
ANEXO VI – Transcrições dos encontros de formação com as educadoras 
 
REGISTRO NA ÍNTEGRA DO CONTEXTO DOS ENCONTROS DO GRUPO DE 
PROFESSORAS COM A PESQUISADORA. 
 
1º encontro   
 
Pergunta secreta: A Infância está desaparecendo?  
 
P3: A infância não está desaparecendo. Se não tiver a I para o indivíduo é embaçado. Se 
não tiver I, o que vai ser das crianças? É só os lugares, a criança tem que experimentar, tem 
que descobrir. Não está, não está desaparecendo. 
 
P1: Eu acredito que a I não desapareceu. Por causa da sociedade ela mudou. O nosso papel 
é fazer com que ela ressurja com todo vigor. Que as crianças tenham o mesmo prazer que 
as crianças tinham antigamente. Hoje elas estão punidas, elas não podem ter o mesmo 
contato, a mesma exploração que a gente tinha antes.  
 
P3: O espaço é tudo, né? As ruas eram de terra. Hoje não pode deixar nada. 
 
P1: As crianças podiam brincar na rua, hoje tem todo o receio. A criança não pode brincar 
em um pé de árvore... Às vezes nem têm. Eu tinha pé de árvore no quintal. Tinha pé de 
laranjeira. Eu me acabava, agora não tem nada disso, né? 
 
P3: A gente vai acreditar sempre que a I não desapareceu. O pai pega o menino e vai jogar 
bola. As meninas, de boneca, de casinha. Por menos que brinquem, ainda tem I. 
 
Pergunta secreta. P3 pergunta para P2: Quais atividades favoreceram a escuta das 
crianças? 
 
Ana (pesquisadora/formadora) descobre que fui para a sala errada e pede à Patrícia que 
responda  de acordo com o que tinha feito naquele dia.. 
 
P2: Principalmente a roda de conversa, né? Eles chegam motivados e às vezes querem falar 
tudo de uma vez. Tanto eu escutar eles, como os amigos escutarem. Eu acho que a principal 
foi a roda de conversa. A não ser que as outras, quando levantam a mão e perguntam: 
Professora!  Chegam cheios de novidade e temos que deixá-los falar. Alguns comentam: me 
bateram, outros: fui no Mac Donald. Aquele momento é todo especial pra eles e você tem 
que realmente tem que deixar eles falarem, pois muitas vezes a criança fica inibida. Tenho 
crianças bem inibidas, e eu sei que na roda de conversa ela conseguem por isso pra fora, é  
um desabafo pra elas. 
 
P3 e P1 vão responder de acordo com o momento de movimento:  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  P1, quais foram as atividades que favoreceram você 
escutar a criança?  
 
P3: Hoje a gente tava fazendo expressão corporal, né? Então eu fiz com eles bastante 
movimento, desde começar mexendo os dedos dos pés, passamos pelos braços, as mãos.  
É nesse momento por que a gente tem que ouvir o que eles estão falando. Porque a Y. falou: 
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vamos mexer o olho, vamos mexer a boca. Eu falei: é mesmo. É nesse momento que a 
gente tem que ouvir o que eles estão falando. Falei de mexer outras partes e em seguida ela 
falou, vamos fazer bicicleta. Eu fui fazer com ela, mas o meu peso. Ela disse tem que por as 
pernas para cima e pedalar assim. É em todos os momentos que tem que ouvir as crianças. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Mas desses que aconteceram, tem mais algum outro que 
favoreceu ouvir? Tem atividade que favorece mais, outras favorecem menos. Tem atividade 
que favorece ouvir mais o grupo, tem atividade que é mais individual. Hoje fez a salsicha, 
depois o lobo à pedido,  que foi um momento de escuta, pois eles pediram. 
 
P3: Hoje eles não falaram muito, agiram. Eles riram muito, porque eles gostaram, mas falar, 
falar muito, não. 
Reflexão: Com base nesta última fala da P3, talvez haja uma confusão com o que é ouvir a 
criança. 
 
P1: Eu acho que pude ouvir eles, pois na verdade, eles queriam subir na árvore. Eles 
queriam fazer contato com a terra, ficar descalços. Eles pediram. Eu acho que é isso. Eles 
precisam disso. Eles mostraram que queriam ser ouvidos e queriam fazer isso. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA: Ouvidos e contemplados. Uma coisa é ouvir, e dar valor 
àquilo que eu ouvi: Vamos fazer a bicicleta!  
 
Pergunta secreta: P2. pergunta para a P1.: Quais foram as atividades que favoreceram 
observar as crianças? 

 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Podemos nos fazer essas perguntas em todas as áreas. 
Essas perguntas servem para quaisquer atividades, mas aqui, trataremos somente dos 
momentos de movimento.  
 
P1: Eu acredito que enquanto estávamos aqui fora todos eles trabalharam movimento, 
subiram em árvore, correram, pularam, trabalharam equilíbrio, noção espacial, foram pra 
casinha de madeira, subiram nos troncos, sentiram o movimento do lençol, do vento. 
Brincaram que tinha um lobo lá dentro.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA: Você acha que estas atividades favoreceram a 
observação das crianças? Sim, acho que sim. 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
ANEXO VI – Transcrições dos encontros de formação com as educadoras (cont.) 

85 

 
2º encontro   
 
Após o sorteio de qual seria a seqüência dos perguntadores, a pesquisadora-formadora  foi a 
primeira a perguntar, P3  a segunda e P1, a última.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Minha questão: Quando planejam o momento de 
movimento, de onde se inspiram para as atividades? 
 
P1: De materiais sobre a I, de materiais só de movimento. Como uma apostila com várias 
atividades com relação ao movimento. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  P3, que armário você abre para tirar as atividades? 
 
P3: Das minhas experiências anteriores, eu penso na faixa etária, penso no movimento, que 
principalmente minhas crianças, que são todo movimento. A maioria gosta de correr, pular. 
Eu fico pensando: o que é que eu vou por pra eles fazerem para que eles se envolvam 
naquela brincadeira, que eles gostem. Eu gostei muito da brincadeira da semana passada, 
de expressão, que nós brincamos uns 40 minutos. Tem brincadeira que não, a gente começa 
a fazer, já não têm interesse, já não querem fazer. Eu penso em tudo isso. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Então você pensa na sua experiência de vida como 
professora,  nas brincadeiras que os envolva,  pensa no seu grupo. É isso? 
 
P3: Sim, que é muito agitado. Correria. 
 
P3: Agora, fazer pergunta que é fogo, né? Às vezes, tem dia que a gente está sem 
motivação          (apesar da gente tem que tá ligada, né). A     gente     coloca    uma  
coisa que não preparou: eu vou pular corda, mas não acha uma corda. Hoje eu queria uma 
bola e não achava. O que vocês fazem neste momento? Neste momento que a gente pôs 
uma atividade lá. Pôs uma atividade e choveu? 
 
P1: Eu iria propor outro tipo de atividade em relação ao movimento. Adaptada à situação. Se 
você não tem uma bola, você faz uma brincadeira de roda, como hoje que estava chovendo 
e preferi uma brincadeira de roda, que foi corre-cotia, que eles gostaram. Na verdade era pra 
gente ter ido para o parque  brincar com pneus, mas choveu e eu pensei em outra atividade 
para valorizar o momento que estava lá. 
Olha, professor improvisa pra caramba. Não podemos ter medo de improvisar. Eu busco 
muito na minha experiência. Quando eu vejo, já está aí. Busquei em quase 20 anos de 
experiência. Olha quanto improviso já aconteceu. Sempre com foco no movimento. Eu não 
substituo para outro. Normalmente eu preciso saber para qual espaço eu vou. Se as crianças 
conhecem e lembram de uma brincadeira, eu posso repetir uma brincadeira. Se o espaço é 
novo, eu procuro repetir uma brincadeira que eles conheçam para se adaptar àquele espaço. 
Me ajuda muito saber para onde eu vou. Se eu não souber, isso me traz dificuldade.  
 
P1 pergunta: Quais são as atividades que têm um foco muito grande em movimento? 
 
P3: Eu acho que movimenta mesmo, as brincadeiras de correr, pular, brincadeiras de 
encaixe. Aquelas de sobe e descP1: percurso. Brincadeira com o próprio corpo também. 
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PESQUISADORA/FORMADORA:  Repete a pergunta: quais atividades eu acho que tem 
mais movimento? 
 
Eu procuro quando vou preparar um momento de movimento, eu procuro preparar atividades 
que tenham movimentos mais amplos, pois movimentos (à frente) de encaixar, de montar 
coisas pequenas, eles tem mais acesso. Então, quando o momento é de movimento, eu 
procuro preparar para movimentos mais amplos, que envolvam mais partes do corpo. Eles 
não brincam com materiais não estruturados? Então eu vou usar estes materiais não 
estruturados grandes que provoquem movimentos amplos. Seriam os pneus, colchões, 
corda, tábua, bola. E precisa tomar cuidado com a quantidade, para todos explorarem.  
Eu acho que a roda limita um pouco o espaço, pois se tem o andar lateral e os gestos. Eu 
prefiro as rodas que envolvem movimentos mais amplos. Uma atividade que eu não tiro é o 
pega. Que é o pega-pega, sempre com uma coisa simbólica. Eles correm e não temos 
controle do que exatamente quais são os movimentos. Essa movimentação de correr pra 
longe, correr pra perto são bem importantes. Também acho legal o percurso, pois a gente 
garante. Se, por exemplo,  eu quero que eles façam a cambalhota. Quando eu quero que 
eles explorem, eu não garanto algum movimento específico.  
Eu gosto muito destas 3 possibilidades para a faixa etária de vocês.  Por exemplo, roda, 
aquelas com muito movimento. O corre-cotia tem movimento para quem pega e para quem 
foge. Chega um momento que eles não querem mais, pois eles querem mais movimento que 
ficarem sentados. Rodas, mas que envolvam muito movimento do corpo e membros, pega-
pega de vários tipos e percurso. Falei demais. 
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3º encontro   
 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Meninas, nós vamos começar e quando a Ester chegar a 
gente se divide para contar pra ela.  
A idéia deste projeto é a gente trabalhar de forma lúdica entre nós professores e de forma 
lúdica com as crianças. Esse é o diferencial deste projeto.  Existe muita formação de 
professores, mas às vezes há muito leitura (P3: teoria né?), a teoria também é  importante, 
mas o que  eu quero experimentar é o lúdico entre nós pra ver se o lúdico chega também 
nas crianças. Se a gente começa a criar, imaginar e fazer coisas, a idéia é que chegue nas 
crianças também. 
Então, este projeto chama-se caixa de brinquedos e brincadeiras  como um elemento de 
transformação da nossa prática pedagógica. Pra isso, cada turma vai ter uma caixa de 
brinquedos e brincadeiras. Essa caixa vai ser imaginária.  
 
P3: Como você fez hoje naquela hora galinha, não foi? 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Isso, por exemplo: o dia que você quiser experimentar 
alguma brincadeira, você vai colocar dentro da caixa alguma coisa que lembre a brincadeira. 
. (P1 chega agora). P1, o que a gente tá conversando é o seguintP1: primeiro é que vocês 
têm acesso a tudo o que eu escrevi, se quiserem ler o que falou ou se faltarem... A idéia 
deste projeto é de formação de professores, mas não é uma formação longe das crianças. É 
uma formação de professores junto com as crianças que se misturam. E ele tem um 
elemento que é chave e que nós vamos começar a trabalhar com ele hoje – até então, eu só 
ouvi vocês, vi como era o trabalho, de onde vinham as idéias e tal.  A partir de hoje eu 
começo a propor coisas pra vocês e vocês vêem se topam fazer ou não, lembrando que não 
existe o certo ou errado, existem várias propostas que a gente tenta adequar. 
Bem, esse projeto tem um elemento que é fundamental que é a caixa de brinquedos e 
brincadeiras. Essa       caixa, ela é aberta, ela não tem fundo, nela cabe deste uma fitinha até 
um pneu, a gente vai ter que ter muita imaginação. Nela cabe tudo, tudo que vá de acordo 
com alguns princípios e esses princípios vão ser construídos por nós. Princípios de que 
crianças a gente acredita que têm nessa creche;  princípios de movimento e princípios de 
brincar. A gente vai misturar princípios do que a gente acredita como criança (cada uma 
acredita), princípios do que é o brincar e princípios do que é o movimento nesta faixa etária. 
Tudo isso eu irei trazendo as informações e a mistura disso vai gerar princípios, até que vai 
chegar um momento que a gente vai olhar essa caixa e já vai imaginar os princípios que a 
gente já combinou. E aí a gente vai brincar assim, a gente vai conversando na formação 
assim: Ex: A P3 pensou na brincadeira mãe na mula, a gente põe essa brincadeira na caixa 
da P3 para o próximo momento de movimento? Então, revemos os princípios da faixa etária, 
do brincar  e movimento e repensamos a brincadeira. Essa é a brincadeira pra mais tarde a 
gente usar muito esta caixa. 
Vamos enfeitar a caixa agora (Apresenta  a caixa de bombons vazia para ser enfeitada) - e 
ela vai nos acompanhar até novembro e na próxima semana...  
 
P3: Não pode ser uma caixa de sapatos? 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Pode ser também, o que importa é que nela caiba tudo o 
que a gente quiser desde que esteja de acordo com os princípios que a gente construir. 



 
 
  
 
ANEXO VI – Transcrições dos encontros de formação com as educadoras (cont.) 

88 

Sempre pensando na área de movimento, não que os princípios não tenham relação com a 
linguagem, natureza e sociedade, matemática. 
Então, vamos lá, eu queria dizer pra vocês que nós temos 5 minutos para fazer esta caixa 
ser a nossa caixa (agora é da Nestlé, e vazia). A nossa caixa de brinquedos e brincadeiras, a 
nossa caixa de reflexão. Na semana que vem eu vou convidar vocês a fazermos as caixas 
com as crianças, em um outro processo. Vocês topam? 
A gente tem tecido, pincel para passar cola... Na verdade vocês têm 4 minutos e meio. 
 
P3: Então, passa a cola aí! 
 
Confeccionam a caixa em silêncio. Ana observa pouca interação ou combinados entre elas. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Meninas eu falei pra vocês sobre a transformação de uma 
prática pedagógica, mas às vezes não há. Às vezes a gente quer continuar... A 
transformação é um modo de dizer que a gente vai refletir.  
 
A interação aumenta - inclusive enquanto A. falava esta última frase. 
 
P3: Faltam quantos minutos? 
 
P1: Acho que já passou... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Um minuto. Mas como o lúdico planeja, mas não 
engessa, ele escuta as pessoas e vai de acordo com o que acontece, a gente também pode 
ficar mais um tempinho (confeccionando a caixa). 
 
Discutem como finalizar a caixa, se iam cortar uma parte ou não... 
 
P1: Não tenho muitas idéias. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Vamos fazer juntas que as idéias virão. 
 
Finalizam com dois lacinhos, com palpites da P1 e da P3.  muito  tempo além do que foi 
combinado  inicialmente. 
Ao falar de lacinhos... 
 
P2: A Ana adora amarrar sapatos, as crianças pedem pra ela amarrar.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Que bom pra você e para o grupo, não é? 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Pronto caixinha, agora você está mais bacaninha. Então, 
meninas, é a partir desta brincadeira que a gente vai refletir sobre a área de movimento. Não 
só sobre a área de movimento na verdade. A criança é a mesma que está com vocês em 
matemática, em natureza e sociedade... é a mesma criança  mas a gente vai falar 
especificamente disso.  
Falamos da caixinha física e sua finalização... esperar secar, colocar o azul. Vocês querem 
colocar os lacinhos? Colocar outro? Legal! 
Hoje ela está fechada porque a gente está construindo ela, mas todo dia ela estará sempre 
aberta para colocarmos tudo o que a gente quiser experimentar.  
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 Essa caixa é danada. Ela quer conhecer as crianças de vocês. Ela quer saber quem são 
essas crianças  e à medida que a caixa vai fazendo pergunta pra gente, a gente também vai 
se perguntando e construindo um material. E hoje a gente começa a construir este material. 
Essa caixa quer saber quem são as suas crianças.  
 
Ana aponta o lugar onde escreveriam as respostas às seguintes questões: 

• Quem é o seu grupo? De onde é o seu grupo? Onde mora? Como é a sua relação 
com ele? No geral, tudo em geral. E o que esse grupo espera de vocês?) 

 
Então, esse é o nosso primeiro material, a 1ª página de muitas coisas. Sempre quero trazer 
aquilo que já conversamos pra não ficar perdido no ar. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA aponta outro local: 
 
E aqui gente, vai a foto das crianças e vocês. Eu tirei as fotos hoje e trarei na próxima. Da 
P1, vou tirar no final. 
E aqui embaixo, as perguntas são: Como são essas crianças? Quais são as preferências das 
crianças do seu grupo? O que elas gostam mais de aprender? O que ela preferem fazer? O 
que elas evitam fazer, não gostam de fazer? Podem fazer uma coisa bem geral. 
Aqui não tem a pergunta, só tem o espaço pra vocês escreverem: Quem são estes 
pequenos? Podem contar tudo... Quem é o seu grupo, de onde ele vem? 
 
P3: O espaço é esse? 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  É! Aqui vem a foto. E aqui, quem são? Quais são as 
preferências deles? Aqui embaixo é mais voltado para o movimento, aqui em cima é geral.  
Pode contar tudo ou quase tudo. A gente nunca conta tudo... 
Eu esqueci de falaP3: Hoje tudo é de 5 minutos... Se quiser falar algo que não está 
perguntando, fala!  
 
P3: Ana,  aqui: quem é esse grupo... eu tenho que falar quem são crianças daqui?  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Chegou uma pessoa daqui e te perguntou: Ah, você dá 
aula aqui para qual grupo? Quem são eles? “Ah, elas são de Marte, são verde...” Tudo bem? 
 
P3: (Acena que sim.)  
 
P1: Não coube.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA: Então pode escrever em outra folha. 
 
P3: Tô travada. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Ta travada? Passa pra outra. Como eles são? Você fala: 
Ai A., eles são agitados. Ai A. eles são puro movimento. Você já me falou isso, lembra? 
Como eles são? Quais são as preferências que eles têm? 
Esse não saber o que escrever não deve ser por acaso. Talvez demonstre uma falta de 
escuta.  
 
Enquanto isso, as professoras escrevem... Há silêncio enquanto escrevem... 
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PESQUISADORA/FORMADORA:  Quando vocês dizem: Turma, o que faremos hoje, o que 
eles escolhem?  
Não ser preocupem com a quantidade. Se você escrever uma linha e acha que é suficiente, 
não há problema. Não tem certo, nem errado.  
Hoje vocês estão escrevendo isso.  Este material é seu. Pode ser que você queira 
acrescentar outra coisa em outro dia. Isso é só o começo.  
Eu não quero pegar o horário de almoço de vocês. Eu pensava em meia hora e a gente não 
consegue completar isto em uma hora. 
 
P3: Meia hora é pouco. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Vocês não chegam no horário, mesmo com o meu apoio, 
está difícil fazer o horário. 
Vocês acham que é complicado trazer este material para 2ª feira? 
 
Respondem que não. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Então, vocês têm duas coisas pra fazeP3: Esse é o bingo. 
Deixem perto de vocês e quando o seu grupo ou maioria fizer algum desses movimentos, 
faça uma estrelinha.  É uma coisa do grupo. Se houver algum movimento que eu não tenha 
colocado, vocês acrescentam e vão colocando a estrelinha e a gente conversa   depois   
sobre isso. Essa caixa é cheia de movimento, mas pra isso, precisamos saber o que está 
acontecendo. Tudo bem?  
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4º encontro   
 
 
Começam com as educadoras falando um pouco sobre os conteúdos de movimento 
reservados para o 4 bimestre no planejamento delas. 
 
P1: Mímica, movimento do corpo. Imitação... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Massagem, quando vocês fazem...  
 
P1: Massagem no coleguinha, você ensina os movimentos...  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Eles fazem no coleguinha? E não vocês... 
 
P1: Eu fiz uma vez só depois que colocaram isso. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Porque... só se amarrar, né? 
 
P2: Eu fiz uma vez, mas do lado de fora. Eu fiz dentro casinha, coloquei os colchonetes lá , 
aí eu consegui. Eu preparei um outro clima. O ambiente, o som... como você falou...Ali eles 
se concentram mais. Eu falei: olha pro céu...  
 
P3  entra com o N., aluno especial que têm dificuldade aguardar a mãe  com outra pessoa, 
senão a P3, então  o levou para o nosso encontro.Combinam neste dia que ela pode fazer 
isso sempre que ele precisar. 
Enquanto as professoras olhavam as fotos (delas com suas turmas) que estavam sobre a 
mesa, Ana coloca alguns brinquedos próximos do Nicolas. Então, voltam a falar do 4º 
bimestre.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Não quero chegar com uma coisa que caiu do céu, 
vamos ver o que temos em comum aqui.  
Relaxamento. Me dá uma dica de como vocês fazem o relaxamento? 
 
P3: Começa a explicar demonstrando muita certeza: O relaxamento... mas E a interrompP1: 
 
P1: Ai gente, o barulho que tem  ... cai na mesma história. Eles podem até concentrar, 
relaxar, mas sempre tem esse... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Isso dura quanto tempo? 
 
P1: Não sei, comigo pelo menos, eles são super agitados... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   5 segundos? 
 
P1: Ao colocar uma música, de repente funciona. 
 
P2: O ruim oh, eu fiz lá fora. Coloquei os colchonetes em baixo da casinha e consegui 
segurar eles no máximo 15 minutos. O problema é que não tem uma extensão pra por um 
som lá pra fora... Então eu fiz o som da natureza, o natural mesmo. 
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P1: É isso eu já fiz, também. Coloquei embaixo da goiabeira: ah, vamos buscar os barulhos 
dos carros, dos passarinhos, e eles ficaram (referindo-se ao fato de estarem envolvidos na 
brincadeira).  
 
P3: Eu pus uma música instrumental pra eles ficarem quietinhos.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Quando vocês chamam relaxamento o que é que está 
relaxando, o que vocês acham que relaxa? 
 
P1: Os meus, quando eu coloco tinta pra eles, gente, eles relaxam... Eles desabam... de 
pegar... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Pra terminar, jogos e brincadeiras diversas? Já tá 
dizendo, né? 
Todas fazem sinal que sim. 
Vcs separam jogo de brincadeira? Por que está escrito jogos e brincadeiras? 
 
P3: Não, na brincadeira eu posso dar uma bola pra eles, posso brincar com corda. Eu não 
separo, não. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Tá, é só no momento de escrever que acabou 
separando.  
Já conversei com a P2, mas agora vamos conversar com o grupo todo. Quando vocês 
fizeram esse documento, a base de vocês foi o Referencial Curricular?  É isso?  
 
P3: É. 
 
P1: Os PCNs.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  PCN ou Referencial? 
 
P3: Referencial.  
 
P1: O amarelinho é o referencial? 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Está bem, meninas? Eu gostaria de trazer no próximo 
encontro uma proposta... pra gente debater.  A gente já tem uma proposta, mas ainda não 
temos nada escrito ainda. 
 
Eu gostaria de trazer pra vocês e ver o que vocês acham e gostaria que a gente montasse 
juntas uma forma de pensar e planejar as atividades de movimento que fosse rápido.  Uma 
forma que não fique muito tempo escrevendo o que eu vou fazer, não.  
 
P1: Eu gostei do que vocês fizeram. A P3 trouxe a idéia de colocar a ponte, que deu pra P2 
tb aproveitar a idéia. E pôde até melhorar. Acho que foi rápido dessa forma. Cada uma pode 
dar a idéia de uma semana...  
 
P2: Eu já tinha montado a idéia, a hora que eu vi a ponte dela eu dissP1: Deixe a 
ponte/passarela.  
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PESQUISADORA/FORMADORA:   De acordo com o desafio... 
 
P3: Nesta semana, a Ana falou o desafio (que era fazer proposta de equilíbrio), então, já me 
veio as tábuas. Eu pensei nos blocos também. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Conta pra elas qual era o seu desafio. O que você fez 
(no momento de movimento anterior)  e qual foi o desafio que você tinha que fazer hoje. 
 
P3: Na 2ª feira, eu coloquei música para eles dançarem fantasiados e depois eu fiz a 
passarela com colchões no chão. E eles passaram e desfiaram. Fizemos uma rodinha. 
Depois a Ana colocou um desafio de na próxima era repetir a atividade, fazer alguma coisa 
com equilíbrio, equilíbrio mais alto. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Focado no equilíbrio.  
 
P3: E eu fiz isso hoje, nos pneus, né? Eu  tinha pensado nos blocos pra ficar mais alto, mas 
os pneus são tão altos, né? O pneu ficou da hora, né?  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   E o pneu não faz sujeira. 
 
P3: Foi isso. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   O S. Derivaldo vai furar os pneus para não ter água 
dentro.  
 
P3: Eu tive que secar dois porque tinha água.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   P2, conta pra gente o que você fez da última vez e qual 
foi o seu desafio.  
 
P2: Primeiro a gente começou com a dança da cadeira, só que assim, só que eu já tinha 
notado que o tempo, para estas atividades de meia hora, não dura meia hora e a dança da 
cadeira, meia hora é muito pra eles fazer. Aí eu, na dança da cadeira, eu já  implementei 
uma história da ponte, que eles tinham que passar por cima e cair dentro do rio.  
 
P3: A ponte, você fez com quê? 
 
P2: Eu peguei o escorregador, e do escorregador eles caíam no rio, que eram os 
colchonetes.   
 
P3: muitos risos de surpresa.  
 
Na vez passada,  tinha uns que subiam por cima e outros que passavam por baixo das 
cadeiras (fileira de 6 cadeiras). Que seria um túnel pra cair. Aí a Ana me propôs que eu 
incrementasse um pouco mais.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Incrementar uma história que envolvesse mais 
movimento, que ela realizasse porque é diferente você falaP3: criançada, hoje vocês vão 
passar por cima desta tábua, que eu coloquei por cima do pneu. Outra forma de falar é: 
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Gente, aqui tem uma ponte e o final de uma ponte vai dar em “tal” lugar. Vamos ver quem 
consegue... São diferentes formas, então, eu pedi pra ela fantasiar a história.   
 
P2: Eu fantasiei! A P2 registrou uma história criada por ela que estimulasse movimentos.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Você quer ler pra gente? 
 
P2: Eu quero! 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  N., a P2 vai contar uma história.  
 
P3: Escuta, N. 
 
P2: Lendo a sua história: Vamos passear na floresta, quando chegar lá vamos ver lindas 
árvores e pássaros (a minha idéia era usar lá fora, pensei que o tempo ia estar bom) e uma 
ponte muito grande que tivemos que passar por cima dela para chegar do outro lado. Mas 
temos que tomar muito cuidado pois no rio tem grandes peixes e até  um enorme tubarão (Aí 
eu fiz um peixinho de tubarão pra por lá) Depois que passarmos pelo ponte nós temos que 
passar por baixo do morrinho para podermos nadar (onde eles nadaram dentro do rio) Ah, 
que cansaço!  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Só você, não é?  
 
P2: É. Só eu estava cansada, pois eles estavam todo-todo. Vamos nos refrescar  
(seria a idéia de eles realmente se jogar, nadar dentro do rio). Mas toma cuidado  
pois lá dentro tem um grande tubarão. Depois vamos  tomar um delicioso banho no rio, 
precisamos subir numa grande montanha (nesse momento, a professora muda a entonação 
para algo mais fantástico) porque atrás da montanha tem uma caixa mágica e dentro desta 
caixa tem uma coisa muito interessante pra vocês verem. (se referiu a um espelho colocado 
na caixa, que ao ser aberta, refletia a imagem da criança).  
 
P3: risos. 
 
P2: Então, assim eles subiram, desceram, passaram por baixo e na hora que chegaram na 
caixa, uns ficaram encantados: “Olha, é um espelho”! O M. chegou a por a cabeça lá e ficar o 
tempo todo com a cabeça assim (demonstra como). O desafio, igual a Ana falou, tem que ter 
um começo, meio e fim. O que  é? Às vezes eles se dispersam. Não sei, na minha turma, a 
maior dificuldade que tem é realmente a noção de espaço: é o começo e fim. Porque muitos 
deles, às vezes eles estão aqui, então, o que é mais interessante, que é passar pra ponte, 
então eles já.. Então, assim, a gente tentou fazer mesmo o início e o fim.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Qual que era o início hoje? 
 
P2: Era subir pelo escorregador.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA : E tinha escorregador? Eu vi uma montanha.  
 
P2: É. Uma montanha, cair dentro do rio. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  E o final, qual era? 
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P2: O final era subir na outra montanha de novo encontrar a caixa mágica. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Aí o que fazia?  Depois de olhar? 
 
P2: Eles queriam ficar vendo e mostrar para o amiguinho: “Ah, você quer ver de novo, então 
tem que fazer de novo” e entrar na primeira montanha, que seria pra cair dentro do rio e 
fazer o circuito novamente.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Uma coisa é falaP3: vamos fazer o circuito novamente, 
outra coisa é dizeP3: A aventura vai recomeçar! A gente vai brincar com a aventura de novo. 
Esse era o desafio da Patrícia.  
 
P1  faria o desafio em seguida ao encontro, então, Ana propõe  que conte apenas qual será 
o desafio.  
 
P1: Eu fiz a brincadeira do arranca rabo. Primeiro eu fiz só com uma cordinha. As crianças 
que iram pegar o rabinho eram bois que tinham que pegar o rabinho da vaquinha, que era a 
criança que usava o rabinho.  Eles gostaram muito. Aí a Ana viu que só tinha uma cordinha, 
então  eu cortei e fiz duas cordas, que melhorou e não deu confusão.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   O espaço dentro da sala é muito restrito, já impede  que 
a criança se movimente amplamente e ainda ter o limite do espaço e mais o limite do 
material fica muito difícil. Mas conta mais. 
 
P1 não se lembra do que tinha feito na 2ª feira, que tinha sido o encontro anterior com as 
crianças. Fala da aula anterior.  
 
P1: Fiz a brincadeira do sapo no solário. Fiz a brincadeira do Pula Sapo, pintei o narizinho 
deles, fazendo de conta que eram os sapinhos e então, eles tinham o começo pra pular, pra 
terminar no fim. No começo eu fiz o desenho da casinha e no final, a escola no chão. Durou 
pouco, uns 10 minutos, mas eles gostaram.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   A P1 não tinha um ambiente demarcado com materiais, 
ela fez uma casinha e uma escola riscada no chão. Depois você poderia criar uma situação 
de construir a escola e a casa e para ver o que acontece. E qual era o desafio, P1? 
 
P1: Repetir o proposto em um espaço maior, para fora.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Isso, fazer a mesma coisa no espaço externo, para 
observar a diferença. Correr envolve, entre outras coisas, espaço e som. Se ela não pode 
gritar, não dê coisas para correr. É a mesma coisa pedir: P3, faz um feijão gostoso, mas não 
use sem sal. Quem que consegue. 
 
P3: Não vai dar pra comer. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Então, é a mesma coisa: “Gente, nós vamos brincar de 
pega, mas não pode gritar”. A criança é inteira, não há separação, no correr, no som, nos 
braços, a expressão está em tudo. Somos nós que dividimos a criança.  
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PESQUISADORA/FORMADORA:   Gostaria que vocês dissessem como está andando o 
projeto? O que vocês estão achando da forma. Está acrescentando alguma coisa, não está? 
Como uma avaliação daquilo que estamos fazendo em parceria. Não há nenhuma 
necessidade de vocês me dizerem que algo melhorou.  Dentro de uma pesquisa, precisamos    
ser muito sinceras. Esta sinceridade dentro da pesquisa. Às vezes na escola a gente não 
consegue ser tão sincera.  
 
P1 ri. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Às vezes, a gente precisa fazer na escola umas coisas, 
escreve o que não acontece, escreve por escrever. Chega alguém e pede para escrever um 
projeto e não dia-a-dia gente nem olha mais pra ele. Eu chamo de papel morto. A nossa idéia 
é de construir uma formação viva. E não é pra Ana. Não se preocupem comigo, nem com a 
exposição de vocês na pesquisa, até porque o trabalho de vocês não é identificado a cada 
uma de vocês. Será professora A, B, C.  Se a gente tiver que escrever algum papel ela não 
vai ser pra Ana, mas pra vocês.  Não se preocupem com isso. Se não formos sinceras, se 
não lidarmos com o problema real, não vamos conseguir   melhorá-lo, pois vamos fazer de 
conta que ele é vermelho, sendo que ele é azul. Se encaramos o problema, vermelho, 
mesmo que seja o problema mais triste,  feio e fedido, teremos condição de por água de 
cheiro... To sendo clara? 
 
As três demonstram que sim.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Não aceitar tudo o que eu disser. Estou tentando tomar 
cuidado para não atrapalhar e não mascarar a aula de vocês. 
 
P2: Posso começar? Eu notei que normalmente as brincadeiras que a gente aplica,  pela 
quantidade de tempo, eles seguiam muita regra, assim: dois ficam sentados... mas  não tinha 
essa implementação do brincar, do vivenciar, do fantasiar. Isso foi muito rico pra mim.  
Através disso aí eu vi que eles descobriram coisas. Eu propus que passassem pelo rio e eles 
automaticamente se rastejaram, uns de costa.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:    Você “traz” movimentos quando você fantasia. 
 
P2: Sinceramente, nas atividades que eu vinha fazendo, sinceramente, eu não aplicava 
desse jeito. Pra mim, foi uma grande descoberta. A única coisa, a minha dificuldade é a 
organização desses materiais. A minha preocupação é, por exemplo,  
o N. foi ajudar a tirar a tábua e machucou o olho da Am. A gente devia ter outra pessoa nos 
auxiliando neste sentido. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   ou então, P2, se não temos alguém para auxiliar, como 
podemos fazer isso? Porque se formos esperar alguma pessoa pra auxiliar, no dia que ela 
não vier a gente não faz.  
 
P2: Eu achei muito rico, pra mim é realmente um desafio. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Quando a P2 disse, nós vamos guardar as coisas e todo 
mundo vai ajudar, não deu um minuto e meio e tudo estava guardado pelas crianças, mas 
um derrubou o outro... 
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P2: A intenção deles é ajudar, mas tinha materiais que não dá: a tábua não dá. Os colchões 
sim.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Então, na próxima vez, que tal indicar os materiais que 
eles podem ajudar e aqueles que a professora vai guardar?  
 
P2: Eu falei com eles sobre isso quando eu entrei. Se eu tivesse um tempo pra pegar 
material, pra mim seria muito dificultoso segurar as crianças no refeitório para ir atrás de 
materiais.  
 
P1: Acho que é um problema de todos nós. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   É um exercício, P1. Eles esperarem a sua preparação do 
material... Você dissP1: senta que eu vou preparar o espaço. A repetição disso fica mais 
clara, até o momento que eles poderão te ajudar. Você dissP1: vou preparar o espaço, ou 
seja, determinou o espaço da aula, da fantasia, do movimento. 
Mais alguma coisa, P? Então, estamos caminhando e ficou forte a questão da fantasia...do 
jogo simbólico, para  o movimento.   
 
P3: Eu concordo que a fantasia acrescenta mais para a brincadeira, para o movimento. Acho 
interessante também. O que a gente trabalha na EI, como a gente já conversou, a gente tem 
regras e a brincadeira que você está nos orientando não é pra ficar com regra: Dizendo 
quem sai, se o outro fica, aquelas coisas de brincadeiras com regras... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Na verdade tem regras. Existem regras que estão dentro 
das situações fantasiosas. Jamais eles vão pular no rio e voar. Se você fala que é um túnel 
... eles não vão... Dentro do jogo de fantasia estão presentes muitas regras, mas são regras 
acessíveis. Muitas vezes pedimos o entendimento de regras que está muito distante deles. 
Eles são pura fantasia, está muito próximo deles, eles entram. Se você sugere um rio, vão 
tentar nadar nele...  Em outros momentos, eles criam a própria situação de fantasia sozinhos, 
mas neste exemplo, uma brincadeira historiada, mas com a intenção de movimento. Por isso 
que os materiais para explorar movimentos são fundamentais.   Quando a gente tem a 
possibilidade do parque, fica mais fácil. Quando queremos dar oportunidade para um 
movimento específico, ( a gente ainda não está trabalhando movimentos específicos. A P3 
tinha o desafio de trazer possibilidades de equilíbrio. É bom que vamos trocando... Vai ter 
momento que vocês vão escolher qual é o movimento, qual é a história... 
Voltando, tem alguma coisa que você queira dizer sobre a minha forma de atuar? 
Eu vejo um empenho de vocês, 
 
P3: O tempo que a gente tem é cruel, e estamos nos virando na medida do possível.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Inclusive, quando vocês estiverem numa proposta 
anterior à minha     observação e que vocês precisem   continuar, é só me  
avisar. Não é porque eu estou aqui que tem que acabar, correr, porque isso não é a 
realidade.  
 
P3: Agora eu vou falar da minha turma. Você já viu, as crianças são bem agitadas, tem que 
falar, uma, duas vezes, três vezes para eles atenderem. Essas brincadeiras estão sendo 
boas porque eu não preciso ficar no pé deles. Não preciso ficar chamando atenção deles. 
Eles estão brincando. É só dizer que não aqui... que eles vão. Eu estou adorando.  
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P2: Mas também pra  eles é uma novidade. A partir do momento que começarmos a fazer 
sempre, eles vão saber onde está o começo, o meio, o fim, que tem uma história antes. Às 
vezes eles se dispersam, vão pra outro lugar... 
 
P3: Fazer sempre, né P2? 
 
P1: E eles pedem também. Um dia o JV disse P1, vamos brincar que você é a “porcona”    e 
do “arranca-rabo também”. Chama a A: pra gente brincar.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Pra pesquisa a gente está seguindo a horário do 
momento do movimento,  pra gente poder se encontrar. Mas nada impede que uma proposta 
de vocês não seja feita desta mesma forma, com fantasia para trabalhar outras áreas. É a 
gente que separa o que não é separável. Para eles, são experiências, não importa se é de 
matemática, natureza e sociedade, língua. Nós temos que voltar a misturar o que se está 
separando.  
Ester... 
 
P1: A gente fica perdida às vezes pra   fazer algumas vivências. O que falta mesmo é troca.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Aqui, vocês aprendem muito com a outra.  

 
P2: Ou fazer junto, mesmo. No começo é um desafio. Se a gente começar a juntar as 
turmas, vai sair ... 
 
P1: Podia ser cada uma podia fazer uma proposta em uma semana.  
 

N. é retirado pela mãe. 
 
P1: Mas tendo diálogo: não gostei ou gostei desta brincadeira. Entendeu? 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Vocês podem construir juntas. O tempo aumentou, 
podemos abrir um espaço pra fazer isso, mas sem perder de vista a individualidade da sua 
turma. Hoje eu apontei para a P2  o N. começou arrastar-se sob a ponte. Foi uma idéia rica, 
que precisava ser reconhecida no movimento, se não fosse perigosa, daria pra fazer. 
Voltando à idéia da P1:, quando vocês forem montar juntas, partam das idéias das crianças 
de suas turmas especificamente. Antes de montar a proposta seguinte, se for coletiva, 
pensar na minha turma. Nada impede que vocês construam percursos juntas, mas sem 
perder o diferencial que é trazido pela sua turma. Nada impede que a partir da sua turma 
vocês criem juntas, para se ajudar no dia-a-dia. A proposta desta nossa reflexão é que cada 
uma de vocês olhe e parta da sua turma. Sempre partir deles, este é o diferencial do nosso 
trabalho.  
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5º encontro   
 
 
P2: Os outros a gente aceitou; agora, ele não. Mas eu acho que ele está passando por um 
processo em casa. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre essas 
expressões que eles têm na área do brincar, na área do movimento. Que são... eles estão 
dizendo coisas... Hoje está assim. E não chegou para ele aquela informação que você deu: 
“Olha, eu perdi também no ‘rabinho’, mas fulano também perdeu.” Mas o que é que eles 
fazem com isso. Fala pra P1 como é que faz a brincadeira, Dona Ana? 
 
P2: Nós pussemos lá caixas e ela falou pra eles que a gente ia brincar com o rabinho, que 
cada um ia pôr o rabinho nas costas e ia ter que puxar o rabinho do amigo e pôr dentro da 
‘caixa mágica’, como eles falaram. E depois os amigos pra buscar o rabinho de volta, tinha 
que ir lá pegar o rabinho e pôr de volta, e um corria atrás do outro pra pegar o rabinho. 
Tiveram uns que aceitaram bem, mas o P1, principalmente, ele não aceitou. Foi uma 
dificuldade. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Observe um detalhe P1: todos tinham razão. P1.. 
 
P2: Todos. Todos. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  E a brincadeira veio da caixa, então, e eles fizeram o 
rabinho deles com o papel... 
 
P2: Tiveram uns quP1: ‘Ai, eu não sei fazer! Me ajuda!’ Teve uns que já botaram o rabinho 
lá, de jornal mesmo, sem tentar dobrar mesmo, e antes de tentar.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Mas talvez a sua turma estivesse dizendo pra gente que, 
primeiro, eles tinham que brincar bastante com o rabinho – é que é tão pouco tempo o da 
aula que eu não quis fazer nenhuma modificação – mas, primeiro, a gente ficou mais tempo 
na construção da caixa, né?! Talvez eles estivessem dizendo pra gente que era muita coisa 
pra eles perder esse rabinho assim, de uma vez. (...) 
 
R:: Olha, a minha caixa não tá lá não. Tá na minha sala? 
 
P1: Está na minha sala. Eu acho que a G. pôs lá. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Então, uma variação nesse jogo, nessa brincadeira, é ter 
uma pessoa que recolhe os rabinhos, porque aí tá definido: essa pessoa pega o rabinho. Ela 
tá aqui só pra pegar o rabinho. Talvez a gente já ter ido direto pra ‘todo mundo tem rabinho e 
todo mundo pega rabinho’ tenha sido difícil. 
 
P2: É, pra ele e pro T. foi difícil também. O T., assim, bateu na Al., sim. Eu conversei com ele 
e tudo. Depois ele ficou meio assim, depois ele ficou olhando que ele sabia que punha o 
rabinho lá e trazia de volta. 
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PESQUISADORA/FORMADORA: Mas tem coisas que a gente não vai ter controle, porque a 
gente não sabe o que está passando, né? Quantas perdas ele tá tendo lá na casa dele... não 
dá. E mais essa perda?! E esse momento do movimento é o momento de ele se expressar. 
Então, tudo bem. Ele não quer, ele vai ficar ali no chão; ele vai ver que ele está seguro. Ah, 
tá seguro? Então vamos continuar a brincadeira até ele engolir aquilo. E eu sugiro, P, que 
você traga essa brincadeira de volta. Que a caixa, se você quiser... Eu sugiro que a caixa 
traga essa brincadeira de novo. De repente, pra fazer o rabinho de novo é outra 
aprendizagem: tem gente que  
não vai querer mais ajuda, vai ter gente que vai precisar de ajuda. Então  eu   sugiro  
que essa seja uma delas. E essa história da caixa, ela vai nos ajudar a refletir sobre essa 
sequência. Que na verdade, assim, a gente não precisa ter sempre coisas novas. A gente vê 
o que acontece; você fala, o P1, o T., eles estão precisando brincar de novo. E pode ser que 
na próxima vez, aquele que hoje foi super bem, na próxima vez não vai ser. Porque tem 
coisas em que a gente não vai conseguir chegar. Mas qual é o nosso papel? O de deixar 
acontecer. Deixar que aquele seja um momento de expressão. E um momento... não é 
desordem. Se ele parar de brincar por algum motivo não é uma desordem. Não é uma 
provocação, não é uma desordem, não é falta de disciplina... Dentro daquele brincar que 
estamos falando, né?! Não é! Porque o movimento, ele puxa coisa. Ele puxa tanta coisa da 
expressividade, que as atitudes são diferentes.  
 
P2: Quando eu já cheguei, na quarta-feira, eu já notei que ele tava... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  O P1? 
 
P2: É. Porque assim que eu sentei na roda ele comentou comigo que o pai tinha pegado 
forte no braço. Tudo isso... Que o pai foi pro médico. Ele perguntou do meu irmão, né?  Daí 
eu falei (...) Eu expliquei pra ele, mais ou menos, o que tinha acontecido. E aí ele falou 
assim: “O meu pai, ele também foi pro médico!” E eu falei: “Foi? O que aconteceu?” Pensei 
que tivesse machucado... e aí ele falou: “Meu pai pegou forte aqui no meu braço e me 
empurrou, e minha mãe foi em cima...”  Ele contou tudo. E aí ele falou assim: “E aí minha 
mãe chamou a polícia e levou ele pro médico.” E aí, é assim... eu acho que na visão dele... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA: “E aí eu venho brincar e eu perco o meu rabinho”. 
 
P2: E ele tá assim não é só pelo rabinho. Ele tem mania assim, de o lugar ser só dele. Desde 
o começo. Quando ele começou, ele veio com isso com ele. Aí ele melhorou, assim, muito. E  
hoje, ele   trouxe  tudo   de   volta  de  quando   ele   começou,    na  
adaptação. E assim, eu sentei na roda e ele já... Ele não se abriu com ela, que ela ficou uns 
dois dias com ela. Mas, assim, eu sentei e foi onde que ele foi contando. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Mas olha só que legal. Tá tendo um espaço pra ele poder 
mostrar isso, né?! Gente... 
 
P3: Ana, você vai querer hoje, de novo, aquele... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Então, eu queria pedir uma coisa pra todas as vezes que 
vocês viessem aqui, que tragam a caixa...  
 
P3: Trazer ele? 
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PESQUISADORA/FORMADORA:  Trazer a caixa! 
 
P3: Ai! Aquela caixa. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Vocês podem ver que a minha, que a nossa caixinha, que 
nos representa, nem tá mais aqui. Vocês já têm a caixa. Peço para trazer a caixa e todo o 
material. 
 
P3: Como chama aqueles... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Bingo?! 
 
P3: ... Aqueles... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Sim. Traz tudo hoje. Eu trouxe até uma pastinha para 
vocês escolherem...  
 
Conversa sobre distribuição e organização das pastas para as professoras. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Meninas, a caixa! A caixa está pronta. Tem alguma 
expectativa em relação a isso? 
 
P1: Acho que a expectativa é deles verem na hora da brincadeira. Ela pode ser usada a 
qualquer momento. 
 
P3: É isso que eu ia falar. É como se fosse numa roda, né? A gente está numa roda e tem 
uma caixa lá. Uma caixa que a gente já deixa lá, que é uma caixa de surpresa. E dessa caixa 
de surpresas você tira coisas, seja pra contar uma história ou começar uma conversa, uma 
conversa de roda. Então, é a caixa surpresa. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Agora, essa caixa, ela pode ser usada em qualquer área. 
Eu estou propondo pro movimento, mas se você quiser use. Pra mim, ela seria uma caixa de 
brincadeiras de movimento, mas pra vocês... Façam o que vocês quiserem. Contanto que 
não haja movimento e ela esteja aqui. 
Essa caixa é lúdica. Nela não pode existir de maneira alguma (condicionamentos): “Olha, se 
não acontecer isso a caixa não vai trazer aquilo.” 
Ela é sempre uma coisa fantasiosa e que vai sempre acrescentar, agregar; ser sempre uma 
coisa boa para eles. 
Então, a gente, enquanto professor no dia-a-dia e acabamos usando esses termos. Mas ela 
é lúdica. Ela é sempre colorida. Ela é lúdica! 
Se um dia você se vir perdida – “Ai, meu Deus...” – ela vai te dar alguma coisa. Acredita. 
 
P2: A caixa mágica, como eles já chamam. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Quando estivermos juntas, vai ser a caixa de brincadeiras 
de movimento, específicas de movimento. No dia em que a gente for trabalhar com 
brinquedos – eu estou tentando fazer umas vaquinhas pra ver se a gente consegue uns 
brinquedos não-estruturados maiores –, ela vai trazer só brinquedo. Então, vai ser o dia da 
gente explorar. Hoje a gente já fez uma experiência com a caixa. 
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A J. falou que você tinha pensado em fazer e aí eu fiz o maior suspense... Nós fizemos a 
brincadeira que você trouxe. Não sei se foi do jeito que você imaginava. Eu fiz do jeito que 
eu conhecia. E aí, fizemos. 
 
P3: Tá! 
 
O E. corria pra todo lado, M. pra todo lado e eu deixei correr. E todo mundo que passava 
falava “E.!” E eu “não, deixa!” Eu preciso saber quem é o E., eu preciso saber quem é o 
M.nesse momento. 
E um pegou a caixa e começou a falar que tinha abelhas. Tem dia que vai acontecer isso, 
tem dia que eles não vão nem ligar.  
Mas, então, a expectativa é de como isso vai ser com as crianças?! 
 
Todas acenam que sim. 
 
Meninas, hoje, como a gente já tem a caixa, essa caixa não aceita qualquer coisa. Essa 
caixa aceita um trabalho que tem uma junção de criança, movimento e brincar.  
E podem ver que, quem está aqui em cima é uma criança. Não é a minha área específica e 
que eu adoro, não. É a criança. 
Então, nessa caixa não entra nada que não considere a criança como uma criança ativa e 
produtora de cultura. 
A gente pode dizer que a criança faz parte de uma sociedade, e que essa sociedade a qual 
vocês pertencem e que a criança faz parte é a escola, é a sua turminha. Qual é o grupo 
menor dessa sociedade? É a sua turminha. 
E dentro dos momentos de movimento a proposta é que a gente continue abrindo espaço 
para essa criança ser escutada, porque falar ela fala, não adianta. Mas nem sempre a gente 
consegue ouvir. Ela faz coisas, mas nem sempre a gente consegue observar. E isso, gente, 
é uma construção. 
Eu não cheguei aqui pra vocês e perguntei o que você acha que é uma criança, não. Eu 
perguntei quem é a sua criança. E é a partir dessa criança, desse grupo que você registrou, 
que a nossa roda vai se mover, a nossa hélice vai se agitar, porque dentro dela que está a 
nossa proposta pedagógica, que põe a criança em primeiro lugar. 
Então, as atividades que vocês já fazem eu peço que vocês repitam. 
É muito parecido com a história da socialização também, porque tudo envolve o brincar, e o 
brincar está aqui, ele é um recorte. 
Mas, assim, a gente vai repetir e a gente vai tentar guardar aquilo que as crianças falam. E 
isso para gente conhecê-las cada vez mais. E, lembram quando a P1 pôs “puxa, vamos fazer 
todo mundo junto o percurso de aventura.” A gente pode e a gente vai fazer. É só vocês 
quererem e dizer “A, a gente quer!”, e aí a gente faz. 
Só que, cada vez que uma de vocês estiver lá, o que vai acontecer é aquilo que a sua turma 
tem trazido. É aquilo que você está buscando com a sua turma, porque ela vai ser o 
essencial, não haverá nada que venha de fora. 
Hoje eu propus pra P2, mas é que eu já tinha visto as crianças um pouco e sozinha, e eu tive 
a oportunidade de ver algumas coisas e tentar experimentar isso, mas nada que venha de 
fora. 
E o que é de dentro? São as brincadeiras que a P3 brincou. São as brincadeiras que ela tem 
no repertório dela. Lembra que você me perguntou um dia, de onde eu tirava as coisas de 
movimento? E eu disse que era da experiência; do meu armarinho da experiência. 
Então, essa mistura de cultura  de vocês e da região com o movimento, com o brincar, com a 
cultura das crianças, é o que vai fazer a gente se misturar. 
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Agora, pra gente misturar essas culturas, essa criança tem que ter voz, tem que ter vez. E 
pra isso a gente vai procurar agora,escutar o que elas dizem. 
Talvez não dê pra gente fazer tanta brincadeira em meia hora, mas vai dar pra gente fazer 
com mais profundidade, ouvindo o que ela está trazendo pra gente dar resposta. Pra ser 
assim, uma coisa de construção que você trouxe. “Hoje é estátua!” Qual foi a reação? Qual é 
a estátua dessa turma? 
Assim como todas, eu posso levar e a reação deles é muito particular. Assim como a reação 
de cada criança que for brincar de rabinho será particular. E é isso que a gente vai ver agora. 
A gente vai começar a observar. 
 
P3: E aí a gente propõe brincar de morto-vivo e deixa eles? 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Não. Você conduz. Só que a gente conduz observando 
com mais atenção a particularidade de cada um. Por exemplo, a M.E.hoje não quis subir em 
nenhum momento. A gente pôs uma cadeira só pra definir aquele que falava. Subiam e 
falavam “vivo” ou “morto”.  
Mas tudo bem. Eles estavam seguros, estavam se movimentando e é porque a proposta não 
tinha chegado pra eles. 
Enquanto eles brincavam eu saí, e a M. Ed. não quis subir. 
Daí, quando a brincadeira acabou, ela foi lá e subiu. 
 
P3: Mas sabe que a M.E. não aceita regras... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Isso está dizendo muita coisa. Pode ser muita coisa pra 
ela pela regra. Então, quando todo mundo sai ela sobe, ela manda no que quiser. 
 
P3: Mas, A, é muita coisa pra ela naquela hora. E as coisas que ela faz, como ontem, que 
ela subiu na escadinha e pulou a grade pro outro lado? 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Era muita coisa pra ela naquele dia. Só que a ideia da 
caixa é que a gente repita e observe a M. E. 
 
P3: Cada dia pode haver uma reação. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  “Mas vai observar tudo, A?” Não, mas aqueles que te 
chamam mais atenção. Ou porque não fez, ou porque fugiu. Vamos experimentando. 
 
P2:  No meu caso, é o E. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA: Da próxima vez que você for dar a brincadeira do rabinho, 
você vai poder observar melhor o E. E olha a conversa que você teve, a ligação que você 
faz, o que essa criança está me dizendo. 
É como se as crianças alimentassem o brincar que você traz. 
Você trouxe o morto-vivo e aí você se alimenta daquilo que elas estão trazendo. Ou então, 
aquela que quer ser a primeira o tempo todo é porque ela não captou a brincadeira. 
Olha, não é que eu estou dizendo que o que nós vamos fazer é tirar o limite da criança, 
porque nós somos adultos e a própria brincadeira tem limites e a gente vai convidar essa 
criança pra brincar. Vai ter brincadeira que ela não vai brincar. E lembra do nosso símbolo 
(aponta para um triângulo com as seguintes palavra nas pontas: criança, brincar e 
movimento): se é brincar não tem obrigação. 
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Pode ser que mais pra frente a gente consiga. Enquanto tem uma proposta acontecendo, 
tem uma proposta de passagem. 
E como é que se dá isso? Não se dá só com a teoria. Não adianta a gente ficar  só lendo 
livros, não. É experimentando. A gente vai experimentar juntas. Essa proposta, ela é de 
experimentação. 
Então, qual é o meu papel aqui? Enquanto estivermos brincando... 
 
P3: E qual é o meu olhar, né? O olhar que a gente tem. Já fizemos muita reciclagem de 
observação. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA: De observação? Olha que legal! Observação. É observar 
pra alimentar-se das crianças. Você alimentando sua criança de cultura, ela se alimentando 
de cultura. Numa troca de cultura. 
No brincar a gente vai experimentar essas coisas. A gente já está experimentando, só que 
agora já está na hora de eu pontuar algumas coisas pra vocês. 
 
Conversa sobre distribuir cópias das anotações da Ana. 
Ana pergunta sobre o interesse das educadoras por um material escrito. Todas respondem 
que se interessam. 
 
Se a nossa criança é aquela criança atuante, ela não é aquela criança receptora de coisas. 
Nós vamos experimentar como que é. E experimentando a gente vai tentar mudar o olhar, 
porque é muito difícil a gente mudar o olhar primeiro. As coisas não acontecem assim. 
Agora, quando você for pensar (apontando a caixa) em pôr uma brincadeira aqui pra propor 
pra suas crianças, porque essa brincadeira não vem do nada; essa brincadeira fomos nós 
que colocamos. Para as crianças elas vêm da caixa. 
Quando você for pensar agora, você vai pensar em que momento essa brincadeira vai dar 
espaço para essa minha criança uma criança atuante, atuar? 
Talvez você não descubra. Daí, você põe e vê depois. “Peraí. Nesse momento ela atuou. Ela 
me realimentou.” 
Vocês três me deram exemplo de serem realimentadas pelas crianças. 
Então, o que a gente está fazendo aqui é só organizar o nosso conhecimento e as nossas 
vontades. E não arredar o pé disso. 
Mostrando o triângulo. Olha que está em primeiro lugar. É essa criança. A área movimento 
não está em primeiro. 
 
A proposta que eu fizer e que cada uma de vocês fizer não está em primeiro lugar. É a 
criança em primeiro lugar. 
E é muito legal que, nas experiências que eu já tive, ficou muito mais fácil porque, enquanto 
eu estou no embate EU X CRIANÇA, eu quero o controle, eu quero isso. Daí eu fico “Meu 
Deus, essas crianças não ficam quietas!” 
Agora, quando a gente olha pro movimento como um momento de expressão do que uma 
criança está sofrendo em casa (exemplo dado anteriormente pela professora) e que, perder 
um rabinho pode ser muito pra ela, que uma criança só vai brincar quando ela manda, e você 
vai ver que ela não manda naquelas crianças, ao menos hoje ela não ia conseguir mandar. E 
aí, ela foi brincar sozinha. Ela está dizendo coisas pra gente. 
A gente vai ter calma. A gente não tem um conteúdo gigantesco pra alcançar e, como o 
tempo é curto, eu queria passar pro conteúdo que eu escrevi. 
E pro próximo encontro eu vou fazer um resumo pra ser o papel vivo. (Mostrando as 
anotações para as educadoras). 
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São as questões que eu faria pra vocês. 
Qual é a possibilidade do brincar que eu estou acreditando? Então é esse brincar aqui que 
eu vou mostrar agora pra vocês. 
Na nossa caixa vão entrar 3 “brincares” (apresentando o texto a seguir): 
(1)O brincar espontâneo, vai ser o dia em que a gente vai dar material para eles. Qual 
material a gente acredita que tem mais potência pra eles brincarem? Aqueles que não têm 
uma estrutura fixa. A gente tem bola. Isso é um material não-estruturado. A gente tem tábua. 
Só que essa tábua ainda não está boa para as crianças manusearem. Eu vou atrás de, pelo 
menos, duas tábuas e mais estreitas. Porque, eu andar nesta mesa requer um pouco de 
equilíbrio. Agora, andar na metade, e na metade da metade da largura, é outra coisa. Então 
eu quero trazer uma tábua mais adequada para aumentar esse equilíbrio. E menores para 
que eles possam manusear também. Brincar com a sua própria escolha, que são 
brincadeiras de exploração e de construção. Ela é simbólica sempre. A fantasia. 
 (2)Brincadeiras tradicionais. Outro tipo de brincar que a gente vai fazer são as brincadeiras 
tradicionais, que exigem a sua orientação e a sua mediação. A gente não vai chegar lá e vai 
brincar de morto-vivo, não. É “hoje a caixa trouxe um monte de brinquedo que está lá fora 
pra gente brincar do que quiser.” E aí, a gente só vai observar. 
(3) E a outra possibilidade, que algumas de vocês já experimentaram, é um brincar mas que, 
na verdade, tem muita condução, precisa muito da professora, é o percurso. Eu chamo de 
‘percurso de aventura’. “Se eu vejo lá no meu bingo que esses meninos não rastejaram 
ainda, então, no próximo percurso que eu fizer, eu vou provocar esse rastejar, na minha 
história”. Porque daqui só vai sair coisa lúdica. Por isso o bingo é importante, pois eu vou 
mudando a cor, tem aqui o rastejar, o equilíbrio... O rastejar envolve, ou o material, ou a 
gente trazer muito a fantasia, muito ‘faz de conta’. Pois ninguém vai rastejar se pode andar, 
se pode correr. 
 
P3: Você está fazendo por dia (apontando para o Bingo), Ester? 
 
P1: É, os dias que a Ana veio, os dias que eu fiz as brincadeiras com eles. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  “Ah, eles fizeram mais receber!” Que eu vi que você pôs a 
corda lá. Você brincou de arremessar coisas? 
 
P3: É, e eles adoraram. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  É? Brincaram de receber? De ‘tentar’ receber, porque 
para essa idade é muito difícil.  
 
P1: Agora, fazer estrelinha, como a gente vai fazer? 
 
PESQUISADORA/FORMADORA: Podemos fazer juntas. 
 
Então, meninas, essa é a mistura. Vocês lembram que mostraram para mim um conteúdo: 
massagem e outros? Eu não quero substituir. Não é isso. Mas eu quero aprofundar nisso 
daqui. Aí, no dia em que vocês disserem que querem fazer a massagem... “Hoje eu quero o 
relaxamento!”, “hoje eu quero isso ou aquilo.”  
Lembra que você tinha falado do relaxamento da pintura com os seus alunos? Ontem eu vi 
isso na proposta que a P3 trouxe. 
 
P3: E o E. cantando?! Conta para elas que o E. cantou.. 
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P1: É. E eles se acalmam. 
Na outra escola a gente dava tinta para eles, todos os dias para eles se acalmarem. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Então, meninas, se vocês puderem para a próxima 
semana escolher um desses vieses (três  possibilidades de brincar com o movimento)  ou 
misturar, tudo bem. 
 
P1: A gente intercala? 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Como você quiser. “Se nesse dia eu quero repetir, porque 
eu não vi o morto-vivo”; “quero fazer a estátua de novo pra ver o que aconteceu.”  
Eu gostaria e propor pra vocês que montassem um dia pra fazer percurso de aventura juntas 
(apontando o bingo): “olha, aqui está faltando isso, aquilo; então vamos montar aqui dentro, 
lá fora.” 
Por exemplo, um espaço que eu acho que a gente tem que começar a usar é esse aqui. 
Se vocês montarem um circuito aqui, vocês podem continuar usando. Usar como um recurso 
de vocês. 
E outra coisa. Agora è uma dica de organização: 
 
Todo espaço em que vocês forem, procurem ter um cantinho que seja onde você conversa 
com eles. Se você vai pro refeitório já combina com eles: “sempre o sapato é aqui; sempre a 
conversa é ali.” 
Já combina, pois isso vai economizar tempo. Sempre repetir. Sempre repetir. 
Para o planejamento a gente vai levar em conta essa hélice. E a nossa prática pedagógica 
está aqui. A gente vai pensar na criança atuante, como é que eu vou escutar essa criança.  
Ana dá exemplo: Eu vou mediar uma brincadeira tradicional, mas como a P2 falou: “eu já 
percebi que uma brincadeira não dá pra durar meia hora.” Porque você olhou para as suas 
crianças e viu que o tempo pra eles, do entusiasmo, do interesse... eles são muito vivos. 
Eu sugiro que vocês tragam algumas experiências dentro da caixa, pra você “ah, então já 
que eu tenho todas essas, então vou tirar essa.” Pra vocês não ficarem perdidas. 
Eu vou estar junto. “Ah, Ana, eu já fiz essa, eu já propus tudo o que eu precisava.” 
E aí, eu também ajudo a propor... Sem problema algum. 
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6º encontro  
 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Então, elas já estão com esse elemento. Elas que já têm 
anos de praia, com todas as áreas, inclusive com o movimento, já foi perguntado pra elas de 
onde elas tiram as atividades de movimento. A gente já discutiu, elas já falaram, né?! E como 
a caixa de brincadeiras entrou semana passada, foi construída pras crianças e com elas. 
Você vê que cada caixa tem um jeito, ela não é padronizada. E aí a caixa foi apresentada 
para as crianças como a caixa que vai trazer as brincadeiras. Inicialmente, seriam as 
brincadeiras de movimento. Só que elas falaram “ah, não precisa ser só as brincadeiras de 
movimento; a caixa pode trazer qualquer coisa.” Só que aí a gente fez um combinado. Que a 
caixa, por ser um elemento lúdico, ela não obriga a brincar. Esse é o primeiro princípio, 
porque, quando é lúdico, você não tem obrigação. Agora, não quer dizer que a criança pode 
ficar solta pela escola e a P3 vai ficar brincando aqui, com quem quiser.  
Só que, por que a gente acredita nessa não obrigação? Porque o brincar, quando ele é 
obrigatório ele já não é o brincar. E, outra coisa, M., quando eu não obrigo eu conheço 
melhor a minha criança, porque eu quero saber onde é que ele vai. Se ele não está aqui é 
porque ele não está querendo. E aí eu começo a ficar de olho nisso, pra eu poder me 
aproximar dele. Se eu estou fazendo as propostas e ele não está se aproximando de mim é 
porque eu ainda não cheguei no ponto que pega. 
Um exemplo: o E. O E. é um menino que, nem tudo, nem de todas as propostas ele está 
participando ativamente. Enquanto a R .falava, arrumava o espaço, o E. estava pra lá e pra 
cá; já estava todo movimento. Quando ela falou de uma coisa de lobo, o E. virou e foi. E a 
fisionomia dele já era outra. Então a gente já pode pegar que o E. é um menino que, quando 
a gente traz essa coisa fantástica, monstruosa de pegar e correr, a gente consegue o E. 
perto. 
Então é por isso que a gente não obriga. Agora, a gente precisa cercar e oferecer um espaço 
acolhedor e seguro, pois, mesmo que eles não estejam na atividade, a gente tá ali, de olho. 
Então, esse é um dos princípios: se tem o brincar, ele não é obrigatório. A proposta não é 
obrigatória, a menos que eu não chame de brincar, que eu chame de outro nome. E essa 
proposta pedagógica é uma mistura de três coisas: da criança atuante, que não é uma 
criança qualquer, é a criança que a gente tá olhando como atuante, que ajuda a propor as 
atividades, a organizar o início e o final, que traz as suas ideias, que mostra a sua cultura de 
que elas estão repletas; com o movimento e o brincar.  
Por isso que quando a caixa propõe a história do lobo ou da serpente, se uma criança não 
quer brincar, a gente vai ficar só de olho nela, e na próxima proposta a gente traz ela de volta 
e pergunta se ela quer. “E aí?” 
Se a gente passar por meia hora de atividade e aquela criança não veio, essa é uma forma 
da gente conhecer aquela criança. Talvez seja o dia dela que está difícil, como você falou da 
M. Talvez seja aquela proposta que não chegou. Agora, se a gente obriga essa criança, a 
gente não vai conhecer. E se a gente obriga, ela não é a criança que a gente chama de 
criança atuante. 
Agora, se ela está lá, naquele espaço que a gente cercou – a gente cerca o espaço porque 
não é pra ficar longe da gente – se ela foi propor uma coisa pro grupo e o grupo foi, daí a 
caixa observa. A caixa, que somos nós, observa isso e vai tentar tirar proveito pra nossa 
situação. Porque essa aprendizagem é uma aprendizagem pela convivência, não é uma 
aprendizagem de cima pra baixo. A gente está experimentando. Não é uma coisa fácil, 
porque o tempo todo, até na faculdade, eles ensinam a gente a não olhar a criança. Sem 
querer eles ensinam isso. Eu também estudo, eu sei disso. 
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Então, o que a gente está tentando fazer é o inverso, é partir dessa criança. Por isso as 
atividades não partem do nada. Vai ter dia que elas vão trazer atividades que sejam 
novidades, lógico. A professora está aqui para trazer novidade da cultura. Mas tem dia que 
elas estão de olho. E sua proposta, por exemplo. Teve um dia que  
eu cheguei e não tinha mais criança, mas um monte de cachorrinho. Eu não tinha pensado 
naquela proposta que eu fiz ali, mas aí eu aproveitei os seus cachorrinhos. Eu pensei: “Poxa, 
a professora deles já não veio, já é uma professora nova; chego eu, que não sou a 
professora e vou trazer outra coisa.”  
E essa coisa de ter de meia em meia hora coisas quebradas, a gente quebra o pensamento 
da gente, a gente quebra o pensamento da criança. 
Então, um dos princípios: se é o brincar, a criança não é obrigada. Ela é obrigada a ser 
acolhida dentro da proposta que ela está fazendo. 
Se tem uma relação com o movimento a ideia é que a proposta estimule o movimento. Às 
vezes não acontece, como a P2 trouxe, na exploração de garrafas, na segunda-feira. Teve 
criança que já começou a arrastar, a jogar pra cima e tal. Mas teve criança que só ficou ali, 
quieta. 
E aqui a proposta de movimentos amplos; de correr, de suar, de gritar. Só que não tem 
problema. Aí a P2 observa, analisa e começa a estimular. 
Deu pra ter uma idéia? Tudo isso a gente está experimentando. Ao invés da professora 
chegar e falar “eu trouxe uma brincadeira”, mas “a caixa trouxe uma brincadeira” tem toda 
uma questão lúdica que está nos forçando a sermos lúdicos também, com a criança e entrar 
na fantasia. E a gente já viu que essa criança de três anos e essa criança da P3, da P1 e da 
P2 são crianças que estão totalmente voltadas pra fantasia. Só que, às vezes, pra P1 é uma 
fantasia, pra P3  outra. P1, são quantas crianças? Treze. 
A caixa, por ela ser uma mistura de criança atuante com o brincar e com o movimento, um 
dos princípios dela também, é o princípio de acolher a diversidade. Então, formas de realizar. 
Se uma criança disse pra você que este é o cachorrinho dela, você fala “ah, é? O seu 
cachorrinho é esse? Ele anda em pé? Ele só anda em duas patas?”, e pronto. A gente não 
vai dizer que um cachorrinho tem quatro patas, porque a gente acolhe a diversidade. 
Então, um dos princípios é o da diversidade, o outro é a criança atuante e assim vai. 
A ideia é de que a gente construa os princípios. Por enquanto eu só estou trazendo alguns 
princípios, pra gente experimentar.  
E hoje você pegou um dia bom, porque é um dia pra gente escutar as meninas. Da outra vez 
eu falei um pouco mais, daí hoje eu vou escutar um pouco mais.  
Então, o que eu gostaria que a gente trocasse aqui? São quatro questões.  
Na primeira vocês vão falar quais foram as propostas que você trouxe segunda-feira e hoje. 
Quais foram as propostas em geral: “a gente fez isso, isso e aquilo.” 
A outra é quais foram os momentos que você teve dentro dessa proposta de observar e 
escutar criança. Você pode dizer “Não teve.” Ou então que teve ou mesmo que não lembra 
agora. Fiquem à vontade. 
Agora, a terceira, o que é que foi feito dessa escuta? Se a gente está dizendo que essa 
criança é atuante, a gente tem que abrir espaço pra ela ser observada e escutada. Mas o 
que é que a gente faz com essa escuta? O que a gente faz com essa escuta está dizendo se 
ela é atuante mesmo, porque às vezes eu só escuto e não faço nada. 
E por último... não, eu acho que está bom só três. 
Então vamos repetiP3: 
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1. Que proposta vocês trouxeram segunda e hoje? Tentem lembrar. Se não 
lembrarem eu tenho aqui no caderninho; 

2. De que forma você conseguiu observar e escutar? Se é que isso foi 
possível;  

3. E por último, o que é que você fez com essa observação e com essa 
escuta? 

 
PESQUISADORA/FORMADORA  : Vamos lá?! Quem quer começar?  
 
P3: Segunda-feira a proposta foi movimento com um grau de pular, segurar – no caso a bola 
–, chutar e... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  ... a corda. 
 
P3: Foi pular corda, que eles pularam “aumenta-aumenta” e depois a “cobrinha”. A bola, que 
eles também jogaram. Chutaram também. Então a proposta foi esse tipo de movimento. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Vamos já pincelar aqui. É... R, dá uma olhada nesse 
quadro colorido, se vocês trouxeram. É o mesmo que está ali. Pensando nessa proposta que 
você fez, foi uma proposta de exploração, foram brincadeiras tradicionais, foi um percurso de 
aventura ou foi uma mistura disso? Porque, na exploração você propõe o que a criança vai 
explorar e ela explora do jeito dela. No azulzinho, precisa muito da sua mediação. No 
rosinha, eu escolho o movimento e eu proponho o percurso de aventura. Então eu vou dizer 
que aqui tem a montanha e tal, porque eu estou de olho naquele bingo. Que daí você olha e 
“hum, não tenho o arrastar” e mostra pra M. É muita coisa no começo, né, M.? Mas tudo 
bem. 
Aqui a gente está chamando de bingo de movimentos. Então, quando elas percebem que o 
movimento não está utilizado, eu estou pedindo que elas montem um percurso de aventura, 
ou recolham alguma brincadeira tradicional, ou dêem materiais para eles explorarem em que 
esses movimentos estejam mais envolvidos. 
Então, P3, você já falou da sua proposta de segunda-feira. O que é que foi da sua proposta? 
Verde, azul, rosa?  
Então eles brincaram pela própria escolha? Você propôs uma exploração de alguma coisa? 
Você orientou uma brincadeira tradicional? 
 
P3: Foram essas duas: o verde e o rosa. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Então a caixa trouxe duas possibilidades. 
 
P3: Teve um objetivo meu, mas eles brincaram e eu tive que orientar. O “aumenta-aumenta” 
que é uma brincadeira tradicional e eu tive que orientar. Às vezes você não  escuta, você      
fala, porque tem   que  orientar,  pedir  espaço  pro  outro. E   a  
brincadeira foi lúdica também, porque depois eles pularam a cobrinha, e depois eu já propus 
uma outra, que era jogar bola. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Que é explorar. Quando a gente propõe um material e 
eles podem explorar da maneira que eles quiserem, vamos chamar de exploração. Porque 
eu não estou dizendo “agora você vai pegar essa bola e eu quero ver todo mundo chutando”. 
Se eu disser isso, pode ser uma atividade lúdica, mas pedagógica. Que também não tem 
nenhum problema. Só que aqui, se a gente for perceber, é toda a espontaneidade deles, 
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média e um pouquinho menos. Mesmo que eles entrem na história o objetivo está todo na 
sua mão. Não que aqui vá diminuindo a espontaneidade, porque a gente faz pela fantasia, é 
ele quem escolhe o que faz. Mas aqui, você não é o centro. O material é o centro. É o que 
ele aprende com o material.  
Aqui você divide o centro com eles, porque você brinca e é alimentado pelo jeito deles 
brincarem. E aqui, você propõe, cuida dessa segurança, mas você está ali mais pra orientar 
pra brincadeira não morrer.  
Vocês já experimentaram alguns percursos. E cada um desses exige uma forma de 
organização, e que eu estou um pouco de olho e eu quero preparar um momento só pra 
gente conversar sobre organização, porque uma coisa é eu organizar pra sala, que é meu 
espaço e que eu já estou acostumada. Outra coisa é organizar pra fora. É uma outra 
organização. 
Então eu já estou vendo que agora tem o lugar certo de pôr sapato. A P1 está usando o 
mesmo lugar pra conversar com as crianças. E é necessário. Em cada espaço você tem que 
ter o mesmo lugar para conversar com a criança, se não, todo dia tem novidade e a gente 
começa a achar que eles são agitados, mas é porque a gente não está ajudando na 
organização.  
Você já tem uma mania de colchão, que é pra eles ficarem sentados enquanto você prepara 
o espaço.  
Então, já estão saindo daí coisas de movimento, mas P3, continue. Você falou de segunda-
feira... 
 
P3: E aí, eles brincaram e eu acredito que eles buscaram também. Só que hoje eu já achei 
diferente a brincadeira, que já mudou. Pois a proposta daqui que eu peguei foi rolar. Pra eles 
pularem, rolarem e jogar. Só o chutar que não deu muito porque... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  ... O espaço não é bom e o material não tem em 
quantidade adequada. Porque, se o material não está em quantidade adequada a gente 
produz mais conflito do que aprendizagem. Pois se eu só tenho quatro bolas grandes e 13 
crianças... Agora, se eu tenho quatro bolas, três cordas e outras coisas eu posso trazer tudo, 
pois aí a gente vai ter certeza que todo mundo vai ter material pra brincar. 
 
P3: Daí você vê que, eu proponho a brincadeira, mas as crianças mudaram a brincadeira. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Mas como é que eles mudaram? 
 
P3: A gente mesmo encaminha pra isso, faz com que eles mudem. Eu estava contando a 
história das crianças, e aí a gente foi passear na floresta cantando a música da Chapeuzinho 
Vermelho, e daí já veio o Lobo Mau. Eu não parava de rir naquela hora. Como na hora da 
cobrinha, pois eu pensei “agora eles me pagam”, porque o E. não pára mesmo... então eu 
comecei a correr com a cobrinha. E eles correram e se esconderam. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Mas olha que interessante... A gente queria o movimento 
da cobrinha, o pular, mas eles se esconderam. Totalmente simbólico. Ótimo!  
Então, o que eu queria dizer, P3, é que você falou que eles mudaram. Eles mudaram porque 
você teve escuta e observação pra uma mudança. Porque você podia ir pro  
seu objetivo, mas teve uma escuta. E a ideia aqui é treinar essa escuta. É treino, gente. 
Eu quero um dia mostrar as aulas de vocês, daí vocês vão falar “olha, aí eu escutei” ou “eles 
falaram mas eu não consegui escutar”. Primeiro que, conseguir escutar hoje... Pois o 
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negócio foi feio. Era todo mundo aqui fazendo atividade, expressiva... Maravilha! Muitas 
turmas. Mas muita expressão e muito som. Muito som mais dispersão. 
Hoje, P3, você conseguiu observar, escutar. Você pode falar de algum momento que você 
conseguiu observar ou escutar? E o que foi feito com essa escuta? 
 
P3: Foi na hora em que eles estavam embaixo da mesa e o E. alava assim pra mim: “’É o 
Lobo! É o Lobo!”, que era pra eu me tocar que tinha um lobo alí e que era para eu entrar lá 
embaixo e me esconder. Daí eu entrei lá embaixo e depois ele falou assim pra mim: “ele tá 
soprando! A gente tem que sair!” 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Ele estava soprando! Era um minuto pra se encher de ar, 
e aí a P3 observou. 
 
P3: E eu falei: “Vamos gente, que o Lobo está soprando!” E as crianças sairam correndo. 
Mas ele estava falando. Ele estava se enchendo e soprando e nós firmes. Daí nós saimos 
correndo pro outro lado. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Fundamental sua participação na hora de dar um chão 
pra eles, de falar que aqui tem uma casinha, mas sem induzir. E como é que o rolar chegou 
nessa história? 
 
P3: O rolar chegou porque eu falei que a gente estava na floresta e que tínhamos que fazer 
alguma coisa: nadar, rolar. Perguntei o que a gente ia fazer, e propus que a gente rolasse e 
eles foram. Alguns foram, não foram todos. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Não foram todos quando você falou, mas quando eles 
viram os outros fazendo eles foram todos. 
 
P3: A intenção era passar embaixo da corda rolando, mas aí as coisas foram mudando. 
Depois eu chamei pra jogar um pouco de bola, mas nem todos foram. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Eles foram cada um de um jeito. E é bom lembrar que 
essa é a segunda aula que a história do arremesso aparece. Você pode pôr o arremessado, 
P3 Que é essa história da bola. 
Então, alguns se interessam, alguns nem tanto. Já tem gente que começa a conseguir 
arremessar a bola por cima, outros ainda não. Mas a falta de bola é uma coisa ainda... Um 
dia a gente vai trazer pompom aqui. Eu vou trazer da próxima vez lã. A gente vai conversar e 
fazer pompom, peteca... vocês já fazem peteca, né?! 
Então, P3, você contou pra gente as propostas. Você contou o que você conseguiu observar 
e escutar em algum momento. E você contou o que foi feito dessa escuta. 
Como nós estamos num treino de escuta, fiquem de olho nisso. Uma coisa que não me saiu 
da cabeça e que eu fiquei emocionada foi um olhar seu.  
Como nós estamos num treino de escuta, fiquem de olho nisso. Uma coisa que não me saiu 
da cabeça e que eu fiquei emocionada foi um olhar seu (Professora P1). 
A gente estava brincando ali, na quinta-feira passada. E a gente tinha acabado de falar da 
cultura que a criança traz e que a gente não estava conseguindo ouvir, o que ela faz fora, a 
rotina. E foi muito interessante, porque a P1 pegou uma corda e começou a brincar com as 
crianças de cobrinha. E nisso, uma criança pegou a corda - a M. e mais uma delas - e 
começaram a cantar uma música inteira. E foi muito bonito você brincando com as crianças 
e, de repente você olhou pra mim como quem diz “olha isso!” Eu acho que esse é o treino. 
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Você já tinha visto aquela menina fazer varias coisas antes, mas o que está mudando é o 
nosso treinamento da escuta e o que fazer com essa ela. E quando a gente faz isso, a gente 
sai do centro do que as crianças vão fazer, mas ao mesmo tempo a gente está no centro 
porque a gente  
é muito importante pra conduzir aquela convivência que está acontecendo, das crianças...  
Isso ficou tão marcado pra mim. E uma colega, L., perguntou como estava aqui e eu dei esse 
exemplo, pois assim que eu saí daqui fui encontrá-la.  
Então eu acho que esse é o treino. E eu tenho certeza que nós vamos nos surpreender com 
as coisas que nós vamos escutar. A gente ainda está escutando pouco, porque é um 
aprendizado pra todo mundo, inclusive pra mim. Mas a gente vai começar a se surpreender, 
e a idéia é que, com essa escuta, com esse alimento desse brincar, que a gente se sinta 
melhor, e até mais em paz e tranquila, porque a gente não teve o embate com aquela 
criança o tempo todo porque eu fiz uma proposta e eu quero controle daquela proposta e 
aquela proposta não acontece. É como se a gente fosse se derretendo por eles, ficando do 
tamanho deles escutando, mas sem perder aquela coisa de adulto, do orientador, que tem 
um papel fundamental no brincar. E quando a P3 deixar, por exemplo, o E. num momento 
que ele ainda não se ligou, que não tá nem aí com a gente; quando deixar o E. fazer alguma 
outra coisa segura, ela não está se mostrando irresponsável. Pelo contrário; ela está se 
colocando como uma pessoa que respeita uma diversidade do brincar. E a gente, quando 
olhar de fora não vai pensar isso jamais.  
A escola sempre acha que quando está todo mundo aqui é porque está certo. Mas se está 
todo mundo aqui, mas querendo sair, que eu precisei segurar nele pra puxar, é porque as 
coisas não estão batendo. Lembra do que a gente falou sobre a verdade? A verdade não 
pode ser imposta, ainda mais pra criança. 
Então, eu acho que o treino aí começou mesmo, né?  
E o seu envolvimento com a caixa? Essa caixa está aqui pra encher o saco? Pra atrapalhar? 
Está difícil? 
 
P3: A gente esquece dela, Ana. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Mas esquece mesmo, ela é nova. Se em algum momento 
você traz a caixa como o elemento que vai trazer a brincadeira, como as crianças estão 
reagindo? 
 
P3: As crianças estão reagindo bem. Se interessam pra saber o que vai sair de lá. Só que as 
educadoras ainda não pegaram o costume. Você entra e as crianças ficam esperando, 
porque eles estão interessados em saber... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Pegam a caixa e lutam pela caixa, até. 
 
P3: Eles perguntam de que a gente vai brincar. Estão interessados. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Uma coisa que aconteceu, mas acho que você não viu, 
porque você estava tão entretida na cobra. Uma criança começou a chutar a caixa. Depois 
eu comecei a pensar no que aconteceu. Talvez a caixa não tenha trazido aquilo que ele 
queria. Foi o G., e depois o K.  
Mas fala, P1 
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P1: Então, na segunda-feira eu fiz uma brincadeira lá fora, no parque, que era de exploração 
do ambiente, com os materiais oferecidos. Eu fiz uma ponte na caixa de areia, coloquei o 
pneu lá na quadra – que não deu muito certo – , depois a A. criou uma alça baiana... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Já viram alça baiana? Amarra duas cordas paralelas: uma 
em cima e uma em baixo. E aí a alça baina é você ir passando pelas cordas, pra equilibrar. 
 
P1: Fiz a ponte e também o escorregador pra eles brincarem. E foi mais de dar oportunidade 
para eles escolherem onde eles queriam explorar. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Não tinha história, tinha a exploração do ambiente. 
 
P1: Daí eles aproveitaram, e foi legal porque eles aprenderam sozinhos a descer por aquele 
cano; de eles terem autonomia de colocarem os pezinhos e aprenderem. A Ana até disse pra 
deixar eles fazerem sós. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Às vezes, como a gente tem muito cuidado, e precisa ter 
mesmo, com a segurança, a gente acaba fazendo o movimento pela criança. Os alunos da 
P1 gostam muito da árvore, da goiabeira. Até porque a P1 gosta muito de árvore, de 
goiabeira. Ela já contou isso pra gente. Então eles pedem pra subir, mas não foi nesse dia, 
estou dando outro exemplo. E eu tenho várias maneiras de ajudá-los a subir. Um é eu pegar 
e já por eles lá em cima. Outro é dizer “vamos começar aqui por baixo, vamos andar pela 
árvore e eu vou te apoiar no bumbum”, porque aí ele está fazendo um sacrifício. E outra é 
dizer pra elP1: “olha, escolha um bicho que ande e eu vou te apoiar”, porque ele começa a 
subir e, daqui a pouco, ele está subindo sozinho. E aí você vai ficar louca. Mas é a 
independência que a gente quer, de subir no brinquedo, de descer do brinquedo sozinho. 
Mas, continua. Daí você fez a proposta da exploração do ambiente. 
 
P1: Eles ficaram calmos, cada um explorou seu lugar preferido. Brincaram, exploraram e 
gastaram energia. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA: E  a caixa nesse dia? Ela ficou descansando? Ela estava 
muito cansada nesse dia? 
 
P3: Não podia tomar sol. 
 
P1: Aí, hoje eu trouxe a caixa. A gente fez a rodinha, conversou com eles. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Isso é muito legal, porque eu não te falei da caixa. Eu 
percebi que a caixa não estava, mas eu fiquei quieta. E hoje a caixa chegou com tudo, né?! 
E chacoalhavam, foi muito legal. 
 
P1: Aí a gente fez um ponto ali, em que estava a serpente dentro da caixa e que ela queria 
brincar. Queria cantar a música da serpente.aí eu fui chamando pra fazer a parte da cobra, a 
gente cantou a música, dançou. E eles passavam por baixo das pernas das crianças. A A. 
sugeriu que chamasse dois de cada vez... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  É, porque a gente precisa pensar. Eles amam a 
brincadeira cantada. Eles adoraram a brincadeira, P1 Eu só tentei prever uma situação de 
dispersão, porque chamar de um em um... aquele que vai ser o último já não aguenta mais, e 
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nada impede da gente mexer nisso. E foi legal que você pegou um número que dava tempo 
de ir. 
 
P1: E até eu passei por baixo das pernas das crianças... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  P1, imagina seu quadril passar pelas pernas do P.? 
Porque é muito grande e ele é pequenininho. E eles adoraram. 
 
P1: Aí, depois a gente inventou outra brincadeira. Mas antes disso, eles já disseram o que 
tinha dentro da caixa. A I. falou “aí tem o rabo da vaquinha”, e outras crianças falaram... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Vamos tentar lembrar o que eles falaram quando você 
perguntou “gente, o que será que a caixa trouxe hoje?” 
 
P1: Primeiro a I. falou que tinha o rabinho da vaquinha e que ia ser a brincadeira da 
vaquinha. Depois o G. falou que tinha um carrinho, que é o que ele mais gosta. A M.  
falou que tinha a M.. O Mu. falou que tinha uma brincadeira que eu não lembro o que era. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Mesmo que você não lembre o nome das crianças, 
vamos lembrar as coisas que surgiram. 
 
P1: Outra criança falou que tinha bola... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  DetalhP1: a caixa estava vazia e uma criança dizia que 
tinha bola, a outra dizia que tinha M.... e ela mostrava. Não tinha nenhum elemento lá dentro. 
 
P1: A Mi. falou que tinha cadeira. Talvez a brincadeira da cadeira... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Talvez ainda não tenho chegado para eles essa relação. 
Agora, a serpente veio de onde? 
 
P1: Então, aí eu lembrei do que eu não tinha feito ainda pra envolver esse movimento. Daí 
eu pensei no rastejar. E essa é uma brincadeira que eles precisam rastejar muito. Então eu 
pensei rápido no que fazer. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Agora fala um pouco dessas duas possibilidades que 
você trabalhou. Momentos de escuta. Em quais delas você conseguiu ouvir, ou não deu. 
 
P1: Na de segunda-feira, que eu fiz lá fora, deu pra perceber que é um momento prazeroso 
pra eles. Eles não criaram muitas brincadeiras, porque já tinha outros espaços. Se 
penduraram, não foi muito dirigido. E hoje, foi a escuta da brincadeira da vaquinha, que a 
gente fez. Dessa vez eu dei um rabo pra cada criança, que eu fiz com jornal. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  E foi um caos quando eles começaram a perder... Não, foi 
ótimo, porque eles começaram a sorrir... Foi muito legal, E, ver a hora em que todo mundo 
sacou que tinha um rabo. Você percebeu como eles corriam? Eles estavam muito felizes 
com o rabo. E aí, a proposta era pegar o rabinho do outro. E eu já vou sugerir que, quando a 
gente for experimentar a brincadeira do rabo, que é ótima porque corre e precisa dar 
continuamente brincadeiras de correr, de pegar, de desviar do outro e tal. Talvez ela esteja 
muito cedo para sua turma. Ou talvez a gente possa brincar de outra forma, pra depois 
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colocar essa. Então, uma forma que a gente experimentou com a P2, foi ter uma pessoa que 
buscava os rabos. Você pode dar o nome que você quiser. Todo mundo está com o rabo, só 
que uma pessoa pega os rabos. Lembra que eu te falei qual é o fim quando pega? A gente 
explicou que, quando alguém pega o rabo, ele vai lá e coloca na caixa de brincadeira. E pra 
você voltar a brincar, você vai buscar o seu rabo na caixa e põe. E aí, constantemente, 
quando eles perdiam o rabo eles tinham que solucionar o problema lembrando da regra: vai 
lá, pega, põe o seu rabo sozinho e volta a brincar. Então eles estavam alimentados o tempo 
todo, porque ainda é muito cedo pra dar cadeira, por exemplo. Tem muita criança que chora 
na brincadeira da cadeira, porque ela perde o lugar dela. É muito forte, ainda.  
Então a gente tem essas brincadeiras que a gente tem que fazer uma adaptação pra faixa 
etária. Uma adaptação que faz o maior sucesso é essa. Experimenta da próxima vez você 
ser o ladrão de rabinho. Hoje a gente fez a brincadeira da coleira do cachorrinho... Traz uma 
capa, vê quem é que vai ser o ladrão de rabinho e sempre troque. Mas que eles sempre se 
alimentem. “Ah, perdi o rabo! Vou lá, pego e ponho.” Não tem problema.  
Vamos planejar a semana que vem, com essas nomenclaturas que vocês têm aí: 
exploração, brincadeira tradicional e percurso. Então quando você for falar que ele vai 
brincar com material, você já põe “exploração de material”, e você descreve se é bola, as 
coisas que você for usar.  
Se você for fazer um aumenta-aumenta, puxa-rabo, morto-vivo, já põe “brincadeira 
tradicional: morto-vivo”. Quando a gente tiver esses nomes claros, a gente passa pra outra 
coisa, pois o desafio não pára. 
Quando for uma história para eles realizarem movimentos, a gente vai chamar de “percurso 
de aventura”.  
Isso aqui é só uma metodologia. Agora vamos relembrar o princípio: o treinamento da nossa 
escuta. A gente sempre vai começar com o que você escutou e o que você fez dessa escuta. 
Por exemplo, você começou escutando, mas daí você rompeu aquela escuta pra trazer uma 
proposta sua.  
Então é um desafio. “Escutei?” Então, pra ela ser verdadeira, pra se apropriar dela, “o que eu 
vou fazer com essa escuta?” 
E aí vamos tentar voltar pra fora. Pode ser aquela que você começou com a M. Se você 
puder pôr em um dos dias a exploração do espaço, só que eu ia sugerir que essa exploração 
se transformasse num percurso de aventura. Que você dissesse onde começava, onde 
terminava. Porque me alguns momentos a gente precisa fazer isso pra garantir alguns 
movimentos. 
Pra próxima semana, se você puder, transformar aquela atividade num percurso de 
aventura. Eu trago as cordas e vou deixá-las aqui, e a L. (coordenadora) já falou que vai 
comprar também. 
P3, seu desafio para semana que vem é trazer os materiais para exploração numa 
quantidade que todo mundo tenha. Se a escola não tem uma composição de 13 bolas, faz 
uma composição de bolas, uma composição de cordas, outra composição de caixa, mas que 
garanta isso. 
O desafio da P2 para semana que vem é pôr a exploração de novo ali, com as garrafas, só 
que com algum material que eles interajam, não só a garrafa mais. Garrafa e corda, bola. A 
gente vai acrescentar. Por exemplo, se for lá fora pode ser bola, pneu e corda. 
O que vocês acharam desse espaço aqui? Vocês que estão usando e cercando. 
 
P3: Eu gosto desse espaço. 
 



 
 
  
 
ANEXO VI – Transcrições dos encontros de formação com as educadoras (cont.) 

116

PESQUISADORA/FORMADORA:  E, quando você for fazer o percurso, cerque o espaço, 
mesmo que não seja com alguma coisa, mas diga até onde as crianças vão brincar. Porque 
senão o percurso fica em qualquer lugar e você não garante o que você queria.  
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7º encontro    
 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Estamos falando sobre planejamento. Preparei mostrando 
o seu caderno. No semanário, cada uma pode fazer do seu jeito, individual. Ou tem algum 
elemento no semanário que não pode faltar? 
 
P3: Tem. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Quais são? 
 
P3: O nosso semanário tem que contemplar tudo, desde o acolhimento, a roda de conversa, 
a roda de música... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  O dia... 
 
P3: Segunda-feira, vamos supor. Daí eu venho na terça, que tem que ter “atividade dirigida”. 
A Atividade Dirigida de manhã que é com você, que é o movimento, né? Que são dois dias. 
Aí, terminou o dia. Tem também atividade dirigida a tarde, depois que eles levantam. Daí tem 
atividade de história, que finaliza. Vamos supor, a roda de história depois do jantar. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Por exemplo, eu estou vendo que você está assim: 
atividade de movimento e objetivo. Você faz deste mesmo jeito, P? 
 
P2: Não. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Depois você mostra pra gente? 
 
P3: Daí eu faço o objetivo daquela atividade que eu propus. Que nem era no parque. Essa 
que eu dei hoje era a segunda, lembra que estava o tempo... 
  
PESQUISADORA/FORMADORA:  Estava esquisito e você falou que não iria fazer. 
 
P3: Isso. E daí eu iria dar o movimento aqui, da ginástica e tal.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Você mudou? 
 
P3: Mudei. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Mas você tinha uma proposta aqui. Na semana você tinha 
isso e mais uma proposta de hoje? Que às vezes a gente inverte ou muda... Isso é só uma... 
 
P3: Quinta-feira, que seria hoje, eu tinha colocado no movimento que era brincar com o vai-
e-vem, que a gente tem pronto e que eles já brincaram, e petecas, que não foi feito hoje 
porque eu fiz a do parque, da segunda.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  E na segunda-feira você acabou fazendo uma proposta 
aqui dentro de... 
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P3: ... De movimento. Que nós fizemos a ginástica, depois correr... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Nossa, eu estava esperando ela falar de relaxamento, 
mas saiu de movimento. 
 
P3: Mas depois teve o relaxamento também. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Não, eu achei ótimo, porque eles relaxam 10 segundos. 
Ok, eu queria entender como é esse papel. E o seu, P2? 
 
P2: Basicamente isso que a P3 falou, só que eu faço o objetivo geral do que eu envolvo a 
classe. Na quinta-feira a gente trabalha a linguagem oral e o movimento. E aí eu já coloco o 
objetivo dos dois, eu não especifico cada um. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Eu entendi. 
 
P2: ...é a diferença do caderno que ela faz. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Mas tem uma parte aí de movimento? 
 
P2: Tem uma parte de movimento, que seria equilíbrio, coordenação motora e a descoberta, 
que hoje eu fiz a brincadeira de exploração. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Que você tinha pensado em explorar o tecido e no 
caminho a gente acabou tirando o tecido. 
 
P2: Porque assim, devido aos materiais você fica pensando o que se pode envolver no 
movimento. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Eu posso tirar uma foto disso aqui, só como registro da 
atividade? Pode escolher o dia que vocês quiserem mostrar, se tiver um dia mais caprichado, 
mais colorido... tanto faz. É só pra eu ter uma idéia e pra eu não levar na copiadora, que 
esse material é tão particular que eu não quero levar qualquer dia. P3, você está 
procurando? 
 
P3: Vou tirar essa daqui. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Ok. Está jóia, meninas. Mas a idéia hoje é que, ao final do 
nosso encontro a gente tenha construído juntas, uma forma de falar sobre o movimento, de 
escrever, sem aumentar a quantidade de palavras, sem muito trabalho, mas que a gente 
defina algumas coisas.  
Da outra vez, P2, que você estava sem voz, a gente fez uns combinados, que depois eu 
repito pra P1  
Então a gente combinou no último encontro que a gente vai continuar este treinamento da 
escuta da criança. Só que a gente não vai só treinar a escuta... “Ah, eu ouvi. Legal”, e 
acabou. O que a gente vai fazer com essa escuta? Às vezes não dá pra gente escutar 
naquele momento, só falar “é mesmo, N.?! Verdade, M. E.?!” Mas em outro momento eu 
posso resgatar aquilo, e ela se sentiu ouvida, acolhida.  
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Só que, como um dos princípios da caixa é de que a criança é atuante, se ela fala e eu não 
escuto, ela não tem como atuar. Então por isso que a gente vai continuar esse treinamento 
de escuta, de o que eu faço com a escuta e de observação também. E eu tenho visto com 
vocês que está cada vez crescente isso. Cada uma do seu jeito.  
Eu posso imaginar o quanto que pra P3, que tem uma questão da organização forte na 
prática pedagógica dela, o quanto que é difícil ver o E. passando. E daqui a pouco o E. 
chega, se aproxima, faz a atividade e depois o E. volta. 
 
P3: Tem que ficar intervindo toda hora... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Isso eu imagino. Então, é uma escuta que ela está 
trabalhando, mas que ela está tendo que reconstruir algumas práticas, que não é fácil, né, 
R? 
Então, esse é um dos combinados que a gente teve no encontro passado. Outra coisa é que 
a gente vai registrar no caderno de acordo com aquele coloridinho que vocês tem. Não        
precisa escrever tudo isso não, mas, por exemplo, se o dia é de  
exploração, essa palavra tem que estar lá. E não tem problema se não esteve ainda, 
porque isso é uma construção. Porque quando você escreve “exploração” você já está 
sabendo que a criança está brincando com espontaneidade com aquilo que você levou. E 
você vai alimentar da forma que você escuta e observa. Não tem como objetivo que você 
quer que ele pegue a bola e chute, mas que ele explore as possibilidades de movimento com 
essa bola. Por isso que quando a gente abre a caixa e diz que hoje tem corda, a gente 
precisa perguntar pra eles o que dá pra fazer com tudo isso. A gente precisa dar essa deixa 
pra eles, pra orientar um pouco. “O que será que eu vou fazer? O que será que dá pra fazer 
com corda e pneu?” 
 
P3: Porque se pôr lá e não falar nada, né, Ana? 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  É! E daí ele pode até querer ir para outro lugar. Então 
“hoje é a brincadeira de descobrir o que dá pra fazer com tal coisa”. Então, quando eu ponho 
a exploração, sem direcionar, eu estimulo ele a descobrir o que dá pra fazer. Tudo bem? 
Então, quando eu coloco lá “brincadeira tradicional”, a gente tem um monte de brincadeira 
tradicional, só que dentro desse projeto a gente vai fazer um recorte, que é o recorte pro 
pega-pega. Brincadeiras que envolvem o correr, o pegar. O lobo, brincadeira do rabinho... 
 
P3: Eu pensei no esconde-esconde, mas... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Esconde-esconde envolve essa coisa de correr... Qual é 
a idéia do pega-pega, do esconde-esconde, do balança caixão? Eles se agrupam e se 
separam, depois voltam pra você tentando continuar o objetivo da brincadeira. E isso não é 
uma coisa fácil pra ser feita. E a brincadeira ajuda. Às vezes a gente fala que esse menino 
não se concentra. Às vezes quando ele entende o começo, meio e fim da brincadeira ele 
começa a participar melhor. 
 
P3:O boca de forno não é bom também, Ana? Não dá? 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  O boca de forno! 
 
P3: Que eles vão lá pegar e voltam correndo. 
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PESQUISADORA/FORMADORA:  E dizem “Fazemos tudo..”? Termina com isso? 
 
P3: Isso... “Fazemos tudo o que o mestre mandar.”  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  A diferença é que tem a corrida, mas não tem o pega. O 
que acontece quando eu pego? Por isso que tem que ter sempre as regras do pega-pega. O 
lobo pegou? O que vai acontecer com quem foi pego? Precisamos definir isso. Lembra do 
rabinho? Quem perdia o rabinho ia buscar na caixa de volta.  
Porque são regras simples. Parece que é difícil o pega-pega pra gente porque eles saem de 
perto, fazendo loucura.  
Então gente, porque que esse projeto envolve o pega-pega, e eu vou tentar ajudar vocês 
cada vez mais pra ele acontecer? Porque o pega-pega tem toda uma idéia de que, eles se 
agrupam pra entender, eles saem pra realizar sozinhos e eles precisam voltar. E quando é 
que eles vão voltar? Quando você recomeça a brincadeira, chama eles de volta e escolhem 
um novo lobo. Porque eles não conseguem conduzir a brincadeira toda e ir mudando. E o 
nosso papel é de orientar eles nesse começo, meio e fim. E pra isso a gente tem que deixar 
bem determinado que, quem for pego, vai virar uma estátua e pra ser salvo alguém tem que 
passar por baixo. E ele consegue alimentar essa brincadeira sozinho, com uma regra 
simples pra três anos. O pega-pega pra nós não é uma coisa tão fácil, mas pra eles é uma 
coisa necessária. Ainda mais com esses espaços que a gente tem aqui. E se você acha que 
é difícil o pega-pega, eu sugiro que você comece num espaço menor, que você delimita. Daí 
depois você vai para um espaço maior.  
E quanta fantasia cabe no pega-pega. Você já fez com lobo, hoje a R fez com lobo e com 
direito a casinha. 
E quando você for fazer isso você coloca lá: brincadeira tradicional. E aí você coloca se é 
pega-pega, se é brincadeira cantada, que vocês fazem bastante. De repente, na brincadeira 
cantada, por que a gente separa o movimento aqui? Por que separa atividades de 
linguagem, matemática? Existe uma razão pra separar. E o movimento está em todo canto. 
A gente está separando pra gente observar mais. Depois, quando a pesquisa acabar e você 
quiser dividir a parte de movimento durante o dia, daí vocês fazem como vocês acharem 
melhor. Eu só estou pedindo pra vocês fazerem essas coisas neste momento em que eu 
estou aqui que é pra poder encaminhar. 
Hoje eu ouvi a E, que cantou, fez brincadeira cantada. 
Agora, as brincadeiras cantadas, quando elas vem é pra deixar as crianças em pé, se 
movimentar. Então, um dos combinados que eu quero deixar aqui, E, é que quando vocês 
forem fazer o azulzinho, que é uma brincadeira tradicional, que envolvesse pega ou 
brincadeira cantada, ou os dois no mesmo dia. Porque se não a gente abre muito o leque de 
brincadeira e não consegue ir adiante numa coisa específica. A gente ainda tem um mês e 
pouco. Então se nesse mês e pouco a gente conseguir fazer vários tipos de pega-pega, as 
crianças repetirem esses pegas e vocês conseguirem é... porque a organização do pega-
pega é diferente da organização da sala, porque o espaço é grande e tal. E se eles 
conseguirem se organizar dentro desse pega-pega já está ajudando. E também pra não ficar 
assim “se é movimento eu faço qualquer coisa”. Não. Eu tenho um recorte. “Ai, A, mas a 
gente colocou no nosso papel que a gente vai fazer um relaxamento”, aquilo que vocês 
colocaram, façam também. Não tem problema nenhum. 
Outra possibilidade é o percurso de aventura, que é o que a gente conversou. Você olhou 
para o seu bingo e percebeu que determinado movimento não aparece, ou através da 
observação você percebe que aparece pra uns mas não para outros. Daí são esses 
movimentos que a gente puxa pra fazer um circuito. Tudo bem? Ou até mesmo a exploração, 
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por exemplo, se no parque não tem bola eles nunca vão fazer o arremesso e receber. Já tem 
criança aqui recebendo melhor, arremessando melhor. 
 
Eu queria até falar uma coisa pra vocês. Quando a gente faz o trabalho de exploração, um 
cuidado que é importante é que a gente não dê um tipo de material só, porque uma coisa 
riquíssima que uma criança pode fazer é a relação de um material com o outro. É lógico que, 
se a gente dar a bola pra ele, ele vai brincar com a bola naquele espaço. Então já tem uma 
coisa a mais: ele está explorando a bola e o espaço. Mas se eu ofereço bola, espaço e 
bambolê, quantas coisas não podem sair? Se eu chego naquele espaço e encontro bambolê 
pendurado e uma bola já dá uma cutucada na forma de exploração. 
Então, a sugestão que eu faço pra vocês é, primeiro porque a gente não tem muito material, 
então não basta, por exemplo, levar três cordas. A gente não pode considerar uma 
exploração, porque a criança não vai ter chance de explorar, de ficar um tempo com aquele 
material.  Aqui tem sete, e a idéia é que elas apareçam com outras coisas. Aí tem bastante 
corda. 
Eu vou sugerir, se vocês quiserem cortar corda cortem mas,  sugiro que, depois que vocês 
cortarem - se vocês cortarem - que vocês queimem aqui. Essa daqui quem queimou foi o V.. 
Foi importante o V. participar da sua atividade porque a idéia não era só ele queimar a corda 
pra uso nosso, mas ele observar o que as crianças fazem com a corda. 
Tem uma corda que é muito cumprida, e eu sugiro que vocês deixem uma assim. 
Depois a P2 fala um pouco do que saiu daqui. 
Então, meninas, uma sugestão com bolas. Quando aparecerem outras bolas e essas daqui 
forem embora, murchem. Porque a bola cheia quando bate vai pra um lugar muito distante e 
a criança dificilmente vai conseguir receber, porque ela bate na criança e sai. Quanto mais 
murcha a bola estiver, mais fácil para a criança segurar.  
Então, essa daqui, da próxima vez, eu murcho mais um pouquinho. Ela continua sendo bola. 
Só que ela não vai... 
Então está aqui. A gente tem mais material de exploração. E tudo bem esse combinado de 
usar os termos? 
Outro combinado que a gente fez foi de fazer uso da caixa como elemento lúdico. Desde a 
hora em que você pensa em pôr até a hora em que você vai apresentar a brincadeira pras 
crianças. 
A gente pensou em aumentar a quantidade de material e eu estou tentando ajudar, a P2 
falou que vai tentar conseguir uns pneus a mais, porque tem muito pouco pneu. Pra explorar 
é muito pouco.e hoje a gente pegou os pneus e pusemos aqui e o pessoal de lá ficou sem 
pneu.  
Esse lugar é um lugar legal de exploração porque aqui a criança não tem muito estímulo e a 
criança se concentra, né? 
Eu tinha conversado com vocês duas que hoje a gente ia começar fazendo pompom. Só que 
eu percebi que na semana passada a gente não teve nenhum encontro. E aí eu resolvi hoje, 
primeiro relembrar o que a gente está fazendo, e na próxima a gente vai conversando e 
fazendo pompom, como aquelas senhorinhas que se encontram pra tricotar, pra eles 
poderem arremessar. Eu tenho umas duas lãs lá em casa e a gente faz. 
 
P3: Eu faço tricô. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Então você pode dar uns acabamentos aqui pra gente. 
Agora, meninas, com base nisso que a gente retomou dos combinados, eu queria saber de 
vocês se alguém chegasse aqui pra vocês e falasse que você vai sair e passar uma semana 
fora. Daí você vai entregar essa caixa de brinquedos pra ela, você já mostrou seu semanário, 
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e você vai falar o que é a caixa, o que é necessário respeitar quando for pensar na 
proposta... O que vocês diriam pra essa pessoa que chegou agora e que vai ficar no seu 
lugar? Ela vai chegar no momento de movimento e vai ver a proposta. E você vai dizer da 
necessidade de continuar usando a caixa, como você usa, os princípios dela... O que vocês 
diriam? Vamos nos ajudar. O que a gente diria pra essa pessoa? 
 
P3: Eu diria que é daqui, dessa caixa que a gente começa a brincadeira. Então você vai 
pensar numa brincadeira antes de conversar com as crianças sobre o que você vai brincar 
com eles. Daí você inicia a conversa com as crianças e tira da caixa a brincadeira pra 
aplicar. Daí o movimento você vai fazer do jeito que você descreveu aí. Tem que explicar 
que a gente não tem que ficar podando as crianças, colocar dentro da caixa e amarrar. Se 
você direcionou e explicou o que fazer não precisa ficar dizendo a criança como fazer. Deixa 
ele brincar, porque ele volta. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  O que mais que vocês iriam dizer para essa pessoa? 
 
P2: Explicar que é uma caixa lúdica, que estimula a imaginação deles, o brincar. Pelo menos 
na visão que eu entendi até aqui. Eles têm que ser estimulados porque dali saem infinitas 
coisas que podem dar possibilidades a eles. Tanto é que eles tem um cuidado enorme com 
essa caixa. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  A sua turma chama de caixa mágica, né? 
 
P2: Eles ficam na maior alegria quando a gente diz que hoje tem aula de movimento, eles 
querem saber o que tem dentro da caixa. Eles já estão estimulados que a caixa traz um 
brincar, uma exploração, pra eles pensarem no que vão fazer. Então, no meu caso, eu acho 
que deveria passar isso para a outra educadora, pra estimular neste sentido. E na hora de 
passar a atividade, direcionar mas deixar eles explorarem. E observar os movimentos, 
porque surgem tantas coisas ali, nos movimentos, que se você não tiver o lúdico da caixa 
você não vê. Então surgem muitas coisas, que é melhor você observar do que ficar 
direcionando a criança. E eu já observei muita coisa, até criança que precisa de algo neste 
sentido, através da caixa mágica. 
 
P3: Essa caixa mexe com a cabeça. 
 
P1: Eu diria pra pessoa ir buscar nas vivências dela, na cultura que ela teve na infância, que 
observasse e deixasse eles mais livres pra escolherem as brincadeiras deles, através do 
lúdico, da fantasia, da história...  
 
P2: Eu observei que mudou muito do início, que quando abria a caixa eles perguntavam o 
que podiam fazer. Hoje eles não perguntam mais... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Então tem um recado por trás da caixa? O recado é que 
eles adoram ouvir história, e quando vocês pegam a caixa, vocês podem até tirar um livro 
dela qualquer dia, não tem problema. Mas já tem uma questão explícita que é a questão do 
movimento, do brincar com o movimento. E pra acabar... já deu?  
Então, meninas, eu vou só tirar uma foto do negócio da P1. Hoje foi pra gente rever esses 
combinados. E eu diria também para essa professora que vai comprar os serviços da caixa 
“olha, professora, aqui só entra proposta em que a criança seja atuante, viu? Que ela traz a 
cultura dela e que eu misturo com a minha cultura. Não vem pôr outra coisa aqui, não, viu?! 
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Aqui tem um respeito muito grande e três coisas que se misturam: a criança, o brincar e o 
movimento. Se você está querendo uma coisa mais parada onde você fica mais tempo 
falando e as crianças ouvindo, pode esquecer porque você não vai comprar a nossa caixa.” 
Eu diria isso também, só pra completar. 
Só um exemplo pra acabar. Hoje a gente teve a ajuda do V.r, esse menino que está aqui. 
Então ele foi lá e queimou a corda pra gente. Depois ele ficou meio perdidinho com o que ele 
iria fazer, e a gente também, porque a gente iria ver como é que eles iriam explorar a corda. 
Daí, quando eu viro o V. está numa brincadeira com o G., que pediu pra ele amarrar na 
ponta da corda um pino de boliche. Eles não pediram pra gente, pediram pro V. E depois 
eles estavam numa brincadeira de laçar e tentar prender, tipo laça gato. Daí eu fui perguntar 
pro V.r quem tinha começado a brincadeira e ele disse que foi o G.. quem pediu. Então o que 
ele está dizendo? São  
várias coisas, mas uma delas, o motivo de ele não vir pedir pra mim e nem pra P é que, por 
que quem é a maioria que brinca desse jeito com a corda? 
 
P2: Os meninos. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Os meninos. Outra coisa que ele nos trouxe também foi 
uma coisa que ele conhece lá de fora, e que ele teve espaço pra isso. 
 
P2: Uma outra coisa que eu percebi é que quando eu pedi pra guardar tudo, o G. pediu pra 
brincar mais um pouco. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Porque ele trouxe a cultura dele, ele trouxe exatamente 
quem ele é, e os meninos ficaram apaixonados pela brincadeira dele. Estou só vendendo o 
peixe aqui pra gente continuar, porque o negócio vai dar liga. 
Eu vou propor pra vocês, e eu vou trazer no próximo encontro, um papel escrito 
PROPOSTA, pra vocês colocarem no caderno de vocês e fazerem as descrições do que 
será feito, e embaixo um espaço pra falar sobre o retorno daquilo. Como a I., queria ser lobo, 
mas chorava de medo do lobo. 
 
P3: O E. me deu um murro na cara durante a brincadeira do lobo! 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Eu era o lobo e fui mordida na bunda duas vezes. É muito 
intenso pra eles e não tem separação.  
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8º encontro   
 
 
Encontro começa com 10 minutos de atraso. 
Ana inicia com conversa sobre as crianças trazerem copos de casa e sobre fazer pompom. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  O pompom é bom porque, às vezes, você não pode sair, 
ou a bola está sendo usada por outros, pode ter outras possibilidades. 
 
P1: Hoje eu brinquei com o pompom. De batata quente 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Então, pode brincar de batata quente... Se tiver vários 
pompons, pode andar equilibrando sem cair, descer o escorregador sem cair, tentar subir na 
árvore sem deixar o pompom cair, e aí vira outra história. Se vocês tiverem em casa restos 
de lã, de quem faz cachecol, essas coisas. Eu pego na família. Esse daqui eu comprei, mas 
paguei super baratinho. Já vou deixar aqui.  
E vocês estão vendo o que a gente já tem, né? Uma caixa de bolas, tem bambolê, que a 
L.comprou. E sempre que vocês forem brincar com eles tem que ser dito uma coisa: regra do 
bambolê. Não pode puxar, porque ele fica com ponta e daí ele não fica mais redondo. Dá pra 
usar, mas não é a mesma coisa. E bambolê é quase descartável. 
E quando vocês brincam com tinta, com histórias, com livros pra Matemática ou qualquer 
situação, vocês colocam algumas regras de cuidado com eles e com materiais e com o 
espaço. A mesma coisa é movimento. 
Bambolê tem regra, senão a gente não pode usar, porque ele quebra. A bola, tem lugar pra 
onde ela não pode ir. A corda, a gente jamais vai brincar de pôr no pescoço. E por aí vai. 
São coisas que a gente já está vendo. 
Hoje a gente vai falar um pouco sobre organização, eu vou arranjar um cestinho pra pôr isso. 
A An. doou esta caixa que estava lá, vazia. 
Vou começar com uma pergunta: o que vocês acham que sabem ou entendem um 
pouquinho mais sobre movimento? O que marca uma diferença de antes do trabalho com 
movimento pra hoje? Tem alguma diferença? 
 
P1: Eu acho que eles tem mais autonomia no brincar, de escolherem suas próprias 
brincadeiras, de espontaneidade em relação ao próprio movimento. Porque brincar, de certa 
forma, envolve o movimento. Isso é muito forte. E eles desenvolveram muito na questão de 
equilíbrio, sobem em árvore, tem autonomia, sabem subir. A gente acabou passando uma 
segurança pra eles terem autonomia e fazerem à vontade. Eu percebi isso neles. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Quando você percebeu isso neles, alguma coisa mudou 
em você pra conseguir abrir esse espaço pra eles? O que seria? 
 
E: Eu acho que eu tive mais confiança pra deixar eles fazerem sozinhos e eu vi que deu 
certo. Eu percebi isso e foi acontecendo com espontaneidade. 
 
P2: Eu percebi que eu tinha dificuldades em aplicar um movimento da forma tradicional. 
Seria como no jogar bola, eu chamava um, ou fazia pular um de cada vez. E daí eu vi que 
todos juntos podem fazer isso, e eu só observando. Porque eu estava observando, mas não 
era a interação, o brincar. Hoje não, eu observo cada um, o modo como eles brincam. Isso 



 
 
  
 
ANEXO VI – Transcrições dos encontros de formação com as educadoras (cont.) 

125

não tinha, porque não foi exposto pra mim “movimento”. Eu não tinha essa especificação do 
brincar. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  É como se não dessem isso direito na faculdade, de 
aprender sobre movimento. Parece que pulam isso. 
 
P2: Como eu já falei com eles hoje “vamos pra aula de movimento”, e eles já sabem e 
questionaram sobre o que eles poderiam levar. Isso passa uma segurança. É como a P1 
falou sobre como fazer para eles subirem e descerem. Não foi passado pra mim que no 
brincar a gente podia trabalhar estes tipos de movimento. Hoje eles estão mais avançados e 
já falam o que dá pra fazer de movimento, fazem e trazem isso pra mim. 
Um dia desses eles queriam brincar de rabinho e, apesar de a gente ter brincado só uma vez 
antes, eles já sabiam e diziam para não chorar caso perdesse o rabinho, pois era só ir 
buscar. Eu fiz de novo e desta vez eles pegavam o rabinho de volta, eles interagiram mais, 
respeitaram o outro. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Eu acho que você está trazendo também uma coisa da 
repetição. O que vocês acham da repetição? 
 
P1: Eu acho que se eles escolherem e não que a gente imponha, tudo bem. Como a 
brincadeira de puxar o rabo, eles pediram várias vezes pra brincar. Não foi uma coisa 
imposta por nós, foram eles que decidiram brincar. Foi espontâneo. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Então vocês observam que se for repetição não tem 
problema? E de você, chegou algum momento em que vocês pensaram que tinham que 
repetir alguma proposta? Vocês decidiram repetir alguma proposta intencionalmente? 
 
P1: Eu também repeti a brincadeira do rabinho porque eles pediram. E como eles pediram e 
no observar, percebi que apesar de eles só terem brincado uma vez, eles captaram muita 
coisa. Tanto que eles sabiam que tinham que pegar o rabinho e voltar. Uns choravam, mas 
outro ia lá e dizia pra eles irem buscar o rabinho de volta. Um auxiliava o outro.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Isso, P, tem a ver com a maturidade das crianças. Os 
seus são mais maduros para essa questão que os seus. Mas tem a ver também com a 
organização da professora de dizer como o jogo começa, o que vai acontecer no meio e 
como ele termina. E aí a gente recomeça. Provavelmente você  
fez uso dessa situação pra eles terem essa segurança. Assim como quando eles vêem a 
caixa e sabem que vão poder correr, brincar e tal. 
A repetição é fundamental, porque às vezes eles não verbalizam, mas eles demonstram 
tanto interesse que vale a pena a gente repetir. 
E, da última vez você fez uma exploração de andador de lata na ponte, que não segurou. 
Mas hoje, se você for fazer de novo, eu vou chegar lá antes de você e farei uma coisa que 
ela vai ficar forte. Eu vou te ajudar.  
E o que mais eles exploraram? 
 
P1: Corda e bola. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  E foi uma vez só que você fez esse tipo de exploração?  
Eu não sei se você tinha pensado pra hoje um nova atividade, mas queria pedir pra você 
repetir e a gente dar uma organizada melhor no espaço. Porque esse espaço é amplo, 
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grande, mas é pobre. Pro exemplo, não tem lugar pra amarrar corda. Nem a gente e nem as 
crianças conseguem amarrar, e faz sentido elas amarrarem, prender e puxar. 
Então, eu daria duas sugestões. A primeira é você ficar no espaço, repetir a exploração 
daquele material pra gente ajudar a criança a ter uma exploração intencional. Quando eu fui 
ver o vídeo da sua aula, como eles são mais imaturos, não sei se eles são mais novos, mas 
são mais imaturos e tudo bem. Cada um está no seu tempo. Eu percebi que eles ainda estão 
perdidos. Porque quando a gente repete a gente dá mais segurança e a gente ajuda na 
exploração. A gente apresenta todos esses materiais e a criança se pergunta o que dá pra 
fazer com isso. Nem todos vão assimilar isso pelo que a gente fala, mas eles vão assimilar 
de ver o outro fazendo. 
Eu acho esse espaço aqui mais rico. Não sei se você já pegou a gente usando esse espaço. 
Não o parque inteiro. A gente está começando a dividir o parque. Um espaço só de grama e 
tal. 
 
P1: Eu tenho o M. e o P., que são mais imaturos. Da outra vez que a gente tentou fazer, os 
dois foram pra lá, mas o resto ficou. Alguns quiseram ir porque eles foram. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Você pode escolher se você quer aqui ou se você quer lá. 
A gente vai falar um pouco sobre organização e daí você pode decidir. O que você escolher 
está bem escolhido. 
Eu tive uma idéia daquela alça baiana, de deixar umas cordas já presas e fica mais fácil pra 
vocês. Vou fazer isso hoje. 
O bingo. Como está o uso do bingo? Vocês estão conseguindo usar? Porque o bingo parece 
uma coisa meio separada, mas ele não é não. O bingo é necessário pra gente ir anotando e 
quando a gente for pensar num percurso de aventura a gente incorporar certas atividades. 
Isso não é percurso de aventura, mas exploração mesmo. Por exemplo, o chutar. Se não 
apareceu o chutar em lugar nenhum, só chutou o amiguinho... 
 
P1: Eu vi que tem aqui estrelinha, mas só o J.V. que fez.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Daí você diz “gente, olha o que o J.V. o faz! Vamos fazer 
igual a ele!” Porque aí você usa a habilidade de uma criança pros outros aprenderem 
também, e aí não fica aquela coisa forçada. 
A P2 quer trabalhar um pouco de cambalhota, de rolamento. E a gente vai fazer no próximo, 
porque foram três momentos de exploração. Você fez a exploração e foi só aumentando, 
acrescentando coisas. Você vê que o espaço já está bem utilizado. Só que, como usou bola, 
que escapa e vai buscar, às vezes se perde. Mas acho que está bem bacana. Diferente do 
primeiro dia. Não por eles. Eles podem ir, mas é só pra eles se sentirem à vontade pra usar o 
espaço, que eles não estavam usando. 
O uso do bingo é fundamental. Percebeu a ausência do chutar, do agarrar? Então é hora de 
colocar na exploração ou no percurso de aventura. 
Então, P2, vamos pra próxima aula, um percurso de aventura? Não que não possa ter um 
material mais solto, como o pompom, que modifica um percurso de aventura totalmente se 
você falar pra eles equilibrarem em alguma parte do corpo enquanto sobem e descem o 
escorregador. A cambalhota é ótima com o pompom, porque você pede pra eles segurarem 
aqui e não deixar cair, e pronto. Já está feita a bolinha. Agora, se fica assim, eles não vão se 
machucar porque eles são bem elásticos. Mas aqui eles já começam a adquirir certas coisas. 
É muito legal. 
Eu queria falar um pouco sobre a organização da aula de movimento. Quando vocês 
preparam a aula de vocês eu vejo onde fica o guache, o pincel. Vejo que sempre tem uma 
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organização, uma coisa adequada. No movimento é a mesma coisa, só que muda um 
pouquinho: os materiais, que a gente não usa normalmente na sala. Quem já explorou a 
bola, observou o quanto eles usam o espaço. Por isso, aumentar o espaço pode ser uma 
coisa boa, porque, quando eu dou a bola, eu preciso dar espaço, porque ela bate, volta e 
eles perdem o controle. Por mais que a criança ache que tem controle, ela não tem o 
controle da bola. Então ele é obrigado a correr. 
Quando a gente faz uma proposta de movimento a gente tem que ter dentro da cabeça e 
tentar dizer pra eles o começo, meio e fim, sem a necessidade de usar essas palavras. A 
caixa, quando traz um material, já é um começo. Acabar a brincadeira quando eu bato 
palmas ou quando eu virar uma estrela. Isso é individual. E assim como vocês fazem aqui na 
sala, finalizem com a organização do espaço. 
Hoje, a gente ainda está organizando o espaço sozinha. Eles não tem condições de ajudar e 
podem se machucar. Mas a idéia é que, desde o início, eles comecem a construir o percurso 
de aventura e até guardar. 
 
P1: Da outra vez eles ajudaram, mas o M. virou tudo. As crianças arrumaram tudo, mas o M. 
jogou tudo de novo. E os outros ficaram tão encabulados que não ajudaram mais. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  E essas propostas que a gente tem pensado são aquelas 
propostas que vocês disseram que eles estão mais seguros, que eles estão com mais 
equilíbrio, porque vocês estão dando propostas que dão voz pra eles. Às  
 vezes não é nem voz falada. Mas ele vai à procura, de acordo com a intenção deles, de 
acordo com as habilidades que eles tem, como o J. Ou outra criança que não tem habilidade, 
como a I. que chora. Daí você vai e pergunta qual é o problema dela e dá um apoio. 
Então, essas propostas que vocês tem dado elas dão voz à criança, e elas aceitam as 
habilidades que a criança tem. Se ela vira estrela, legal, vamos usar. Se ela não vira, tudo 
bem. Vamos ao menos mostrar como é estrela pra ela.  
Elas dão voz ao interesse das crianças, ao tempo delas. Vocês podem ver que quando é 
exploração de percurso, tem umas que vão dez vezes e outras que vão duas e acabou, e ela 
vai fazer outra coisa. Então, na verdade, essa segurança que vocês disseram que estão 
construindo, de deixá-los assim está gerando uma construção maior ainda pra eles. E essa 
coisa de trazer começo, meio e fim dá mais segurança quando eu trago a caixa e “o que dá 
pra brincar com isso?”, ou então “hoje a caixa trouxe a brincadeira do jacaré boiou. Nós 
vamos brincar de jacaré boiou primeiro, antes de qualquer coisa.” Porque nada impede de 
você ter uma mesma atividade, e dependendo da maturidade da criança, começar com uma 
brincadeira cantada e continuar com o circuito, deixar o circuito livre. Nada impede.  
Vamos falar da organização no momento de exploração. 
No momento de exploração é importantíssimo que o material não esteja solto, mas que ele 
esteja em lugares. Nem sempre a caixa precisa falar. O professor, o adulto fala. A caixa só 
fala quando ela traz a novidade. O lugar de tirar e colocar a corda é aqui, o lugar da bola é 
ali, o lugar dos pompons é aqui no momento de exploração. Quando você não quiser brincar 
mais, você põe ali. E hoje a sua turma está quase lá. Tinha uma criança sua que ficava 
recolhendo e guardando. 
Essa é uma situação da aula de movimento que a gente vai tentar trazer. Se vocês 
perceberem que não tem onde guardar os objetos me avisem que eu trago uma caixa ou 
empresto a de alguém pra essa coisa da organização. Da organização de ele ir lá ver o que 
tem, não da coisa estar solta no espaço. Primeiro eu vejo se preciso da corda ou não. É 
lógico que se a corda for toda lá, a gente precisa fazer alguma coisa. “Ah, gente, quem me 
ajuda a amarrar isso?” 
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P2: O G. é o mais quieto e imaturo perto dos outro, e na outra exploração ele pediu pra bater 
corda, com as poucas palavras que dá pra entender. E eu fazia assim com o pé pra ele e ele 
entrou na corda e viu o sentido da corda. 
 
P1: A M. e outra criança também bateram. Aí a N. passava e tentava pular. Eu pensei que 
ela ainda não estava conseguindo pular. Daí e gente fez cobrinha e ela começou a pular e 
conseguiu. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  E teve uma que, quando você apresentou a corda, ela 
cantou uma música inteira, que é trazer a cultura. 
 
P1: Foi a M. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Eu vou pedir para vocês colocarem na próxima semana, 
ao menos em um dos dias, uma situação de pega-pega. E o pega-pega também precisa ter 
começo meio e fim: “Olha, gente, quem vai pegar é esse aqui, ou é o lobo”, vocês inventam. 
 
P1: Eu queria fazer a brincadeira do gato pega o rato, mas tem que ter a toca. Que dá pra 
fazer com o bambolê, também. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Eu acho que é um pouco complexa, mas experimenta. 
Pode experimentar mesmo. Mas pensando assim, eu acho que pode ser um pouco 
complexa. 
Então, pega-pega: começo, meio e fim. Você é pego e acontece tal coisa, mas depois as 
coisas mudam, fique tranquilo, se for rabinho, pega-pega, brincadeira popular, coisas que 
vocês faziam na rua. É que no pega-pega a gente faz a experiência da organização do 
espaço. Junta pra saber como brinca, espalha e volta. Precisa para o pega-pega de vez em 
quando e recomeçar, se não fica aquela coisa que não tem um sentido. E a gente traz o 
sentido recomeçando a brincadeira. 
E o percurso de aventura também tem um começo, meio e fim. Quando você conta uma 
história, há um começo, meio e fim nessa história. Essa organização a gente já tem 
experimentado. Então eu queria que vocês fizessem o pega-pega pra gente experimentar 
mais essa organização. 
Com relação ao espaço na organização. 
O espaço que eu escolho é fundamental para o que eu quero que a criança tenha como 
experiência. Então, às vezes, eu tenho espaço mais rico que outro dependendo daquilo que 
eu vou fazer. E cabe a vocês pensar um pouquinho nisso. É legal ir com as crianças primeiro 
sem outras no parque, pra eles perceberem qual é o lugar. Aquilo não é adequado de 
separar, mas é o que a gente quer. 
Procurar onde tem mais riqueza. 
 
P2: Hoje eles exploraram a caixa e perguntei pra um deles como o que ele tinha brincado. 
Uma falou que estava dentro do carro dela, e ela fez a direção e amarrou um cinto de 
segurança. E o D. pegou um pneu e foi junto com ela, só que no carro dele, pois ele não 
queria ir no dela. E os dois ficaram trocando figurinhas entre eles eu perguntei e ela falou. Eu 
jamais iria imaginar que ela estava brincando com um carro. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Eu preciso pegar alguma finalização das suas aulas, 
porque você tem estendido, e eu acho ótimo. 
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P2: O N. e o E. eram um caminhão, com um pneu e uma bola. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Lembra do que a gente falou sobre a relação? Porque se 
a gente leva só o pneu ele não tem a chance de relacionar o objeto. Eles colocaram um pneu 
em pé, colocaram uma bola e eles não queriam que a bola girasse. 
O espaço que a gente procura é um espaço que tem alma. E quem dá alma pro espaço é a 
gente, de acordo com a escolha e com o que a gente vai fazer, e marcar. É fundamental a 
gente marcar. Porque a sala a gente vai lá e fecha. 
E usar as peculiaridades do espaço, o que ele tem de diferente em nosso favor. Aqui tem um 
negócio que dá pra pendurar. Já ali, tem grama, cimento árvore, já aumenta. Mais aqui 
também tem riqueza. Onde será melhor o andador de lata? Aqui ou ali? A gente vai 
pensando. 
E pra acabar, o tempo. A adequação a atividade. Você tem percebido que, na sua turma, 
meia hora não dá tempo. Eles começam a acordar pro negócio, daí eu saio e você continua. 
E esse tempo é o tempo que a gente respeita a resposta que ele dá. Se a gente fica no 
tempo cronometrado a gente deixa de fazer o que a gente está fazendo desde o início, que é 
dar voz a criança.   
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9º encontro  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Hoje é dia 06/11. Agora só a P2 
 
P2: Eu achei que no começo eles se perderam um pouco dentro do percurso. Mas depois 
eles foram se habituando, tanto que a L.falou “não é por aí, é por aqui”. A maior dificuldade 
que eu vejo é no começo, porque eles tem dificuldade de sentar e esperar. A ansiedade 
deles é tanta que um corre daqui pra lá. E eu sempre falo pra fazermos a roda de conversa, 
pra ver o que a caixa mágica traz pra depois a gente ir. Mas eu acho que é tanta ansiedade, 
mas depois que eu consigo juntar a maioria... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA: Isso mostra pra gente o quanto eles são do movimento, 
não é que eles façam isso por maldade ou por querer desobedecer. É porque o espaço 
chama, pois aqui, apesar de não ser um espaço maravilhoso, ele não tem obstáculos, ele é 
reto, não de declive, de buracos. Então, quando a criança se vê nessa situação eles querem 
explorar.  
Hoje eu que montei o percurso pra P2 porque ela me pediu para ajudar a propor o rolar, pois 
no bingo dela o rolar estava fraco. Daí eu pedi licença para ela e acabei montando. Mas o 
que eu foi um pouco exagerado. Como a minha ideia é estar no caderno e na filmagem neste 
último mês, então eu já quis passar um monte de coisas pra gente poder conversar. 
Uma coisa é a gente ter uma base, como a tábua em que as crianças andavam com o 
andador de lata; outra coisa é eu me equilibrar numa base assim. Então, uma coisa que eu 
queria passar pra vocês hoje é o princípio do equilíbrio. O equilíbrio não basta ser alto. O que 
importa no equilíbrio é a base. Logo, se vocês olharem no negócio de vocês e notarem que o 
equilíbrio está feio, vocês têm que pensar em duas coisas: mexer com altura e mexer com a 
base. Os seus alunos já passaram pela ponte, então eu trouxe a tábua, mas não queria uma 
tão fina assim, porém era o que tinha. A gente  pode   começar a    trazer   uma tábua assim, 
mais larga. Não  
precisa ser gigantesca, mas que caibam os dois pés, porque a que nós temos é super 
estreita, não cabe o pé do lado do outro. Olha a diferença. Então isso é um conceito de 
comprimento e um conceito de equilíbrio. Pra isso a gente precisa subir e diminuir a base.  
Essa pracinha tem uma mureta enorme. Tinha que montar algo de ir lá, andar na mureta e 
voltar. Mas eu não sei como é, não sei das dificuldades, é só um comentário. 
Gente eu quero saber como foi o planejamento, se ele deu certo... Vamos olhar para ele 
agora. Não há problema se nele está escrito uma coisa e você deu outra. 
 
P1: Hoje eu resolvi fazer outra coisa. A ideia era dar rolamento deitado, que eu iria fazer no 
morrinho, mas molhou. Daí eu acabei fazendo a brincadeira do rato e gato. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Pensando aqui... o gato e o rato seria onde? 
 
E : Acho que seria brincadeiras tradicionais. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Brincadeiras tradicionais. Você está trabalhando com 
regras... regras simples. Legal. E no durante... Você acha que deu pra ouvir um pouco as 
crianças? Que tipo de observação você conseguiu fazer?  
 
P1: Então, as crianças queriam propor algumas atividades, com bambolê... 
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PESQUISADORA/FORMADORA:  Na hora da exploração. Porque ela fez dois momentos: 
primeiro o gato e rato e depois a exploração. Ela já tinha notado que não dá pra propor uma 
brincadeira regrada o tempo todo. O M. e o P. Participam espontaneamente por pouco 
tempo, não dá pra ser no mesmo nível de regra não. Eu vi que você tentou mostrar pra eles 
como a brincadeira funcionava. O que é mais importante num jogo de regra? Uma coisa é o 
interesse. Ninguém brinca obrigado, pois isso não é brincadeira. Outra coisa é a 
compreensão da regra. E me parece que  
isso está muito cedo para eles dois. Mas você já tem um grupo que está pronto. Então vai 
haver momentos em que você vai ter que abrir mão dos dois, desde que eles estejam 
seguros e brincando perto de você. E chamando sempre, porque a brincadeira é pra todos.  
 
P1: Porque o M. e o P. ficam muito largados em casa... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Então o adulto não pode ser uma referência... A gente 
poderia experimentar na próxima, deixar o material já disponível e, uma coisa que a gente 
precisa, é: combinar um lugar pra gente fazer. Se você não quer combinar a gente coloca 
cadeiras. Uma coisa que eu achei legal são esses pilares que estão aqui do lado e são mais 
fáceis de trazer do que as cadeiras. Uma coisa é essa dificuldade que eles tem com o 
externo... eles saem, mas não é do lado, eles começam a girar.  
Outra coisa é a gente não fazer um combinado de espaço. Por mais que eles não tenham 
dificuldade de aprender isso a gente precisa falaP3: “gente, hoje o nosso lugar de brincar é 
esse. A caixa traz isso e a proposta é essa!” Lembra da organização do movimento? Na sala 
a gente não precisa falar isso, porque está claro que o espaço é a sala. 
 
P1: Mas eles já estão acostumados com aquele espaço. Só quem saiu foram P., M. e G. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Eu acho que o G. não faz porque ele não quer mesmo, 
pois ele compreende regra e espaço. Você tem que reforçar essa coisa do espaço por causa 
dos dois. Hoje você não falou e eles não foram, mas até a aula passada tinha os cones. Mas 
é algo que vai conquistando e que é de grupo pra grupo. Eu percebo na turma da E essa 
maturidade. Tem umas meninas super maduras. 
Então, P1, houve a possibilidade... Quais escolhas elas fizeram a partir das propostas que 
você fez? 
 
P1: Na roda que a gente fez primeiro, cada criança sugeriu o que ele gostaria de ser. Então 
foi uma escuta de uma proposta feita por eles. E pra não dar briga eu propus uma troca na 
próxima brincadeira. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Uma outra sugestão: não precisa ser o mesmo gato o 
tempo todo. Faz uma coleira de gato com jornal – eu usei esse recurso com a turma da P3 - 
e quando acabar, tira a coleira do gato e passa pra outro que ainda não foi o gato. Porque se 
for uma rodada inteira eles começam a dispersar e você fez muito bem de mudar. Você tem 
que dar a oportunidade de eles passarem por vários papéis. Eu sugiro que você sinalize. A 
máscara é muito legal, mas eu fico pensando no trabalho de construir a máscara. E a 
imagem na cabeça deles é muito maior que a nossa. Então você experimenta. Vamos repetir 
na próxima? Nem que a gente repita o começo e depois a gente vá para a outra proposta?  
Então com relação às regras, eles entenderam. Foram fáceis, simples e claras. Isso é muito 
legal, porque se você começa a mudar o gato, o rato pode até sair da toca do gato e não fica 
esperando muito tempo. Foi muito legal você brincar também, ser pega e tudo. 
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P1: Eu achei legal que os ratinhos que eram pegos ficavam dentro da casa do gato. E eles 
ficavam numa boa.     
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Porque assim o negócio é mais rápido. Às vezes a gente 
fala que eles respeitaram, mas tem uma coisa de compreender a regra também. Eu só 
desrespeito quando eu sei a regra. Eu sei que o farol está vermelho e eu vou passar assim 
mesmo; eu estou desrespeitando. Agora, se eu vivo numa cultura que não tem farol, se eu 
moro na África e vivo em cima de um elefante e não sei o  que  esse  farol está fazendo ali, 
eu  não vou   parar. Entendeu  que  tem uma  
diferença? Esse é o caso do P. e do M.. Eles não compreendem... Está muito difícil para 
eles. 
P, como foi seu planejamento? 
 
P2: Eu planejei um percurso de aventura que provocasse os seguintes movimentos, que eu 
vi no bingo que faltava o rolar. Daí eu coloquei como circuito, como percurso de aventura. 
Houve possibilidade de disputa? Sim. Foi onde eu ouvi a A. comentando com quem não 
entendeu a regra e instruindo. A escolha deles foi a partir da proposta. Eles também se 
interessaram pelo tatu-bola, porque eu contei a história do tatu-bola e orientei que a gente 
fizesse igual o tatu e rolasse. Alguns tiveram dificuldades, como o D., que tem muito medo.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Lembro que eu te perguntei se era imaturidade, mas não. 
Ele está ali só observando. Ele chega perto das coisas, mas não brinca. 
 
P2: Quando ele via que algo saia do lugar, ele consertava e ficava perto do objeto. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Eu te pergunto: esse menino precisa da repetição da 
atividade? Não está  no tempo dele/ Como a P2 pediu minha ajuda, eu coloquei muito 
estímulo, pois minha intenção não é mais a malha, mas o registro. Agora, quando é um 
percurso de aventura de vocês e há algum movimento específico que você queira trabalhar, 
depois dele coloque um movimento novo e que eles possam fazer independentes de você. 
Isso é mais importante, que eles façam sozinhos. Se você preparar um circuito que seja 
seguro para eles, com pontes e pneus mais baixos, eles vão fazer os movimentos sozinhos.  
Eu queria ter mostrado a sua aula para as meninas, como você usou o espaço... espero que 
da próxima vez a gente consiga, pra ter uma troca maior. 
Quando a gente faz a exploração a gente precisa pensar em possibilidades de eles fazerem 
relações. Esse espaço é um pouco pobre. Por isso, quando a gente leva o  
material é importante levar algo que faça relação ou que melhore o espaço. A gente ainda 
não teve tempo de arrumar isso.  
O que você achou, P1, da oferta de bambolê e bola? Porque eles pegaram o bambolê e eu 
falei para a P1 pegar algo para fazer relação.  
 
P1: Legal que eles fizeram uma relação de dentro fora e queriam mostrar aquilo pra gente. 
Fizeram movimentos com o bambolê. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Eu achei que a bola roubou um pouco o espaço do 
bambolê. E daí a gente não pode observar o que eles faziam com o bambolê. Da próxima 
vez, tenta levar os pompons... 
 
P1: Essa semana eu dei pompons para eles. 
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PESQUISADORA/FORMADORA:  Mas, vamos ver o que acontece da próxima vez no lugar 
da bola?  
 
P2: Eu dei bambolê da outra vez. A gente amarrou umas cordas também.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  A P1 deu a exploração de cordas, mas foi aqui. E aqui 
não tem onde amarrar. Daí eles não passaram por essa experiência de amarrar. É um 
desafio para a sua turma e ela vai se perder no começo, mas vamos tentar explorar pra lá 
pra experimentar a diversidade do espaço? 
 
P1: Só o J. V. que se interessou em me ajudar a amarrar as coisas. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Porque o J.V.tem um repertório bem maior no grupo. E é 
engraçado que ele tem medo de algumas coisas. Ele teima em amarrar a corda para subir, 
mas na hora de subir ele pede ajuda.  
Então, P1, vamos tentar um espaço mais diversificado para a experiência ser mais rica? 
E voltando para o planejamento da P2 O rolar aconteceu. E o que você pensa em fazer 
depois desse momento de movimento? 
 
P2: Eu acho que tem que repetir, porque tem alguns – assim, o D. e o T, que por exemplo, 
ele quer passar na frente dos outros. Ele não sabe que tem que esperar um passar para ele 
poder ir. Ele quer passar, ele quer rolar... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Ele quer tudo. 
 
P2: O G também. Depois que você falou “P2 Tenta pôr o pompom e rolar”, ele foi, voltou e 
tentou de novo. É um dificuldade que eu tento, pois eles são os menores que eu tenho, são 
os mais novinhos. E quando ele viu que podia fazer aquilo com o pompom, ele queria ir fazer 
toda hora. E teve alguns que não conseguiram ainda. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  E de repente, P, se é o rolar e você tem na cabeça 
“fulano ainda não fez; esse daqui está fazendo sozinho”, não precisa ser um percurso 
inteirinho daquele. Pode ser um dia de exploração, uma exploração material, em que esteja 
ali o espaço do tatu bolinha. Você entendeu? Você pode mesclar se o seu foco é esse.  
 
Agora, quem vai te ensinar lá? Faz de conta que você não sabe... É a P2 
 
P2: Você sabe rolar? Foi um tal de rolar pra cá, rolar pra lá... E comendo a lãzinha. 
 
P1: O G.? 
 
P2: É. Não pode ver uma... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Vamos ensinar a Ester a rolar? Aquela cordinha branca, 
onde ficou?  
 
P2: Ficou lá dentro da caixinha 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Tá. Depois a gente pega.  
A P1 nunca rolou. É uma coisa, sabia?! Ela só subia em goiabeira.  
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Então, P1, plano inclinado. E rolamento do tatu-bolinha. 
Eu não vou fazer. Só quero que ela dê as dicas do que ela aprendeu hoje pra rolar. 
 
P2: Pra você rolar como o tatu-bolinha tem que colocar o pompom aqui embaixo do pescoço, 
abaixar a cabeça e levantar o bumbum bem alto. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  O pompom pode cair? 
 
P2: Não poder deixar cair o pompom. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Então eu vou pôr aqui e não posso deixar cair.  
 
P2: O pompom não pode cair. Abaixa a cabeça e levanta o bumbum mais alto que você 
conseguir. E depois a gente ajuda a empurrar com a mão, dá um impulso. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   São três diquinhas que, quem fez uma vez, já aprendeu 
a fazer sozinho. Sem a gente ficar pondo a mão e tudo mais, tá? 
 
A P2 está expert. Eu não sei como está o seu rolar aqui no bingo, mas é uma dica, tá, Ester? 
 
Pra semana que vem o que entrará na nossa caixa? 
 
P1: Repetir a proposta com algumas alterações. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Isso porque ela está de acordo com os princípios, (?), de 
escuta, de independência, da criança ser valorizada, dar voz às crianças, com o tempo 
delas, descobrir o tempo de dois que estão completamente distantes, o movimento é através 
do brincar. Então isso pode entrar na caixa. 
 
E você P, o que vai pôr na caixa? 
 
P2: Eu vou repetir mas não um circuito dirigido. Propor que eles mesmos... deixar o colchão 
lá e deixar que eles explorem.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   E o rolar vai entrar em forma de que brincadeira? E eles 
vão brincar explorando, orientados por uma regra... ? O percurso você já falou que não é. 
 
P2: Eu acho que eles têm que brincar explorando, e vamos ver se eles vão rolar quando é 
para explorar. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Isso mesmo. Quando a gente precisa de um movimento, 
às vezes o percurso dá conta. Mas vamos ver e depois você conta pra gente. 
 
Então... Se está de acordo com o que a gente pensa de criança, que criança é um ser que 
troca e tudo mais, né?  
Será que um dia dá pra gente... Acho que vocês fazem isso em outro momento, mas eu 
venho tão pouco que não pego... Mas a gente brincar daquilo que eles colocaram na caixa? 
Vamos experimentar um dia?  
 
Todos: Vamos. 



 
 
  
 
ANEXO VI – Transcrições dos encontros de formação com as educadoras (cont.) 

135

 
PESQUISADORA/FORMADORA:   E conversem com eles e depois vocês me contam, não 
precisa eu estar. 
 
E como anda o seu bingo de movimento, P? Eu sei que vocês não fazem o movimento só 
quando eu estou aqui. Se vocês viram que eles brincam de rolar no recreio, no parque... Que 
a turma toda está rolando, por que eu vou dar um percurso de rolar? Mas como está o 
bingo? 
 
P2: O meu o que tem pouco é girar e rebater, pois só agora chegaram as bolas e os 
pompons. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   A Ester já fez. O que você sugeriu para eles, E? Como 
você fez? 
 
P1: Eu levei os bambolês, os pompons... ensinei eles a bater no pompom e eles escolheram 
o que queriam fazer. Uns brincaram com o pompom, uns brincaram com... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Eu te pedi para fazer bambolê e pompom, mas se você 
acha que já deu, fique a vontade. É que eu não vi, mas se você está me contando... 
 
P1: Eu achei engraçado que ontem o G pegou um bambolê e ficou um tempão com ele. 
Colocou assim no chão, e eu levei umas bolinhas pequenas, e ele pegou todas as bolinhas e 
colocou dentro do bambolê, e ele ficou separando uma a uma. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Ele ficou dentro ou fora do bambolê? 
 
P1: Ele ficou fora. Só as bolinhas ficaram dentro. Depois o M foi atrás e ficou lá um tempão. 
E quando uma bolinha saia eles se divertiam corrando atrás dela. E quando o berçario veio, 
eles não deixavam eles se intrometerem na brincadeira deles. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Olha a organização que tinha. Imagina um pequeno 
entrar nessa organização toda e desorganizar?  
 
P1: Depois eles deixaram um bebê brincar. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Mas não brincaram do mesmo jeito com o bebê? 
 
P1: Não. Se eles deixavam a bolinha escapar sem querer... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Mas não mexeu na organização deles? 
 
P1: Não... aí o bebê ia buscar a bolinha e entregava para eles. E eles guardavam. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  E o bingo aí, Patrícia? É só o rebater e girar, né? 
 
P2: É só o girar e o rebater. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Você sabe que a estrelinha é um tipo de giro?  
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P2: Sei. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  E assim, a estrela é um tipo de giro, o rolar, o andar 
girando... você pode brincar de provocar o giro a vontade.  
P1: O meu ficou mais o rastejar, engatinhar e fazer estrelinha. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Você lembra que o engatinhar saiu bastante quando 
você deu o túnel? A estrelinha foi nesse dia. a ideia era rastejar, mas o chão não era 
adequado, e daí eles engatinharam. 
 
E como a gente vai fazer a estrelinha, E? Já pensou? 
 
P1: pensei no dia da capoeira, os professores... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Você pode pedir pra eles.  
 
P1: É. Hoje eles estava aqui 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   E uma coisa super legal do bambolê é sugerir que eles 
façam estrelinha dentro do bambolê, pois aí você tem o movimento de entrar e sair.  
Esses princípios de que a gente conversa sobre o que a gente acredita que é a criança, o 
brincar e o movimento, eles entram em outros momentos? Em outros momentos, tipo 
natureza e sociedade? Tipo, você está trabalhando uma proposta e você, de repente começa 
a ouvir mais, não sei... Ou continua com a mesma escuta, observa detalhes ou continua só 
mesmo observação... 
 
P2: Eu acho que influi em tudo, não só na aula de movimento.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Você tem um exemplo? 
 
P2: Eu dei os profissionais de massinha, e eles fizeram as educadoras daqui. E eu tive que 
escutar eles. Eles sabiam quem ia fazer o outro, rolou um respeito na escolha do outro. É um 
momento de escuta.Tanto que cada um desenhou com a noção que tinha e sabia qual 
professora estava fazendo. Então eu acho que influi muito... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   E vc, P1, o que você acha? 
 
P1: No meu caso, as rodas de conversa... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   E essa escuta está além da roda? Ou a gente ouve a 
hora de conversa? Que eu acho que deveria se chamar roda de escuta... Porque se não a 
gente fala mais que eles. Fora das rodas de escuta, tem momentos que vocês acham que 
está dando para escutar mais... 
 
P1: Eu acho que nas atividades que a gente propõe, cada uma fala o que acha... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Ah, sempre foi?  
 
Todos:  Sim. 
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PESQUISADORA/FORMADORA:   Então não é uma influência disso que estamos 
conversando? 
 
P1: Acho que a caixa também, e a orientação, fizeram eles tomarem mais atitude. Tanto que 
antes eles perguntavam se pudiam fazer algo... Hoje não, eles têm a liberdade de falar. eu 
acho que a caixa trouxe essa liberdade de fazer as coisas, não só nas aulas de movimento. 
Pode ver que hoje, depois das aulas de movimento, eles têm mais liberdade de chegar e 
falar que estão indo no banheiro... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Não é “eu posso ir ao banheiro” mas “eu vou ao 
banheiro”... 
 
P1: “Professora, eu vou no banheiro.” 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Agora pra acabar... um bate-rebate. Só vale fazer 
pergunta sobre movimento. Não vale dar resposta. Se eu terminar a pergunta a próxima faz 
sem tempo pra pensar... 
O que é movimento?  
 
P1: O que se trabalha no movimento? 
 
P2: Qual a melhor atividade pra trabalhar um movimento? 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Quais são os movimentos possíveis para as crianças de 
3 anos? 
 
P1: Será que dá pra fazer um circuito com uma criança de 3 anos? 
 
P2: Subir em árvore é um movimento? 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Quais são os movimentos que eu fiz hoje? 
 
P1: Andar e correr dá pra fazer olhando uma brincadeira? 
 
P2: O simbólico é igual aquele movimento? 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   O movimento envolve o simbólico? 
 
P1: E o lúdico? Envolve o simbólico? 
 
P2: Brincar com brinquedos é movimento? 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Que brinquedo sugere movimento? 
 
P1: Será que bola é um movimento? 
 
P2: Corda envolve muitos movimentos? 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Eu me movimento quando eu brinco de bola? 
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P1: Fazer exploração com brinquedos não estruturados, como bambolê e bola, é um 
movimento? 
 
P2: Os brinquedos que temos no parque desenvolvem muitos movimentos? 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Os movimentos que temos no parque são adequados 
para a faixa etária que temos? 
 
P1: Será que podemos fazer vários tipos de movimentos dentro e fora do espaço? 
 
P2: Será que em casa ele ensina o movimento? 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Será que nessa proposta de pesquisa estamos 
aprendendo sobre movimento? Acabou, gente. 
 
 
 
 
 
10º encontro  
 
Sem registro auditivo. 
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11º encontro  
 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  hoje é 19 de novembro.  
No nosso primeiro encontro eu perguntei para vocês de que armarinho vocês tiravam as 
propostas de movimento. E vocês disseram que tiram da própria vivência, da experiência de 
vida como professora... Trocando ideias, ou então a gente passa no corredor e vê uma 
amiga fazendo algo e acha legal. 
Daí eu perguntei sobre documentos... Se vocês usam algum livro, alguma coisa. Vocês 
disseram que dão uma olhada nos referenciais, nas orientações didáticas. E hoje eu vim 
cavoucar o armário de vocês e vi que vocês tem dois livros de orientações curriculares. E 
essas orientações curriculares são de 2007 e feitas pela prefeitura de São Paulo. Eu 
considero um bom material de apoio. A P1 usou esse material pra fazer um trabalho no ano 
passado. 
Como esse é um material que está disponível e chegou o momento da gente pensar no que 
a gente observa nessa criança – vocês já fizeram isso na prática: estão observando, 
ampliando o saber dessa criança porque vocês observam e escutam - , e agora a gente vai 
usar esse material como apoio, porque tem coisas aqui que a gente faz e não sabia. Não é 
que a gente pegou esse material e escreveu, fez tudo o que está aqui e entregou. A gente 
começou do contrário. A gente começou do fazer, do estar com a criança, de olhar a criança 
de um outro jeito, uma criança cheia de cultura, pra depois nos perguntar no que esses 
registros podem nos ajudar.  
E esse livro, “Orientações Didáticas”, ele é composto de cinco partes. Eu peguei pra gente 
hoje só a parte 2. Então são “Aprendizagens que podem ser promovidas na educação 
infantil”. A primeira são “Experiências voltadas ao conhecimento de si”, que é super 
importante e que vocês já fazem, mas nós vamos “passar batidos”. A segunda, “Experiências 
de brincar e imaginar”, este a gente vai ler uma parte e grifar o que a gente tem feito. Depois 
teremos “Experiência de exploração da linguagem corporal”, que é o que a gente está 
fazendo. Hoje teve um exemplo de linguagem  
corporal que eu não acreditei. Em todos os casos eu tenho visto, só que este é o último 
exemplo que eu vi. 
A P2 e algumas crianças eram o lobo, e ela disse que pegaria quem estivesse de camiseta 
vermelha. Tinham uns três de camiseta vermelha que saíram correndo. Só que um saiu 
correndo e tirando a camiseta. O N. guardou e voltou pra próxima, muito natural. 
Na verdade nem era esse o exemplo que eu queria dar, mas que ele correu tanto do lobo 
que depois ele deitou e ficou ofegante. O corpo fala o tempo todo pra gente. 
Agora cada uma vai pegar o seu texto aqui e vamos para a página 54.  
Nós não vamos usar esse material da prefeitura, mas eu quero que vocês conheçam. Ele 
está disponível e pode ajudar a gente. 
Ele começa com “Experiências de brincar e imaginar”. Eles falam o que é essa experiência 
de brincar e imaginar, quais são os tipos de experiências... E gostaria que vocês fossem para 
a página 56 e que, cada uma de vocês escolhesse uma cor de caneta. Algumas coisas eu 
vou grifar com vocês e pedir que façam a leitura para quinta-feira que vem, pra gente 
conversar sobre “O faz-de-conta”.  
Aí, eles falaram da experiência de brincar e imaginar, e depois vem uma seção por 
agrupamento; quais são as oportunidades que a gente pode promover pra criança. Eu 
gostaria que vocês lessem agora o minigrupo, na página 57, e marquem o que vocês acham 
que já está acontecendo nos momentos de movimento. Tenta descobrir daí o que está 
acontecendo com você, não pense no que vocês querem, mas não deu tempo. Pense no 
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que você já alcançou. O que você consegue observar, pois aqui tem muita observação dos 
gestos, das vocalizações como quando imitam os adultos... Às vezes isso passa batido por 
nós, é preciso ver a importância disso, pois eles estão se expressando.  
Eu quero que vocês pensem na hora de grifar na questão do movimento nesses três meses. 
Selecione  o que eles fizeram quando você se determinou a trabalhar a partir do movimento, 
se a caixa de brincadeiras ajudou vocês a dar essas oportunidades. E se não deu aqui, dará 
mais pra frente. 
 
(Momento de leitura) 
 
Quem acabar, pode ir para “Experiências de exploração da linguagem corporal”, na página 
61.  
Outra dimensão. Por que a gente começou pelo brincar? Porque o brincar é o caminho que a 
gente escolhe para chegar nessa expressão aqui. Eles falam o que seria isso, mas eu quero 
ir direto para os quadrinhos que dizem o que são essas experiências de exploração. Vamos 
para os quadros da página 66. 
Aqui eles dizem quais são as oportunidades que a gente pode dar para as crianças 
explorarem o mundo pelo movimento. Agora a gente vai marcar as oportunidades que a 
gente conseguiu dar nos últimos três meses. Percebem que agora o mini-grupo está só com 
o primeiro estágio porque eles já conseguem explorar o mundo pelo movimento de forma 
muito parecida com o primeiro estágio. 
Quais as oportunidades que já foram dadas? 
Aparecem alguns movimentos que, se já apareceram no seu bingo, grifem. Olhem os 
conceitos que vocês trabalham: dentro, fora, alto, baixo... A questão de manipular e explorar 
objetos nos momentos de exploração que vocês fizeram. Que formas a gente está 
oferecendo para eles? Que pesos? Que texturas? Que tamanhos?  
A gente começou vendo a riqueza da criança. Agora a gente está vendo a riqueza de vocês 
enquanto adultos. 
Essas são as oportunidades que vocês deram a eles de explorar o mundo através do 
movimento nesses três meses. 
Agora vamos para a página 68. Uma coisa é explorar o mundo pelo movimento. Este 
material separa. Ele coloca explorar o corpo pelo movimento. Primeiro explora o mundo 
pelas oportunidades e depois divide. Eu, particularmente, não divido. Mas para estudar é 
bom dividir. Então vejam aí quais as oportunidades vocês deram para eles explorarem o 
corpo. Na página 69 tem o mini-grupo e o primeiro estágio. Lembrando que se você não 
grifou, é porque você fez outras coisas. 
E agora vamos para o que eles chamam de terceira dimensão do trabalho da linguagem 
corporal. Que oportunidade as crianças tiveram nesse três meses para se expressarem e 
interagirem pelo movimento? Página 70. 
Não pensem só nos momentos em que a gente está junto, mas também nos momentos que 
se desencadearam a partir do movimento. 
Eu vou recolher o material que vocês grifaram e, a ideia é ver o que a gente está fazendo 
junto, pra tentar montar um instrumento rápido pra gente observar, igual ao nosso 
planejamento. Ver um instrumento de registro para perceber a ampliação que você ofereceu 
para as crianças, quem conseguiu, quem não conseguiu, quem tentou, quem não tentou; 
tudo isso pra gente repensar a proposta, se é muito precoce para a criança... Como eu trago 
o que eu observo para o registro da minha prática pedagógica? O registro da imagem é 
poderosa. Eles colocaram movimento, porque a imagem do movimento é de uma pessoa, 
que tem conflitos, que morde, que ri, que acaricia. 
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Como vocês acham que deveria ser um documento de avaliação da criança sem rigidez, 
aqueles relatórios que você se mata pra fazer e ninguém lê. Vejam o que é importante pra 
vocês, o que não é e o que vocês querem banir. 
Pra identificar a turma de vocês, o que tem que ter? Montamos um mini-grupo e vocês 
colocam aqui qual é. Eu vou fazer um em branco e vocês colocam. Eu vou prepara isso em 
casa porque eu acho que o tempo que a gente tem que gastar é ali, ouvindo, correndo... É 
precioso observar o que a gente está fazendo, mas esse tempo não pode engessar. Não 
podemos inventar coisas que não tem nada a ver com as crianças e nem com a sua turma. 
Porque em primeiro lugar é a criança.  
A P2 fez um pega-pega, e no final perguntou o que a caixa poderia trazer da próxima vez.   
P2: A gente imaginou que eles iriam pedir pega-pega, mas pediram esconde-esconde. A 
gente não imaginava que eles conheciam, mas eles já foram contando as regras e como se 
brinca. 
A mesma coisa aconteceu com a P1. Depois do esconde-esconde, ela também perguntou e 
o K. disse que queria o pompom e o bambolê. Porque para nós, antes disso aqui, vem 
aquela criança, que aos três anos se lembra do que a caixa já trouxe e querendo outra vez. 
É muito rico, não?! 
Vamos fazer um material que seja vivo. Mais um material para ser guardado não vale. A 
gente vai pôr movimento, caixa de brincadeiras...  
Com relação ao grupo... Se a criança brincou mais em grupo, se brincou mais sozinha... 
Vocês acham que é importante observar isso? Eu observo que algumas crianças só fazem a 
exploração sozinha e que os conflitos se dão quando alguém chega perto dela. Vocês acham 
importante alguns critérios sobre as relações só pra gente colocar um X? Ou é uma coisa 
que não dá para observar? É importante registrar ou vocês acham que estão tanto com as 
crianças que não precisam registrar?  
 
P1: Eu acho que é preciso registrar sim, pois pode ser uma maneira de a gente tentar ajudar 
essa criança a se integrar ao grupo. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Uma maneira simples de olhar e comparar...  
Com relação às questões do movimento, eu posso pegar isso que vocês assinalaram e 
colocar? 
 
(Todas concordam) 
 
Eu falei para vocês sobre três possibilidades que a caixa iria trazer. Existem milhares, mas a 
caixa trouxe três porque nós somos humanos, não podemos abraçar o mundo em III meses. 
As possibilidades eram exploração, brincadeiras tradicionais com regras simples e percurso 
de aventura, que não é um circuito, mas um percurso historiado. Eu conto uma história e 
sugiro que a criança faça determinado movimento. 
 
Acho que podemos colocar também um quadro, onde vocês coloquem as datas e digam o 
que vocês fizeram naquele dia, para vocês terem uma ideia das suas preferências, das 
preferências do seu grupo.  
Tem alguma coisa que vocês acham que não pode faltar?  
Eu gostaria de nomear os espaços, para as crianças já saberem pra onde elas vão. Que 
nome a gente pode dar para esse espaço aqui? Um nome que seja bacana para vocês e 
para as crianças. 
 
P1: Eu sempre chamo de “solarium de trás”. 
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PESQUISADORA/FORMADORA:  Vocês podem pensar e perguntar para eles. Eu vou 
colocar na avaliação de vocês como solário de trás. É importante esse nome para vocês e 
que vocês passem isso para as turmas. A gente não quer independência e autonomia da 
turma? Se você está com eles no refeitório e pede para eles irem para o solário de trás, eles 
irão. É adquirir a regra do lugar.  
Como podemos chamar o gramado que tem os postes? 
Campinho? Pode ser? Depois vocês conversam com as crianças. 
Ali onde tem mais brinquedos, parque, areia... podemos continuar chamando de parque? 
Mesmo que o campo faça parte do parque, só pra gente diferenciar e eles não escaparem. 
 
P3: O E. fez gracinha e saiu do espaço... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  O E. não fez gracinha, ele não te escutou. O E. não tem 
escuta. Eu sugeri que a P3 dissesse P1: “E. você vai ter que me ouvir. Se você não me ouvir, 
você vai ter que ficar aqui pra eu te falar de novo.” Ela falou com a turma e o E. foi o único 
que saiu e não percebeu, até que a turma gritou pra ele voltar. Chamar ele não é uma 
punição. É uma ação pedagógica. Não é gracinha o que ele está fazendo, ele simplesmente 
não consegue ainda num ambiente externo prestar atenção num adulto que está orientando.  
Tem mais um espaço que vocês usam? Esse de trás. Pensem e me digam. 
Com base no que vocês registraram eu vou trabalhar. E com isso a gente pode se preparar 
inclusive para fazer um relatório, se tiver que fazer. 
Vou registrar e devolver. 
Partindo da prática de fazer, de pensar numa história... Estava faltando estrelinha para todas, 
né? Se for rolar estrelinha tira o bambolê, pois ele não está ajudando na sua turma. A P1, por 
exemplo, levou colchão e tem muita gente fazendo. 
Os meninos lixaram alguns materiais... Tá ótimo. 
Eu quero mostrar só umas coisas para vocês. Uma situação. 
Uma criança que tem muita dificuldade é a I.. 
Crianças que tem dificuldade com fila. Aqui eles demonstram que essa fila é de interesse 
deles, eles se organizam, mas não passam a frente. Eles fazem esse movimento sem 
perceber. Esse brinquedo aqui foram eles que montaram.  
Então o que eu quero dizer é que, não é que eles façam gracinha, mas a forma que a gente 
pede as coisas.  
E eu chamei a I. hoje para construir um caminho, porque ela roda e não explora nada. Ela 
fez o caminho e as crianças começaram a brincar. E era como se ela tivesse proposto. 
E vejam que a P2 não está de touca... Ver vocês integradas com as crianças e ver aquela 
touquinha quebra o clima. É importante vocês se verem com a touquinha. 
Eu vou fazer uns recortes e colocar num CD para cada uma.  
É isso e vamos construir um instrumento.     
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12º encontro  
 
PESQUISADORA/FORMADORA: ...Então, de vocês montarem para quinta-feira que vem, 
né? É o último dia? De vocês montarem alguma coisa. Hoje já tem duas possibilidades lá 
fora. Acho que quando a P3 estava ela acabou entrando... Eu não sei se você e a sua turma 
viram.  
Olha só, vocês usaram coisas completamente diferentes. A P3, usou o esconde-esconde, 
mas com quatro tecidos, que ficou bem legal. A P1 usou pneu, tábua, tronco, tudo o que foi 
encontrando. E uma coisa legal é que ela usou o pneu de forma bagunçada, mesmo. Ela 
contou uma história... 
 
P1: Cada um escolheu seu personagem pra aventura... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Cada um era um personagem, como o Homem-Aranha; 
não tinha mais criança por lá. E aí tinha princesa de todas as cores e tal. E, assim, pode ser 
de hoje ou de quando vocês quiserem. 
A P2 montou com bambolês. Aliás, a P2 descobriu um negócio tão legal de montar com os 
bambolês que, eu, que tenho 18 anos de quadra, não conhecia e nunca vi. Eu acho que 
deveria ter cursos só pra coisas assim, sabem? Curso de facilitar o nosso dia-a-dia.  
Ela queria que os bambolês ficassem assim, um do lado do outro. E nós, juntas, fizemos 
essa experiência aqui:se você enrola, não precisa prender, não precisa fazer nada e é 
rapidinho. E se você quer, depois, juntar com outro, dá pra juntar. É muito legal. 
E aí, o combinado é que, quinta-feira, a gente não precisa ficar lá fora durante uma hora e 
meia. Pode ser muito pra eles; vocês é que sabem. Mas também não pode ser só meia hora, 
porque é muito pouco pra eles explorarem, ainda mais que terá mais crianças.  
Então dentro daquela situação de exploração ou circuito de aventura ou brincadeiras 
tradicionais, que são aquelas com regras, vocês escolham o que cada uma vai fazer.  
Pode repetir? Pode. Todas podem fazer só exploração ou só percurso. Não tem problema. A 
única coisa que eu peço é que seja, pelo menos, até a casinha. Que a gente não vá pra lá. 
Assim a gente pode ver as situações criadas por vocês. Como vai ter bastante gente, a gente 
até pode ampliar um pouco, mas não passar pra lá.  
E por que a gente separa pra essas crianças um canto só pra estudar e um canto só pra 
observar movimento? Só que a criança é uma só. Ela não é num momento movimento e 
depois de uma hora vira natureza, não. A gente está fazendo pra estudar. Agora, na rotina 
de vocês, como quando eu pedi pra vocês riscarem o que vocês deram de oportunidade, e aí 
vocês começaram a riscar um monte de coisas, porque o movimento não está só no 
momento de movimento. Está em outras coisas também. Tanto que eu falei pra P1: “Não! Só 
na aula de movimento!”, que é a coisa que a gente está estudando aqui. Agora, pra estudar, 
a gente vai lá e separa, pra poder ficar de olho. Fora isso... não quer dizer que vocês não 
podem mais trazer qualquer outra socialização pra história do movimento e tudo mais.  
Então está combinado? Vocês acham que tem um tempinho pra quinta-feira, o último dia? 
Foi difícil, P3? 
 
P3: Não... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Bolinhas... O que é mesmo? Participa, mas ainda não tem 
independência, né?  
Gente, na verdade eu vou tirar cópias. Não existe comparação entre nós. Eu só quis que 
vocês passassem por esse exercício de pensar em quantas coisas vocês fizeram em três 
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meses. Fora aquilo que vocês fizeram em outras lugares e a gente não pôs aqui. É uma 
riqueza gigantesca. E essa aqui é uma forma que eu gosto de usar, porque daí eu ponho no 
mesmo quadrinho um risquinho. Eu vou tirar cópias. 
E qual que é a minha idéia de planejamento? A minha idéia é que, quando o professor vai 
fazer, ele vê aquilo que é significativo e aí ele escreve. Eu não escrevi,  
eu botei lá do jeito que estava. Porque ficar pensando o que já está pensado e eu posso 
melhorar? 
Daí eu faço como o bingo, lembra? À medida que as coisas vão acontecendo e que as 
crianças vão construindo junto, vai lá e põe um X onde você já fez. É isso, e não o papel 
primeiro. Mas isso é cada um cada um. 
Meninas, eu queria falar com vocês hoje... Vocês conseguiram ler a história do faz de 
contas? Esqueceram?! Muito tempo... Não tem problema. Vamos tentar ler pra quinta-feira, 
quem não conseguiu ler, e vamos permear a nossa socialização. Nós não vamos discutir o 
faz de contas, nós vamos permear a nossa socialização de faz de contas. Está claro? Lá não 
vai ter pneu... Só vai ter o faz de contas. E nós vamos embarcar nessa história com as 
crianças. Nós vamos propor e embarcar. Tudo bem?  
P3 está de saco cheio já dessa pesquisa. 
Tem uma parte do texto em que ele começa falando da brincadeira e tal, que é aqui, essa 
parte, na página 55 e 56, onde a gente vai ler sobre o faz de contas. Na página III6 ele 
começa falando das tradicionais, que a gente vai pular e vai pra “Experiências de Brincar e 
Imaginar”.Então a gente vai ler isso e montar uma situação rica no faz de contas. Não é pra 
ninguém ficar construindo cavalos em casa... se você quer um cavalo para o dia, faça uma 
coisa simples. Jogue um pano por cima de um tronco, mas não fique cheia de trabalho. Essa 
é a idéia. Vamos usar até o nosso próprio faz de contas, não se preocupem com artefatos 
prontos, ok? 
Agora, hoje, eu queria falar com vocês uma coisa que pra mim é super especial e que vocês 
fizessem uma reflexão sobre o dia de hoje. Eu vou falar seis tópicos pra vocês e deixar 
vocês pensando um pouquinho. Depois, se você quiser falar sobre ele, você fala. 
Qual é a idéia? Mediação. Quando a gente é educador, estamos aqui para mediar a criança 
pra ela aprender determinadas coisas. Então a gente escolhe o que ela vai fazer, prepara. A 
gente não só prepara um circuito de exploração, uma roda. A gente media a criança pro 
conhecimento. 
Hoje eu vou falar com vocês sobre cinco possibilidades de mediação. 
Quando você media, você o faz em vários campos. Eu estou falando especificamente do 
brincar, mas depois vocês me dizem se cabe em outros campos, além do brincar.  
Um tipo de mediação que você faz é quando você focaliza. Quando você ajuda a criança a 
focalizar a atenção em uma coisa que é necessária aprender. Então a gente diz que você 
está praticando ali a focalização. Ou então você viu que, você montou um espaço pra criança 
e ela foi lá, pegou a bola e ficou sentada em cima desta. O que a bola poderia dar pra ela 
ainda não foi percebido pela criança. Daí você esperou e nada aconteceu, você vai lá e 
pergunta se ela já viu uma bola passar dentro de um bambolê. E eu focalizo junto com ela e 
a ajudo. Essa é uma situação. 
Então pensem um pouco em que momento você focalizou sua aula: exploração, bola, 
esconde-esconde, percurso de aventura... Hoje teve todos. Isso é lindo, não? Isso é que é 
riqueza.  
O que você focalizou? Em que momento você focalizou ali que a criança, às vezes, está 
perdida e você precisa trazer ela, e não forçar, mas trazer ela mostrando que o 
conhecimento está aqui. Dá uma pensada de quando você focalizou. 
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Disso aqui eu já fiz um resumo. Tudo o que eu falo que vou entregar pra vocês eu falo que 
vou entregar, é que eu estou na loucura. Mas eu fiz um resumo explicando o que é cada 
tópico desse.  
Focalizaram? 
Eu faço uma coisa de focalização com vocês às vezes. Vocês estão vendo outra coisa e aí 
eu chamo a atenção de vocês pra observar um outra. E isso é uma coisa de focalizar 
também. Eu não tinha pensado nisso. 
Expansão. Às vezes, a professora faz a mediação pra expandir. O que acontece? Acontece 
que a criança está ali, focalizada e a professora amplia a compreensão daquela criança para 
aquilo que está sendo apresentado. A criança está ali e ela está tentando, só que a criança 
pode ter ficado lá e conseguiu fazer alguma coisa. Só que você, que é o educador e o adulto 
tem que observar além, e vai lá ampliar, 
 sem conduzir. É quando você, educadora, foi lá e ajudou a criança a explorar uma outra 
possibilidade da brincadeira.  
Vou dar um exemplo de expansão na brincadeira. P2 estava brincando outro dia de pega-
pega do lobo, que ela deve ter dado outro nome, mas a brincadeira era essa. As crianças 
tinham uns tecidos amarelos com uns pneus aqui, que era a casa do lobo, e da risca pra lá 
era a casa dos porquinhos. Tinha um lobo e a brincadeira era fugir do lobo. Só que teve uma 
hora em que ela foi o lobo. E olha o que ela dissP1: “Agora eu vou pegar quem está com a 
camiseta vermelha!” Quando ela falou isso ela expandiu, pois quem se tocou na hora e não 
estava de camisa vermelha não precisava nem correr. Mas se ela repetisse “agora eu vou 
pegar quem estiver com os dois pés no chão”. Isso surgiu no meio da brincadeira. 
Outra expansão. Eu estou no meio de uma exploração, e aí faz de conta que a P1 pôs os 
pneus assim, com corda, tábua... E no meio do percurso ela fala assim: “gente, mais teve 
aquele dia que choveu tanto, mas tanto que a montanha ficou desse jeito!” Daí ela bagunça 
os pneus, o que obriga as crianças a passarem pelos pneus escalando. Então ela expandiu a 
brincadeira. Ela colocou uma possibilidade diferente nessa brincadeira e que exigiu mais 
dessas crianças. 
A P3 chegou hoje e achou que o esconde-esconde era só com os tecidos e pra eles estava 
feito. Mal ela começou e um já começou a contar, outro começou a gritar pra se esconder... 
Eles já sabiam brincar. E aí ela sacou e foi lá e fez a brincadeira inteira. Ela expandiu. Nem 
tanto pra alguns, porque já soubessem brincar, mas quando ele vai brincar nesse espaço é 
diferente, é outra coisa. Só que, para os que não sabiam nada da brincadeira ela expandiu 
totalmente. 
Tudo bem, gente? Focalização, expansão – que é ampliar as possibilidades daquela 
brincadeira. 
Outro tipo de mediação se chama “Do significado e da afetividade.” O que seria? Seria 
quando você coloca toda a sua energia emocional para explicar para as crianças como 
funcionam os objetos, as pessoas, como são as relações e toda essa interação. É quando 
você fala: “eu sei que você fez isso, mas quando você bate nela, você machuca, e daí o que 
a gente faz?” Lógico que, com um bebê você fala  
de um jeito e com criança de três anos você fala de outro. São as relações com os objetos, 
com as pessoas, com o clima, com o tempo. Quando você, emocionalmente, se coloca 
naquela situação. Quando entra o emocional, a gente tem que pensar até onde pode ir com 
essa criança. 
Então isso aqui é a questão do significado. Dos objetos, das pessoas, do mundo e tal. 
 “Do significado e da afetividade”... Vamos parar pra pensar um pouquinho sobre hoje, se em 
algum momento você precisou mediar algo em relação a essas duas coisas, ao significado e 
à afetividade, pra levar a criança a entender o significado de algumas coisas. Por mais que 
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não seja naquele dia em que ela aprendeu, mas que você precisa mediar aquilo todo dia. 
Alguns no segundo dia, outros no terceiro dia, e outros ... 
 
P3: Afetividade nos meus. A M. E. já bateu na V., a G. já me bateu... Então tem horas que... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Como funcionam as pessoas... A M.E. ... Tem uma coisa 
que a gente precisa aprender pra nós: “Por que será que essa menina está fazendo isso?” E 
como a gente ajuda essa criança a compreender o significado daquelas coisas... 
 
P1: Eu tenho a M. que pensa que só existe ela e mais nada ao redor. E às vezes é difícil 
trabalhar essa questão com ela. Você percebe como ela fica te chamando o tempo todo? Ela 
chama qualquer um. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Agora, gente, não vamos confundir. Esses exemplos 
estão pertinentes com o que está aqui. Mas eu quero mostra a diferença com uma relação 
que vem daqui a pouco, que é a mediação da regulação. Aquilo que você regula 
comportamento, regra. Porque uma coisa é a regra do não poder bater. Outra coisa é você 
explicar pra ela o motivo de não poder bater em outra  
pessoa. E essa mediação você não consegue alcançar em um dia: “você não bate numa 
pessoa assim; não destrói um objeto da escola; você não fala comigo desse jeito!”. 
Daqui a pouco nós vamos chegar na mediação de regulação, de controle, de regra, de 
comportamento. Mas agora a gente está falando de você mediar pra criança entender o 
significado daquilo. 
Uma que talvez seja a mais familiar é a mediação da recompensa, que não é recompensar a 
criança porque ela conseguiu algo. Deixe-me usar as palavras certas. Mas é quando você 
expressar uma satisfação por algo que ela faz. E não é uma satisfação pessoal; você diz pra 
ela o motivo de você estar satisfeita. Ela tem que entender esse motivo da sua satisfação. 
Não pode ser algo do tipo “minha professora gosta de mim porque eu tenho o cabelo 
enrolado; porque eu faço o gosto da professora. Não é o gosto da professora... 
 
P1: É porque ela conseguiu fazer algo bacana ou fazer sozinha... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Você foi lá e provocou a situação do bambolê e alguém 
tentou, tentou até que conseguiu, ou não conseguiu e você chegou perto. Eu não vou dar 
muito exemplo, porque eu quero que vocês pensem nisso. 
Eu vou até ler um trecho como o autor coloca: 
“Recompensa. É quando você expressa satisfação porque está realmente satisfeita com uma 
ação da criança.”  
Quando você faz isso, quais são os benefícios? Você está aflorando pra ela o autocontrole e 
mostrando pra ela a capacidade de sucesso que ela tem, porque, muitas vezes na escola, a 
gente fica, mesmo que sem querer, preso àquela criança que deixa a gente de cabelo 
branco, aflorando a capacidade de insucesso: “Ta vendo? Não consegue! Toda hora eu 
tenho que fazer isso pra você?”. 
Aqui é trazer a recompensa no sentido do quanto você está satisfeita com uma ação. 
 
P2: Os meus já estão começando a descobrir isso e falam e vão atrás. Isso pra mim já é 
uma recompensa, porque a gente começou sem nada. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA: O duro é você passar para o parque para fazer isso. 
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P2: É verdade. E eles já começam a sentir falta e a pedir, e isso é uma recompensa pra mim. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  É uma recompensa pra você, mas como é que você 
media isso pra eles? Você precisa dizer para eles o quanto você está satisfeita com isso. 
Você percebeu a sua satisfação como professora, agora, a mediação com a criança, a sua 
intervenção... Quando vocês fecham a caixa e parabenizam pelo que elas fizeram ou 
sozinha com a criança. 
 
P2: Eu vi que o D. hoje, não ficou num momento só explorativo. Pegou a bola, tentou jogar 
no bambolê. Coisa que ele não fazia. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Ele só organizava. Ele passava e arrumava. 
E eu queira falar uma coisa sobre a I., sobre como ela precisa de você pra expansão. São 
duas coisas pras quais ela precisa muito de você: o foco e ampliação. A I. precisa disso o 
tempo todo. E o E.. 
Pensem um pouquinho na situação de hoje. Em que situação você esteve com a criança 
mediando a recompensa. 
 
P3: A minha mediação com eles foi na conversa sobre a brincadeira e eles me deram a 
resposta rápida. Porque eu perguntei pra eles e eles já conheciam. E a J. ainda explicou que 
tem que contar. A G.a disse que tinha que contar até dez. A Y. Disse 
 que tinha que esconder o rosto na parede. E eles brincaram direito. A resposta deles foi a 
minha recompensa. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Agora, essa foi a sua recompensa. O que é a mediação, a 
intervenção? É quando você não trata direto com a criança. O que você fez? Como 
recompensou as crianças que realizaram o desafio que você propôs? É essa a mediação 
que a gente está falando. 
Então você foi lá e deu as regras do esconde-esconde. Às vezes a gente esquece de fazer 
isso. É o tal do elogio. 
 
P3: Eu faço elogios pra eles durante a atividade... Desenho, pintura, por reconhecerem as 
letras, do nome... Isso eu faço sempre. Mas na brincadeira eu não faço. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Está vendo? Olha o brincar mais uma vez ensinando a 
gente! 
Quando você traz uma regra completamente diferente, que a criança nunca brincou, ou que 
ela já brincou e te ajudou a ensinar a brincadeira, é necessário uma recompensa. Essa 
situação do autocontrole, de ela perceber o sucesso... Agora, a gente tem que tomar cuidado 
porque a gente não pode sempre focar na mesma criança. 
Às vezes, quando você chama uma criança pra organizar um espaço pra você, você chama 
sempre aquela criança e você recompensa sempre.  
 
P1: Eu percebo. Eu chamo sempre o G.. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Isso é uma recompensa, poder ajudar, poder sair da sala. 
O que a professora está dizendo com isso? “Eu confio em você!” Mas o que a gente está 
dizendo para os outros? “Eu não confio tanto em vocês”.  
Então, é nesse sentido que a gente precisa pensar na recompensa. 
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P2: Até porque tem uns que brigam pra ajudar, pra levar a caixa... 
 
P3: A I., ainda agora pediu para carregar a caixa. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Ela está na atividade. Ela está ali com você. 
Então, gente, é nesses momentos que a gente nem imagina. Às vezes é aquela recompensa 
que a gente faz pro gerar, incentivando uma criança. Tem o N., o G., o J. e a I. que, não é 
que eu gosto mais. Mas me chama a atenção o jeito deles resolverem o problema.  
O J. me traz um desafio muito grande que é, ele tem uma questão corporal muito boa, ele 
conhece e tem uma imagem do corpo dele, mas... 
 
P1: Ele tem medo de escalar. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  O medo dele, é de se pendurar onde ele não tem firmeza. 
Onde é firme, ele vai e sobe. Mas os que tem balanço ele escolhe ficar pra trás. Todas as 
outras crianças vão e fazem e ele ainda está no pneu. 
 
P1: A M. também. Ela vai, mas chora. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Retomando, essa história da recompensa não deixa de 
ser uma mediação sua e nossa quando a gente sempre pede para as mesmas crianças. 
Então, que possibilidade tem? Se uma criança levou, a outra pode ir buscar. E aí vocês tem 
a criatividade de vocês e eu não preciso ficar falando a receita. É reflexão pra depois vocês 
verem como é que vocês fazem. 
 
P1: Eu acho legal porque eu chamo o G.. Mas quando acaba a brincadeira todo mundo 
ajuda. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  A gente só precisa equilibrar. O Equilíbrio é sempre bem 
vindo. 
E uma que eu deixei por último, que eu encontrei nessa pesquisa que eu li, onde eu 
encontrei essas cinco formas de mediação, a pesquisadora ficou um ano num CEI, com 
quatro professores. E ela só trabalhou isso com as professoras. E mesmo com um ano 
trabalhando isso o que apareceu mais é o que eu vou falar pra vocês. 
Qual foi a mediação que apareceu mais no brincar? A regulação do comportamento da 
criança. Assim, o cuidado com os brinquedos, deixar as coisas em ordem, não andar pelo 
caminho que não pode. Aqui no corredor, você pode ter certeza que elas vão passar por 
dentro do bambolê, e quem não passar é porque está com medo. 
A M. estava chorando e eu pedi que ela fosse lavar o rosto, e ela saiu aos berros. De repente 
ela parou de chorar e depois voltou a chorar. Daí eu fui ver e encontrei os bambolês da P2 e 
pensei: “será que ela passou pelos bambolês?” Eu fui olhar e na volta ela fez a mesma coisa. 
Ela não gritou nos bambolês, mas quando saiu deles ela gritou. 
Ela quer chamar atenção também, mas ela se dispersou nos bambolês. 
A regulação do comportamento não é só essa coisa de regra.  
 
P2: A gente teve muita dificuldade no início com esse negócio da regra. 
    
PESQUISADORA/FORMADORA:  E não é só a questão da regra, da organização, tem que 
ajudar a criança a regular o comportamento dela pra ela agir. Por exemplo, uma criança 
começa lá na montanha de pneus a andar, daí tem uma hora que ela começa a gritar, 
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porque ela ficou com medo. E a gente vai lá e propõe que ela use as mãos e desça como um 
gato. Então eu estou ajudando ela a planejar e a organizar. Isso se mistura com a expansão, 
mas também ajudar a regular o comportamento dela. Normalmente, nesta situação, a gente 
está ajudando a criança a se organizar de acordo com um objetivo.  
A regra tem na mediação é para ajudar a criança a se planejar de acordo com um objetivo.  
O Gu. é um menino que você precisa trazer e dar uma orientação. 
A criança de três anos está adquirindo a compreensão da fala, mas se você ensinar e 
orientar direito eles fazem. 
Nossa, eu corri hoje. Então, meninas, só pra acabar, eu queria que vocês pensassem nessa 
última mediação, que é a regulação do comportamento, tanto pra ajudar a criança a se 
planejar de acordo com o seu objetivo, tanto como regular o comportamento nas situações, 
com as pessoas, com as regras, com os objetos. 
Dêem uma pensada.
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13º encontro  
 
 
PESQUISADORA/FORMADORA: Isso é um documento que fica arquivado por cinco anos, 
na universidade. 
Eu combinei com a L. que amanhã eu vou passar, deixar o carrinho e um DVD para cada 
uma de vocês. Não deu tempo de separar o material de cada uma, por isso eu vou pôr tudo 
o que coubeP3: filmagens, fotos... Agora, o material escrito eu combinei com a L. até o dia 
20 de dezembro de entregar isso que a gente produziu juntas. 
Meninas, nós vamos pegar agora a nossa caixa de brincadeiras. Cada uma vai pegar uma 
cor e um papelzinho. Em cada papelzinho vai escrever uma palavra que represente o nosso 
percurso. Só que você terá que pensar numa palavra que represente você e as crianças. 
Uma palavra que represente os desafios. E então eu vou falando qual é a palavra, vou dando 
critério para a escolha de uma palavra e depois a gente vai compartilhar.  
Então vamos lá.  
Primeiro papel: uma palavra que represente a sua relação com as crianças hoje.   
(...) 
Outro papel: uma palavra que represente a cultura das crianças do seu grupo. 
(...) 
Uma palavra que represente as dificuldades do trabalho com o movimento hoje. O que ficou 
de dificuldade? 
(...) 
Uma palavra que represente a relação da Ana, pesquisadora, com você, educadora. 
(...) 
E por último, sobre o futuro da área de movimento. Sobre o movimento no ano que vem. 
Pense que você estará com outro agrupamento.... Uma palavra que represente o movimento 
e o novo grupo. 
Pronto? Esses papéis estão na ordem?  
 
 
 
  
 
Agora a gente vai conhecer um pouco da outra pessoa... Como a outra pessoa passou por 
isso tudo. Não teremos muito tempo para ficar falando, mas a gente vai ver o papel e 
saberemos como foi pra outra pessoa. 
Olhando o primeiro papel, qual é a pergunta? 
 
P2: Falar da minha relação com as crianças. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Coloquem na mesa... União, troca, mediação... Auxílio no 
observar, no ampliar, no compartilhar... Conquistas. Essa é a relação. 
Vamos para o segundo. E, qual foi a pergunta? 
 
P1: A cultura da criança. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  O que hoje a gente vê como cultura da criança em uma 
palavra. Podem pôr aqui: Vivência familiar, cultura familiar, autonomia no brincar, dialogar e 
comportamento. A partir disso, vocês acreditam que o que eles têm trazido vem de uma 
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vivência familiar. Vocês observam essa cultura familiar no brincar, no dialogar e no 
comportamento deles. E quando eles trazem o brincar de casinha eles brincam com 
autonomia, representando papéis... 
R, qual é a próxima? 
 
P3: Dificuldades com o movimento. A nossa dificuldade de espera, como na brincadeira, que 
a gente sempre está lá, falando, em cima e intervindo. Com isso aqui a gente viu que a gente 
não precisa ficar em cima da criança, para que ele tenha autonomia e crie a sua brincadeira. 
E parar para ouvir o que eles estão dialogando ainda é uma dificuldade. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Acho que tem uma adaptação que não é só da criança 
com o espaço, mas eu, como educadora. Como eu medio nesse espaço? Como eu ouço?  
E gente, três meses é muito pouco. E a gente ainda fica regulando o comportamento. 
E, o seu é o rosa? Dificuldade de organizar o espaço. A união de vocês pode ajudar. 
 
P1: Hoje eu tive que apelar para a F., porque a L. não chegava e a gente precisava preparar 
o percurso, e a sala de vídeo estava fechada... Isso é uma dificuldade que a gente tem aqui. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA: E aí, E P1, você coloca que algumas crianças deslocam 
objetos durante a arrumação do percurso.  
Hoje a tinha muita gente e muita novidade. Vocês pararam pra pensar? Muita novidade até 
pra mim. Aquela coisa do percurso... a cordinha. E eu pensava no que eles fariam com as 
cordas, e eles usavam pra segurar, era ponte, era tudo. 
Agora, acho que essa dificuldade é pra gente conversar com eles, não “hoje é um percurso 
de aventura”, mas “a P1 preparou um percurso de aventura para vocês, e daqui a pouco 
vocês podem preparar a aventura de vocês.” 
Sempre vai ter um ou outro, como o P. e o M., que não podem ver um pneu. Enquanto a 
gente vê um pneu eles vêm uma moto, começam a brincar e não param mais. Mas por outro 
lado eles estão muito mais presentes. 
A P2 coloca o tempo de montar o percurso, a questão da organização. Tudo bem que hoje 
vocês estavam em três, mas mesmo assim pode ser algo menos com duas coisinhas... É 
que agora vocês estão voando alto pra caramba. Mas eu também vejo isso como uma 
dificuldade e é uma coisa que eu quero passar, que é uma dificuldade organizacional, não é 
com a criança. É organizacional, mas a gente está querendo ouvir.  
Você, P3, que está indo para os pequenos, vai ter que mudar uma chavinha aí, porque ouvir 
um bebê é diferente. As crianças de vocês ainda falam com o corpo, falam com as palavras 
e tal. Mas os seus não. Então com é que o bebê? Como é conhecer cada um deles? Como é 
rever a cultura deles? E isso, acredite, é possível. 
E, qual foi a próxima questão? 
 
P1: A nossa relação com a Ana, com a pesquisadora. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  A relação da educadora com a pesquisadora: experiência, 
afeto, diferenciar o brincar valorizando o desenvolvimento de cada ser e de cada uma de 
vocês. Que bom que foi isso, E, porque a ideia era essa. Que em qualquer lugar que a gente 
vá, que a gente tire das coisas que estão aí dentro e não das coisas de fora. 
Compreensão, crescimento, troca e experiência. 
Bom gente, eu fico feliz que, dentro do ambiente escolar a gente conseguiu ter uma relação 
de troca de experiências, de afeto... Porque esse mundo está tão difícil... Já pensou em 
querer construir num processo educativo que não tem essas coisas? 
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E o diferenciar pro brincar é que a gente está lidando com crianças muito pequenas. Eles 
têm três anos, são autônomos, mas eles são bebês. Sei que o nosso objetivo é prepará-los 
para irem pra frente, mas eles são muito pequenos. Eu percebo muito isso na hora do choro. 
Quando eles vão chorar de verdade, não é aquele choro de quem quer chamar atenção. É 
um choro de bebê, só que com mais potência. A cara é a mesma, sofrida. E essa coisa de 
compreensão que cada uma experimentou. De cada uma ter o seu percurso, inclusive eu, o 
seu crescimento... E isso é das crianças, não é só nosso. A gente propõe algo e eles já 
sabem e isso nos surpreende... Cada um tem o seu percurso. Eles construíram bastante. 
E essas são coisas da relação que saem daqui. 
E por último, P? Qual foi a pergunta? 
 
P2: O que a gente colocaria para o ano que vem, para o futuro?  
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Então, a P2: o brincar, o lúdico, essa relação com o 
movimento... Continuar com essa relação... É isso que estou lendo? 
 
P1: Sim. 
 
P2: ...Compartilhar com demais educadoras. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:   Que legal. Material vocês terão para com partilhar, tanto 
de imagem – que eu acho que fala mais que qualquer coisa – quanto material escrito. 
 
P2: Eu acho que o que a gente aprendeu aqui a gente tem que passar pra outras meninas e 
pra nossas crianças todas. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Isso. Porque mudam as companheiras, as crianças são 
outras e eles precisam disso também. 
 
P2: Tanto que as meninas estão observando e reproduzindo as nossas atividades. Isso 
chamou a atenção deles. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  E isso porque elas só viram, elas não conversaram com a 
gente. Imagina se você puder compartilhar com sua companheira, entregar uma cópia do 
trabalho, mostrar umas imagens... Mesmo quando vocês mudam de grupo, esses princípios 
permanecem até no ensino médio. 
Então, um foco maior em brincadeiras que envolvam o movimento com a faixa etária. 
Brincadeiras que envolvam o movimento. 
 
O movimento não precisa ser uma atividade. Ele pode ser um brincar, tudo. Dá pra ser o 
brincar. 
Conhecer o grupo e desenvolver o trabalho com brincadeiras... Você gosta muito de cantar, 
né, P3? Eles podem não cantar nada com você no início, mas eles têm um jeito de pedir. 
Você só precisa descobrir o que eles estão te pedindo. Um exemplo: uma professora da J. 
foi visitar a Escola Jacarandá. E lá, no berçário, tem uma caixa com figuras. E as crianças, 
na hora de cantar, retiram uma figura que está na  
música. Então elas escolhem uma canção e as crianças encontram as figuras. É muito legal. 
E aí essa professora fez uma caixa para cada pai com as figuras das brincadeiras que ela 
faz lá na escola. Então o pai leva pra casa e a criança acaba pedindo a música... E a 
professora tem que ensinar. 
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Então, gente, eu acho que aqui a gente tem um pouquinho da relação com a criança, da 
relação com o movimento, com a dificuldade... nem tudo são flores, né?! 
Tem duas coisas pra falar, mas eu vou ter que escolher uma porque já deu a hora.  
Eu não vou ouvir vocês, eu vou só fazer um comentário sobre a socialização. Eu achei o 
máximo. As crianças raramente iam pra lá, mas elas voltavam. Elas já têm essa noção de 
organização do espaço. Elas já chegavam pegando coisas. Essa coisa de construir com 
materiais que pedem um movimento amplo já está com ela. A gente já pode falar que 
primeiro é o percurso que a professora fez ou construir junto com eles. 
Achei o máximo a casinha com as cordas em que eles subiam e desciam. E vocês puderam 
trazer coisas que vocês têm usado nas aulas individuais para compartilhar com as outros. A 
interação entre eles. 
 
P1: O E. ajudou a organizar os bambolês, porque ele nunca brinca. Mas depois a A. ficou 
observando e ele foi pulando um a um, dos que ele tinha montado. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA:  Ele ficou um tempão mesmo com esse negócio do 
bambolê. Tem toda uma sequência do E. organizando, mas eu vou deixar no DVD. Teve 
uma hora que ele me viu fotografando e deu uma perdida. 
E uma coisa que eu vou deixar com desafio. A história da mediação no brincar. Se a criança 
ainda não percebeu a possibilidade de um objeto eu vou lá e ajudo ela a focar, amplio uma 
brincadeira ou regulo o comportamento dela para ajudá-la a se planejar. Ou regulo o 
comportamento em relação á regra. Ou uso toda a minha questão emocional para ajudar 
essa criança a entender o significado do objeto, das pessoas, do clima e tudo mais. 
Esse é o desafio e não é só em movimento, é no brincar. 
Eu quero agradecer a vocês por aceitarem o convite para participar da pesquisa, por terem 
ido até o fim. Fiquei muito feliz de estar aqui, com a intenção de acertar. Eu não queria fazer 
uma pesquisa que não tivesse sentido pra mim e para as outras pessoas. 
E como vocês são importantes para essas crianças. Recompensem-se pelo que vocês 
aprenderam e pelo que essas crianças estão aprendendo. 
 
 
 
 

 
 

 
 


