo

era a palavra que me aparecia a cada descoberta e desafio.

Mergulhamos de cabeça para resgatar nossa identidade, nossa história, a

nossa bagagem de educação, a história da nossa família, marcas e cicatrizes que

ficam guardadas na memória. Descobri que essas lembranças podem ser sentidas

através do olfato, aroma, fotografias, imagens, lugares e que, por mais que as

lembranças não sejam tão agradáveis, estão em nossa memória, fazem parte de

algum momento de nossas vidas e que devemos vencer o medo de recordá-las.

Pesquisamos com a nossa família a história do nosso nome e isso rendeu

nosso primeiro portfólio com a história de cada aluno do então amontoado. Vi o

quanto nosso nome é importante, e vi que tanto em nossa vida privada como na

pública devemos ser chamadas pelo nosso nome e não por “mãe da fulana, tia da

creche” e assim devemos fazer com as crianças, cada uma tem seu nome, sua

singularidade, seu desenvolvimento, sua bagagem. E como diz Madalena Freire

(2008, p. 41): “Todas essas lembranças, quando resgatadas, socializadas e, assim,
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apropriadas, ganham status de memória. Memória que alicerça a consciência

histórica, política e pedagógica desse sujeito.”

No Pró-Saber minha mudança foi muito grande. Ao começar pelo “tia”: eu tenho

um nome, uma identidade, uma profissão que deve ser valorizada e devo ensinar às

crianças a me chamarem pelo meu nome e não por tia, assim também faço com os

pais. Para ser educador não é necessário ficar se lamuriando, é necessário se

enfrentar, escutar, olhar e observar cada aluno, vencer os medos e ter um

compromisso com o outro. Não devemos ser autoritários no ensinar e sim

democráticos. As aulas são construídas a partir de uma escuta apurada, muita

observação, registro, reflexão, planejamento, rotina, enfrentamento, que auxiliam o

caminhar de cada criança, que é um ser único, que tem seu ritmo de aprendizagem

e devemos colocá-las para refletir. Elas pensam, têm voz, nos auxiliam nas

construções das aulas e conseguem construir o caminho do próprio aprendizado.

Para me tornar educadora, precisei resgatar minha memória, valorizar minha

profissão mostrando minha identidade, me reinventar, deixar o velho para trás,

enfrentar meus medos ao novo e trabalhar com os instrumentos metodológicos

propostos por Madalena Freire: a avaliação, a observação, o planejamento e a

reflexão.

Após todo esse processo de desconstrução e reconstrução, eles caminham junto

da minha prática, que agora entende a concepção democrática. Uso o olhar apurado

para observar tudo que a criança tem a me dizer, suas dificuldades, conquistas,

silêncios, que eu, como educadora, preciso estar atenta, presente na presença e

escutar suas necessidades. Diante dessas observações construo o registro reflexivo

que vai me guiar nas ações que preciso tomar, pensar, criar estratégias de como guiar

a busca da autonomia das crianças.

A avaliação me ajuda a recriar e estruturar o planejamento de acordo com o que

observei e o que foi produzido. Essa avaliação se dá no cotidiano das aulas e antes

de chegar à conclusão, o planejamento é criado em cima de hipóteses e que aos

poucos vai se tornando real com os voos que a criança consegue alcançar com suas

criações, pensamentos e reflexões.
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1.2 Grupo
A formação do nosso grupo iniciou quando ainda éramos um amontoado de

pessoas. Ninguém conhecia ninguém, exceto os que já trabalhavam na mesma

instituição. Cada um tinha uma forma de pensar, agir, falar, se colocar para o outro.

Muitas vezes erámos bem tímidas, pois carregávamos o ranço autoritário e o medo de

se expor na frente de todos, o medo do que falar, o medo da reação do outro, o medo

de falar algo que não fosse bem interpretado.

Fotografia 01 - Amontoado

Autora: Claudia Sabino

Durante o primeiro período, fomos nos conhecendo, nos apresentando uns para

os outros, nos aproximando, nos fazendo estar presentes para todos, mostrando

nossa história de vida. Então, em março de 2020, começamos o segundo período e

voltamos com toda força e garra para continuar nessa construção, até que nos

deparamos com a pandemia, uma loucura vivida pelo mundo todo. O medo dessa

doença invisível que nos assombrava, nos paralisou. Foi um momento muito tenso

para todos.

O Pró-Saber nos contactou e fez uma pesquisa para iniciarmos uma aula

remota. Como assim? Como seria? Como daríamos conta? Eu que sempre pensei



14

em nunca estudar online me vi desesperada, sem saber se conseguiria estudar

sozinha. Até que veio a primeira aula pelo WhatsApp, com a Professora Cláudia

Sabino e foi emocionante sentir a presença de todos os meus colegas de turma.

Nesse momento, percebi que nosso grupo já estava pegando forma e a aula fluiu

muito bem.

Nos demais encontros, fui percebendo o diferencial em relação às outras

faculdades: o olhar, a escuta, o planejamento e o registro estavam presentes em

todas as aulas, me senti dentro da sala de aula. Fomos nos enfrentando, deixando o

medo de lado, nos desafiando e nos reinventando a cada encontro. Me via

participando mais do que na aula presencial, contudo, as dificuldades eram as

rasteiras que a internet nos dava algumas vezes.

1.3 Triunfo
No ano seguinte, 2021-1, partimos para a aula no Google Meet e minha internet

nessa época estava horrível. Em uma aula da professora Priscila Almeida, tive

vontade de jogar tudo para o alto, pois meu acesso toda hora caia e quando retornava

eu estava totalmente perdida. O medo tomou conta de mim, mas como diz o poeta:
O medo pode ser bom
Serve para nos alertar,
tem função de proteger,
mas pode nos ensinar
que às vezes até o medo
vem para nos encorajar…(BESSA, 2019).

Quando isso acontecia, eu me sentia prejudicada e muito desconfortável.

Conversei com a professora Cláudia Sabino sobre minhas dificuldades. Ela me

acolheu e falou que tudo iria se encaixar. Foi quando percebi que não era a única

que tinha dificuldades com a internet, pois alguns colegas também se encontravam na

mesma situação. A câmera do meu celular também era um empecilho que

prejudicava a minha presença perante o grupo, pois os professores e meus colegas

não me viam nitidamente. A imagem 01, onde estou entre os alunos Alexandre e

Cácia, indica minha participação com a câmera ruim.
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Imagem 01 - Dificuldade

Autora Thais Ferreira

Na disciplina de Autoformação pelo Uso das Tecnologias de Informação e

Comunicação, o conteúdo trabalhado me auxiliou e, aos poucos, consegui iniciar um

processo de desmistificação da tecnologia. Afinal, eu não era uma praticante dessas

ferramentas e as aulas remotas inicialmente representaram um bloqueio no meu

processo de aprendizagem. Hoje entendo que minha resistência durante esse período

foi decorrente do impacto de não ter computador, ter uma internet ruim e em função

do meu aparelho celular não ser adequado para a utilização. Mesmo assim, segui

confiante na esperança de um dia manusear as ferramentas de uma forma mais

tranquila e sem medos.

No quinto período, consegui comprar um notebook, e assim as coisas

começaram a melhorar. Finalmente o grupo conseguia me ver de uma forma nítida

com a câmera nova, mas, mais uma vez, me deparei com o medo do novo. Fui me

adaptando e me aperfeiçoando com o equipamento. Aos poucos, fui aumentando a

prática e fiquei feliz em entender e manusear o Google Docs, aprendi como duplicar

o drive, como renomear um arquivo, resgatei, alterei, compartilhei documentos, e

tantas outras opções. Passei a fazer minhas sínteses todas pelo Google Docs, criei

pastas para cada disciplina e passei a ter confiança no que estou fazendo.
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Finalmente, dei uma rasteira no grande vilão, o MEDO. A imagem 02 representa a

minha nova participação nas aulas on-line.

Imagem 02 - Superação

Autora: Flávia Quadrelli

Já com as aulas presenciais em 2022-1, enfim conheci o laboratório de

informática e iniciei uma readaptação nesse novo espaço. Na primeira aula, a

professora Flávia Quadrelli orientou para que cada aluno sentasse em frente a um

computador individualmente ou em duplas. Eu paralisei ao entrar naquela sala, pois

foi um misto de medo com insegurança. Não consegui me controlar. Não lembrava a

senha do meu Gmail de forma alguma. No Ponto de Observação da Aprendizagem

desta aula a palavra que utilizei para me descrever foi “hábito”, pois pude perceber

que a prática era essencial para que esse hábito viesse a ser saudável em minha

vivência com a tecnologia. A professora Flávia foi uma peça fundamental para minha

relação com a disciplina e meu aprendizado. Superei muitos medos e atualmente

posso dizer que uso de uma forma mais tranquila as ferramentas tecnológicas.

Mesmo com esses dois anos com as aulas remotas pude perceber a união, as

desavenças, o compartilhamento, o acolhimento, os conflitos e as trocas de papéis

que cada um foi adquirindo no grupo. Vi como nossa relação foi tomando forma, uma

vez que tivemos a sensibilidade de ajudar uns aos outros, de reconhecer que fazemos
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parte daquele grupo, que em meio à pandemia, se enfrentou e se tornou o grupo da

turma 2019.

Fotografia 02 - Laboratório de Informática

Autora: Flávia Quadrelli
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2 OLHAR CULTURAL

Foram muitas experiências vividas nesses três anos de trocas e aprendizados

no Pró-Saber. Visitamos muitas disciplinas. Muitas professoras deixaram marcas

positivas em meu caminhar e me fizeram enxergar com outro olhar para o brincar na

educação infantil. Com a disciplina Alfabetização Cultural, que permaneceu durante

os seis períodos da graduação, com a professora Melissa Lamego, logo nos

primeiros encontros, fiquei muito assustada e apreensiva sem saber como seriam

essas aulas: o que teria de conteúdo, o que eu poderia aprender com essa disciplina

e o qual a sua ligação com a educação infantil? Afinal, não tinha conhecimento

dessa disciplina em outra formação acadêmica. Melissa me mostrou que a Cultura é

muito importante para todos nós educadores e para os educandos, que ela deve

caminhar junto da educação e que mesmo as crianças pequenas da educação

infantil devem aprender sobre ela.

Com a Alfabetização Cultural os individuais foram trazendo suas memórias,

suas experiências, um pouco das suas culturas, das regiões que nasceram e foram

criadas e rememoramos memórias da nossa família, dos costumes, das comidas

típicas, de danças, das brincadeiras, dos cheiros, do paladar e fizemos uma linda

junção de memória coletiva.

Nessa disciplina, em plena pandemia, tive um outro olhar através da janela

da minha casa. Estávamos com restrições para sairmos de casa e tive um tempo

para poder observar o que estava à minha frente. O grupo construiu belas escritas

sobre o que via de uma forma poética. Melissa nos apresentou dois tipos de

Patrimônio Cultural: o material que abrange os bens materiais que temos em nossas

cidades, como museus, centros históricos, teatros, igrejas antigas e o imaterial, que

abrange as culturas de povos, comidas típicas, danças, festas religiosas, dentre

outros. Nós ajudamos a enriquecer esse patrimônio cultural, trazendo nossa

bagagem de heranças deixadas por nossa família, onde afirma a prova da nossa

existência e o legado que deixamos, onde cada um com a sua história individual e

suas memórias afetivas fazem com que se entrelacem à uma identidade coletiva.

Ainda naquele início de curso, nas aulas presenciais, nosso primeiro passeio

cultural foi ao Teatro Municipal. Foi uma excelente noite, em que me encantei com

cada detalhe daquele lindo lugar, cheio de histórias e cheio de cultura. O espetáculo



19

foi lindo! O grupo Corpo se apresentou lindamente ao som das músicas de Gilberto

Gil, com muita sincronização e coordenação de todos os bailarinos.

Fotografia 03- Primeira visita ao Teatro Municipal

Autor: Desconhecido

Após quase dois anos de interrupção nesses passeios, em 2022-1 voltamos

ao Teatro Municipal para o lançamento dos livros publicados pelas ex-alunas do

nosso curso, Lucia Moraes e Arlene Costa. Momento único! Foi tão emocionante ver

as duas em cima daquele palco lançando seus livros… E pensar que um dia elas

estavam assim como eu, alunas sentadas na platéia.

É preciso acreditar, persistir, correr atrás do sonho e torná-lo realidade. Assim

que terminou, fomos convidadas para fazer um tour por dentro do teatro com uma

guia que nos levou para uma entrada por trás, no coração do teatro: passamos pela

sala de máquinas, cozinha, por trás do palco, pelas lindas salas, muitas esculturas,

espelhos, chafariz, vimos bustos de pessoas marcantes da época da sua

construção, chegamos ao palco, só não subimos. Que sensação maravilhosa, que

lugar lindo, que respira cultura para todos os lados! Senti que faço parte da cultura,

que em minhas raízes carrego cultura, história da minha nação.
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Fotografia 04 - Segunda visita ao Teatro Municipal

Autora: Joana D’arc

Nas aulas da disciplina de Alfabetização Cultural remota, visitamos vários

lugares em comum da cidade do Rio de Janeiro, através de fotografias que nos

faziam nos comunicar uns com os outros. Cada lugar tem fatos históricos, mas que

não são disponibilizados como deveriam ser. O ideal seria que essas histórias

fossem de fácil acesso para podermos fazer pesquisas, tirar dúvidas e para que nós

tivéssemos um interesse maior por essas histórias e não somente pela beleza do

lugar. Acredito que esse interesse pela cultura deva ser aguçado nas crianças desde

pequenas. Nossa cidade maravilhosa também é rica em belezas naturais que

merecem ser desbravadas.

Em outra ocasião,visitamos um lindo museu a céu aberto, no centro do Rio de

Janeiro, descobrimos histórias desses lindos lugares, com construções belíssimas

do século XVII, que até hoje estão de pé embelezando nossa cultura, que mostra o

passado que está impregnado em nós, reforçando assim o entrelace da nossa

identidade cultural com a coletiva. Vimos alguns artistas que guardaram no tempo

lindas imagens do Rio Antigo, a sua evolução e sua construção. Debret registrou a

formação no sentido cultural do povo, procurou resgatar particularidades do povo e

do país. Marc Ferrez registrou a escravidão e o Brasil Império, já Augusto Malta
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teve destaque no início do século XX registrando a evolução urbana da cidade do

Rio de Janeiro.

Com as aulas de Alfabetização Cultural também percebi a real importância de

levar a cultura até às crianças pequenas, de uma forma lúdica, trazendo o brincar.

As brincadeiras fazem parte da cultura, pois recordamos a herança de cada uma

deixada por nossa família, por nossa história de vida, elas fazem parte de hábitos e

costumes populares, que são passadas de geração em geração.

Nos dias atuais, vemos muitas crianças com brinquedos eletrônicos,

brincando dentro de casa, sozinhas, com interação de outras crianças somente na

escola, pouco leem, não vão a teatros, nem a museus, não têm contato com a

cultura.
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3  O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Por algumas vezes pude observar a brincadeira de um grupo de crianças da

creche, em 2019, na época com idades entre 3 e 4 anos. Essa brincadeira se iniciou

com um grupo pequeno de meninas, algumas bonecas e suas próprias mochilas, a

cada dia a brincadeira alcançava um número maior de crianças, inclusive meninos, e

se tornou parte do cotidiano que sempre acontecia na hora da brincadeira livre. As

crianças deram o nome de “brincar de tia da creche”, que, por sinal, na época, eu

ainda não tinha o tal conhecimento para corrigi-las e dizer que ao invés de tia,

deveria ser professora.

As meninas eram as mandantes da brincadeira, entravam em acordo entre si

para escolher quem seriam as professoras: Vanessa, Larissa, Francisca e Denise

tinham o cuidado de cada dia trocar as integrantes e o restante do grupo: meninos,

meninas e bonecas eram todos alunos. As “professoras" escolhidas estabeleciam as

regras da brincadeira, os demais sentavam em suas cadeiras e faziam o que era

pedido. Algumas crianças simulavam fazer pirraça ou desobedecer o que estava

sendo pedido e outras imitavam tanto a criança com birra como a professora

colocando-a no cantinho do pensamento. As bonecas eram feitas de bebês e eram

tratadas como uma criança de verdade, elas tinham o momento do banho, da troca

de fralda, da alimentação. As crianças cantavam músicas e até colocavam elas no

colo para ninar. Nem todos do grupo participavam da brincadeira, mas era a maioria

que se interessava. Esses demais brincavam com outros pequenos grupos de

carrinho, de panelinha, de casinha, entre outros brinquedos. Era uma brincadeira

que acontecia constantemente e sempre que precisava ser encerrada era uma luta,

pois não queriam parar de brincar.

Na época em que observei essa brincadeira, eu achava engraçado ver as

crianças nos imitando e não sabia como agir, ou melhor, como interagir com elas. Já

agora, em meu processo de aprendizagem, vejo a importância de tentar interagir,

observar quais são as suas intenções, olhar, escutar suas falas e ações. Hoje vejo

que essa brincadeira, que tanto observava e achava engraçada, tinha muitos

significados: a imitação, as regras estabelecidas entre elas, a organização do

espaço, os brinquedos utilizados, o respeito com o outro.
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Em minha prática atual procuro levar histórias com diversos autores infantis,

com escritas e formas de livros diferentes. Levo para a sala de aula brincadeiras de

casinha, panelinhas, bonecas, carrinhos, bola, apresento cantigas de roda, músicas

que mexem com o corpo, peças de teatro com personagens criados pelo grupo,

utilizando a imaginação. Levo também para dentro da sala, espaços culturais, de

forma virtual, com apresentações de peças de teatro infantil, musicais, exposições e

a cultura indígena. Quero deixar como marca para as crianças o quanto a cultura é

importante, que é um direito de todos ter acesso à ela, e que o brincar caminha

junto.
A criança, quando brinca, entra num mundo de comunicações complexas
que vão ser utilizadas no contexto escolar, nas simulações educativas, nos
exercícios, etc. O brincar é uma aprendizagem social que leva a criança a
aprender a ter interação, ela consegue ordenar e internalizar regras entre
elas, ela descobre vocabulários diversos dentro de uma única nação com
um vocabulário materno em comum. (PORTO, 1996, p. 37).

Cada item é de grande importância para que a brincadeira aconteça e que

nela o principal objetivo seja alcançado. Como é de suma importância o ato de

brincar na educação infantil, ele faz parte do desenvolvimento no processo de

aprendizagem de cada criança. Elas precisam viver experiências reais onde cada

uma terá sua forma de descoberta; é importante também que o brincar faça parte do

planejamento como atividade de aprendizado e desenvolvimento. Hoje tenho um

outro olhar para a brincadeira e vejo sua real importância. Essas foram minhas

primeiras observações sobre o tema: brincar na educação infantil. Vi que as

crianças são alimentadas da imaginação de tudo que as cerca, de tudo que está ao

seu alcance, de tudo que seus olhos podem observar. O brincar é uma

aprendizagem social, de experiências individuais e coletivas, é o ato de recriar.

Muitas crianças precisam ainda inventar seus próprios brinquedos, assim

como no interior, em que as crianças quase não tem brinquedos fabricados por

indústrias, e sim criados por elas ou seus pais. A criança explora tudo que está ao

seu redor, buscando ideias, usando seu imaginário, reproduzindo algo que já

vivenciou construindo uma nova realidade assim se reinventando. Hoje penso que a

cultura lúdica acontece quando as crianças fazem suas regras nas brincadeiras, ou

seja as crianças, quando brincam em grupos, determinam entre elas as regras das

brincadeiras, escolhem quem será quem, o que será o que, assim tornando a

brincadeira dinâmica e prazerosa.



24

Fotografia 05 - Crianças brincando

Autora: Vanessa Sol

A fotografia 05 foi registrada na zona rural de Vassouras, onde percebi

algumas crianças brincando de casinha com alguns brinquedos que fizeram com o

material que tinham, alguns brinquedos comprados prontos e também alguns

celulares quebrados e materiais diversos. Fiquei um bom tempo observando:

algumas crianças varriam o espaço com uma vassoura feita de mato, arrumavam

também esse espaço para iniciar a brincadeira, a divisão do papel de cada criança,

a diferença de idades. Aos poucos fui me tornando íntima da brincadeira e acabei
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me sentando com elas. Fui conversando e contando que, quando eu era pequena,

também brincava muito dessa forma; falei das invenções de comidinhas de folhas,

das panelas de lata de salsicha, de sardinha, do fogo que fazia sair de fogões

construídos de tijolos, galhos secos e do fósforo que pegava escondido da cozinha

da minha avó.

Naquele momento, voltei a ser criança e isso me fez muito bem, me fez

entender também que éramos e seremos crianças para o resto da nossa vida. Que

brincar nos leva a viajar com a nossa imaginação. Todas as crianças brincam,

independente de terem brinquedos construídos em casa, ou comprados prontos, de

brincarem em um espaço que seja compartilhado com outras crianças, ou que

brinquem sozinhos, com seus amigos imaginários, bonecas, bonecos, carrinhos,

panelinhas, tablets, livros, entre outros, o importante é brincar, é ser criança, é

aprender na brincadeira, é deixar a imaginação correr solta.

Antes de entrar no Pró-Saber, minha concepção de brincadeira na educação

infantil era totalmente outra, pensava que nós adultos tínhamos que ditar as regras,

as brincadeiras, a forma de brincar, e que nada se aprendia com as brincadeiras.

Vejo, como educanda, o quanto ampliei meu conhecimento e o quanto agora eu

coloco em prática todo esse aprendizado. A brincadeira pode começar em qualquer

lugar, a qualquer momento. Tem como objetivo estimular a criança a se expressar, a

se organizar no grupo, a escutar o outro e respeitar regras. E podemos participar

também, pois, como diz o texto de Madalena: "Brincar e rir são qualidades da

criança que nós fomos e que não nos deixa nunca.” (FREIRE, M., 2008, p. 29).

Para ensinar a criança a pensar, precisamos alimentar e recuperar a criança

que viveu e vive em cada um de nós, mergulhando em nossas lembranças e

brincadeiras infantis. Precisamos acreditar que estamos nessa profissão por amor,

nos entregando, vencendo a ansiedade de junto das crianças. O rir e o brincar para

nós educadores ajuda a criança a pensar, a imaginar, a aprofundar, a descobrir, a ter

convivência, a se organizar em grupo e fazer com que ela acredite que ela é capaz,

buscando sempre sua felicidade e seu conhecimento de aprendizagem.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois dessa caminhada de três anos, sinto que superei todas as minhas

dificuldades, medos, desafios, curiosidades e expectativas. Depois de 20 anos sem

entrar em uma sala de aula, me encantei com a educação, virei uma educadora e

senti a necessidade de descobrir a melhor forma de deixar marcas na criança,

entender como ocorre o processo de aprendizagem de cada uma e poder tentar

ajudar.

O Pró-Saber me mostrou que a educação, a cultura, o brincar, a leitura, o

desenho, a filosofia, o corpo, a música, a identidade, a bagagem, o respeito

caminham juntos. As crianças são seres pensantes, que tem uma identidade, e

pensam o mundo brincando. São protagonistas dentro de uma sala de aula, têm seu

próprio ritmo e que podem construir sua forma de aprendizagem.

No Pró-Saber aprendi o real valor de ser uma professora, de ser chamada

pelo meu nome, pelo qual prefiro ser chamada ao invés de tia. Afinal, não sou irmã

dos responsáveis de cada criança, tia fica no espaço privado. No espaço público,

somos profissionais, cada uma com seu nome. Aprendi que sou uma profissional

que trabalha com os instrumentos metodológicos. Sei que preciso ter sempre um

plano B para meus planejamentos.

Senti muita “dor” ao me deparar com a escrita e foram muitas. Sei o quanto

elas me fizeram crescer, pois com elas pude relatar todo meu processo de

aprendizagem e de construção do conhecimento. No início, as escritas eram curtas

como se fossem uma narrativa de tudo que vivenciava, aos poucos, essa escrita foi

tomando forma, consistência. Fui relatando todas minhas reflexões, angústias,

conquistas no decorrer desses três anos de muita troca e aprendizado. Levei para

minha prática diária e registro tudo que acontece em sala com a preocupação de

não deixar desaparecer. Aprendi que a escrita é ouro, que ela deve fazer parte da

nossa vida privada e pública; com ela conseguimos documentar todos nossos

pensamentos e vivências.

No segundo semestre do curso, fui impactada com uma aula remota, que

durou dois anos e uma pandemia que afetou o mundo. Vivenciei as dificuldades

tecnológicas, desde o acesso à internet, até a necessidade de encontrar um lugar

tranquilo para poder assistir às aulas. O medo me dominou no início, pois não era
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lamúria, como diz Madalena Freire, mas sim o medo de não conseguir dar conta das

aulas online.

No meu entendimento, pensava que essas aulas seriam gravadas, sem

conversas, sem aprendizado. Já no primeiro encontro tive outra visão. Me sentia

como se estivesse dentro do Pró-Saber, fazendo trocas de conversas e construindo

meu aprendizado. Com nutrições estéticas1 fui alimentada em cada aula, com

músicas, vídeos, poemas e imagens cada uma com a sua importância

transformando meu olhar através da arte e da estética. Trabalhos em grupo foram

surgindo através do WhatsApp, a cada aula uma novidade e, assim, fui me soltando,

refletindo e aprendendo com esse novo modelo de aula que o Pró-Saber

implementou. Com as aulas pelo Google Meet pude me sentir mais próxima do

grupo, vendo cada janelinha com a imagem em tempo real das professoras,

observadoras, algumas estagiárias e toda a turma, ali nós demos as mãos,

abraçamos, acolhemos, rimos, choramos e formamos nosso grupo.

Fotografia 06 - Grupo 2019

Autora: Joana D’arc

1 A nutrição estética é um dos recursos utilizados nas aulas do curso de formação do Pró-Saber.
Trata-se da fruição de uma obra de arte de alguma forma relacionada ao assunto tratado na aula ou,
essencialmente, voltada à afinação da sensibilidade. (GENESCÁ; CID, 2013, p. 103).
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Como diz Madalena Freire “Não existe educador fora desse ato de amor.”

(FREIRE, M., 2008, p. 66.). Foram tantos aprendizados, tantas experiências nesses

três anos, me sinto realizada e muito feliz em me tornar uma educadora com amor,

em uma concepção democrática, com a certeza de que todos nós somos seres

pensantes e que cada um é único, que cada aula não é construída somente com o

saber da professora e sim com a parceria do grupo. Me tornei uma profissional que

sonha junto dos seus alunos, acredita e os faz acreditar que são capazes de correr

atrás dos seus desejos, aguçando suas curiosidades. Tenho a certeza também que

um educador tem que estar sempre em busca de aprendizado. Eu quero e vou

conseguir superar mais caminhos doídos pela frente de estudo, para me aperfeiçoar

cada vez mais, sempre procurando a parte que me falta.

Levo para minha vida a parte que me completou nesse percurso, o grupo da

turma 2019, da qual faço parte. Nele construímos laços afetivos, discordamos,

discutimos, chegamos a conclusões, assumimos diversos papéis. Nos tornamos

grupo em plena pandemia, através de contatos virtuais, choramos, sorrimos,

brincamos, trocamos, dançamos, criamos, reinventamos, cantamos, nos

conhecemos, nos acolhemos, nos abraçamos, deixamos algumas pessoas para trás,

infelizmente, e vivemos momentos únicos nesses três anos de caminhada. E levo a

certeza de que para se aprender é preciso do outro, pois sozinha jamais construiria

esse lindo caminhar pela busca do conhecimento.
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