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INTRODUÇAO: Este projeto foi desenvolvido com crianças de dois anos e meio a 
três anos de idade do Centro de Convivência Infantil da Unicamp em 2008. Com a 
chegada ao grupo de crianças que nunca tinham frequentado uma escola ou 
procedentes de outras instituições, sentimos dificuldades em entender a linguagem 
oral de alguma delas. Nós, professoras, a partir desta constatação, passamos a 
estimular a fala, ressaltando sua importância social no contexto do objeto 
explorador escolhido pelo grupo, O Planeta Terra, desenvolvendo o sentido de 
pertencimento. Este projeto trouxe para nós educadoras/espelhos da criança, 
enriquecimento cultural e troca coletiva da importância da fala como ferramenta 
social do indivíduo e do uso correto da linguagem oral. Conquistamos melhores 
condições de aprendizado, comprometidas socialmente com as crianças, com 
melhor compreensão de nossa prática docente, consciente e crítica e que, sem 
mudar toda a sociedade, nos dá a certeza de termos plantado algo de bom. Com 
esta ação consciente aprimoramos nossa prática transformando–a em significados 
para nossos alunos. Segundo Soares (2006), na psicologia do desenvolvimento o 
interacionismo oferece muitas respostas às lacunas deixadas pelas teorias 
comportamentais e inatistas ao partir do pressuposto de que o sujeito interage 
ativamente com o meio e esse se modifica em função de sua ação. Portanto nossa 
função de professor baseada nesta teoria é fundamental para a aquisição do 
desenvolvimento da linguagem das crianças, pois esta se desenvolve nos diferentes 
meios sociais. Concluímos que a escola infantil é uns dos meios mais importantes, 
para que isto ocorra já que as crianças ingressam mais cedo na escola e 
permanecem mais tempo neste espaço. PALAVRAS–CHAVE: CULTURA + FALA + 
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Introdução: este projeto foi desenvolvido com crianças de dois anos e meio a três 
anos de idade do Centro de Convivência Infantil da Unicamp em 2008. Com a 
chegada ao grupo de crianças que nunca tinham freqüentado uma escola ou 
procedentes de outras instituições, sentimos dificuldades em entender a linguagem 
oral de algumas delas. 

Nós professoras a partir desta constatação, passamos a estimular a fala ressaltando 
sua importância social. Dentro do objeto explorador escolhido pelo grupo "O 
Planeta Terra", que deu origem ao nome da turma: Turma do Céu, que 
desenvolvendo o sentido de pertencimento, de lugar, onde cada um mora, com 
quem, quem faz parte da família. No arquivo ANEXO 1... 

Através de fotos, cada criança apresentou e falou aos colegas e professores sobre a 
sua família e de si mesma. No arquivo ANEXO 2... 

Dentro do mesmo tema, despertou-se a curiosidade e interesse das crianças em 
explorar os elementos da natureza e a composição do céu em especial que os 
despertaram para as seguintes observações: No arquivo ANEXO 3... 

* Durante o dia 



- tem nuvens, sol que brilha, vê-se o céu que é azul, tem avião, passarinho que 
voa, o tucano, o pipa. 

* Durante a noite 

- tem estrelas que brilham, lua que esconde na nuvem, avião que acende, cometa. 

* Nos dias de chuva. 

- tem trovão que faz barulho, nuvem escura de chuva, água que cai do céu e arco 
íris depois. 

- Ai molha a terra, tem que usar guarda chuva e capa de chuva. 

Nesta pequena conexão de diálogos entre as crianças, se observa a troca de 
significados que sempre é muito rica quando intermediadas ou não pelo professor, 
como na rodinha de conversa onde as crianças narram fatos observados no dia-a-
dia entre eles. No arquivo ANEXO...  

E interpretam as situações vividas e as entendem de acordo com sua bagagem 
cultural, atribuindo ou generalizando os fatos de acordo com os detalhes expostos 
pelos narradores. 

Na psicologia do desenvolvimento o interacionismo oferecem muitas respostas as 
lacunas deixadas pelas teorias comportamentais e inatistas ao partir do 
pressuposto de que o sujeito interage ativamente com o meio e este se modifica 
em função de sua ação. 

Segundo Soares (2006) 

Portanto nossa função de professor baseada nesta teoria é fundamental, para a 
aquisição do desenvolvimento da linguagem das crianças, pois esta se desenvolve, 
nos diferentes meios sociais. 

As crianças pequenas desde o seu nascimento estão lendo o mundo que acerca, daí 
a importância de incentivarmos essas múltiplas linguagens, devemos estar atentos 
para interpretarmos as suas múltiplas falas como sujeitos críticos, participativos e 
construtores de culturas. 

Elaboramos junto com as crianças, utilizando material de sucata a "Luneta", para 
observação não só do céu, mas de tudo que quiserem observar de modo diferente 
(o mundo que está ao seu redor). No arquivo ANEXO 5... 

Enriquecendo os momentos de aprendizado e expandindo os significados já 
conhecidos por eles e acrescentado novidades, ampliou-se desta forma 
conhecimentos em relação à noção de:  

•·        Afetividade: (professor/aluno/família, acolhimento) 

•·        Valores, sentimentos, respeito, autonomia 

•·        Costumes, etnias, diferenças 

•·        Cores, formas, quantidades 



•·        Movimentos, sombras, experiências. No arquivo ANEXO 6... 

  

•·        Planejamento das atividades do dia 

Métodos Trabalhados 

•·        Ajudante do dia 

•·        Quem veio hoje... 

•·        Roda de leitura, estórias com fantoches, músicas cantadas, danças, 
ginástica corporal, pintura, modelagem, recorte, colagem, interpretação das 
estórias com desenhos livres, quantidades em relação a objetos, pesquisas de 
cores, formas geométricas bidimensionais e tridimensionais, jogos das sombras, 
desenhos, filmes e clipes no DVD.  

•·        Cantinhos (atividades proposta pelas crianças, brincadeiras). 

•·        Criatividade 

Objetivos 

•·        Concentração e persistência 

•·        Independência no trabalho 

•·        Iniciar-se no trabalho cooperativo 

•·        Expressar sentimentos, desejos, emoções. 

•·        Ampliar o convívio social percebendo a existência de regras 

•·        Manipular materiais com diferentes finalidades 

  

•1)      O palco principal das atividades foi a roda de conversa, onde todas as falas 
foram consideradas e que através da nossa intermediação proporcionou-se a 
"Turma do Céu", um ambiente rico em trocas e oportunidades para que houvesse 
uma maior expressão ao relatar os fatos cotidianos ou o que desejassem 
compartilhar conosco ou com as demais crianças. Percebemos que as dificuldades 
encontradas no início do ano, foram superadas nessa relação criança/criança e 
adultos. 

Conclusão 

•2)      Através do brinquedo, das atividades exploratórias em espaços diferentes, 
as brincadeiras de faz de conta, o acesso aos livros infantis, foram atividades que 
enriqueceram as culturas que cada um carrega, isto foi observado nos momentos 
de troca entre as crianças, sendo bem aproveitado e mediado por nós, professores, 
tornando-se riquíssimos momentos compartilhados. No arquivo ANEXO 7... 



  

            Oliveira (2002, p.220) 

Afirma que as generalizações feitas pelas crianças encaminham construções de 
conceitos graças ao confronto entre suas significações e as demais práticas 
cotidianas como os momentos das conversas e brincadeiras. 

Destaco nestas generalizações feitas por Oliveira o novo paradigma que incluem o 
reconhecimento de que: 

* A Infância é uma construção social, elaborada para e pelas crianças em um 
conjunto ativamente negociado de relações sociais. Embora a infância seja um fato 
biológico, a maneira como ela é entendida é determinada socialmente. 

Neste percurso observei também em mim um novo olhar. 

O princípio de formação diz respeito á vivências desafiadoras a todos que 
organizam a educação e pratica competente. Diante dessa perspectiva, em todos os 
anos de trabalho no Ceci, procurei o sentido de profissionalidade através do 
comprometimento com a infância, pensando na garantia e contribuição com os 
direitos fundamentais da criança, diante das experiências pessoais e profissionais 
pelas concepções e representações historicamente construídas de infância, práticas 
educacionais intencionais que se refletem sobre as modalidades e propostas 
curriculares de formação continuada, e principalmente sobre os possíveis traçados 
de carreira, tendo em vista uma nova perspectiva de educação infantil que caminhe 
junto com as vivências acumuladas e pesquisas realizadas. 

Um dos fatores fundamentais para uma melhor qualidade na educação é a 
preocupação com a qualidade de seus professores, e conseqüentemente, a boa 
formação dos profissionais dessa área vem contribuir com essa qualidade. 

A formação é contínua, e caminha juntamente com a busca metodológica, por isso 
me vi desafiada a olhar para o que eu pratico e como pratico, tentando 
compreender os tempos da infância no plano das fortes modificações sociais da 
gestão do tempo no mundo de hoje. 

A questão da formação aflorou ainda mais quando, em discussões nas disciplinas 
Educação de 0 a 6 e Multiculturalismo, que de certa forma, mudou o jeito, o foco, o 
olhar de todos que participaram, para as produções e pensamentos infantis. Fez-me 
sentir com o coração e me ajudou a agir com a razão pelo saber, sem medo de 
vacilar. 

Essas questões têm influenciado muito quando penso no que faço, mesmo 
acontecendo de maneira singular, mas quando propus um tempo significativo para 
esse fim, esse "fazer" tornou-se complexo. 

A minha prática pedagógica teve um encontro mais profundo com teorias mais 
recentes em 2000, quando iniciei minha participação em um grupo de estudo 
chamado "Simplesmente Complexa" ministrado pela Profª. Dr.ª Ana Lúcia Goulart 
de Faria. Esses encontros aconteciam na Faculdade de Educação da Unicamp, uma 
vez por mês. 

Dentre os vários encontros, destaco alguns que ficaram marcados, como o encontro 
em que houve a participação de Marcia Gobbi, na época orientanda da Profª. Drª.  



Ana Lúcia G. de Faria, falando sobre o desenho infantil, e em outro encontro me 
recordo da oficina de argila ministrada por Regina Lara, em seu ateliê, próximo a 
Faculdade de Educação. 

Outra experiência que deixou marcas foi no ano de 2002. No dia 20 de Julho desse 
mesmo ano, visitei a exposição "Cem Linguagens" em São Paulo, com os 
integrantes do grupo de estudo.  Nessa exposição fiquei entusiasmada com os 
trabalhos das crianças pequenas da instituição italiana Reggio Emilia. Havia 
trabalhos feitos em bidimensionalidade e tridimensionalidade, desenhos, fotos, 
pinturas e esculturas feitas com sucatas, todos frutos de projetos de atividades 
desenvolvidos nessa instituição.  

No segundo semestre do ano de 2002, logo no início dos encontros, a professora 
nos desafiou a criar um projeto de atividades e desenvolvê-lo ao longo do 
semestre, com o grupo de crianças que éramos professoras.  

Esse projeto deveria partir de um tema originado pelo interesse das crianças, e no 
desenvolver das atividades, necessitaria ser trabalhada a tridimensionalidade. As 
atividades necessariamente deveriam ser realizadas em sua maior parte, nem área 
externa, sem o uso de mesas e cadeiras, pensando que a produção da criança não 
se esgota na escrita. 

Para mim essa experiência foi muito importante, pois houve muita contribuição com 
a minha preocupação enquanto profissional, além de pautar-me no binômio "educar 
e cuidar", ações que acredito serem indissociáveis ao atender todas as 
necessidades das crianças. Isso significa integrar essas duas práticas como 
fundantes da educação infantil.  

Mas infelizmente durante esse período houve um embate prático e teórico entre a 
direção do Ceci e as concepções de infância que foi visto sobre a pedagogia italiana, 
e o vínculo de parceria foram rompidos, mas a semente já havia sido plantada, e 
mesmo assim eu e algumas companheiras não deixamos de freqüentar o curso. 
Esses momentos eram únicos que teríamos de formação e discussão da prática 
ligando-as à teoria. 

As discussões estendiam-se aos direitos das professoras da creche, sua formação 
profissional e política. Com isso passamos a reivindicar nossa participação no 
Programa Especial de Formação de Professores em Exercício que na época os 
coordenadores do curso enviaram um documento pedindo a permissão para as 
professoras do CECI serem inseridas no curso Pefopex. Algumas entraram, mas na 
ultima turma. Logo foi solicitado novamente o pedido para que pudessem ter mais 
uma chance, e foi nessa época que ingressei no curso Proesf, em suas ultimas 
turmas. 

O curso veio reafirmar minha prática com uma riquíssima teoria que me fez 
deslumbrar como uma criança que se encanta diante de um presente tão esperado, 
ou amedronta diante de tanto terror, de tantas verdades. 

Porque ter de esperar tanto para saber tantas verdades? Verdades estas que 
podem transformar o mundo? Porque são tão poucos os que têm esse acesso? 
Diante de tantas indagações, está sendo muito importante esse exercício, pois 
tenho tido outro olhar para o que faço da maneira que faço e como faço. Gosto de 
trabalhar por projetos, pois na educação infantil esse processo abre espaço para 
uma maior produção de conhecimentos, em que os sujeitos propõem perguntas e 
respostas, levando em conta o repertório cultural de cada indivíduo envolvido, de 
seus saberes. 



Tudo isso ligado a nossa formação como educadores junto às contribuições 
Filosóficas, Sociológicas, Psicológicas e Pedagógicas que nos fornecem 
possibilidades para nos orientar neste cuidado e educação de crianças pequenas em 
suas várias formas de linguagens, constituídas por ligações em geral não 
perceptíveis à simples observação e começa com a escrita no ar, com gestos da 
criança ao qual nós adultos atribuímos um significado. 

Assim acredito que a formação deve ser constante, favorecendo a reflexão acerca 
da postura profissional, vinculados a erros e acertos. Há maiores chances de 
efetivação de uma educação de qualidade, visando o desenvolvimento de 
profissionais capacitados. 

Foi somente através da articulação entre conhecimentos teóricos e minha prática 
que pude criar um olhar mais crítico sobre a educação e a formação de professores, 
desde o meu reingresso no Mobral até estes últimos momentos enquanto aluna do 
Proesf. 

Penso que são premissas válidas e fundamentais para uma condição mais elevada 
de cidadania do indivíduo ou de relações inter-humanas, que possibilita às crianças 
dons e poderes naturais de extraordinária riqueza, de força e criatividades que não 
é possível ignorar e nem decepcionar sem sofrimento ou empobrecimento, em geral 
irreversível. Entendo com isso a importância de oportunizar o direito de encontrar e 
desenvolver todas as potencialidades das crianças, valorizando suas capacidades de 
socialização, acumulando desejo de confiança e satisfazendo suas necessidades e 
desejos de aprender e apreender, especialmente quando estão garantidos por meio 
de uma aliança eficaz com o outro, com os adultos e suas famílias. 

Penso na importância que esse fato traz com a troca de saberes e habilidades. Não 
me esqueço de como educadora, eu sou um dos elementos principais para que essa 
transformação ocorra, e tenho em vista que não somente eu, mas todos nós 
professores, devemos ver. 

A organização do espaço físico deve contemplar prioritariamente as crianças, 
possibilitando a identidade cultural e sentido de pertencimento ao seu entorno, para 
uma educação infantil plural, na sua diversidade.  

Eu como educadora sinto-me o elemento fundamental na contribuição das 
transformações ocorridas nesses espaços, tendo em vista as diversas 
manifestações, criações e ações das crianças, facilitando as múltiplas relações com 
o objeto, com o imaginário e principalmente com o outro. 

  

Acreditando que o espaço deva ser pensado a nível de ambiente, e não resumindo 
á metragem, mas envolvendo o ambiente, as pessoas aí inseridas, não se 
restringindo á dimensão entre quatro paredes. Segundo  Lima (1989) 

"Diríamos que a diferença real que existe entre o adulto e a criança está na 
desigualdade da força entre ambos, material e financeira. Essa diferença faz com 
que, desde a primeira infância, a criança vá sendo subjugada por diferentes formas 
de autoridade que a impede principalmente na fase escolar, de manifestar-se 
livremente ou de conceber outros padrões que não sejam aqueles adotados pelos 
adultos. 



Mas essa situação ocorre, as experiências sugerem também, que as crianças 
mostrem uma capacidade maior de responder á estímulos novos, transformando os 
espaço através do uso que lhes é próprio, desde que se assegurem condições para 
a sua participação." ( Lima 1989, p. 80) 

                                                                                                                        
                                                                                                                    
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                   

O espaço físico é característico pela construção de atributos sociais que carregam 
símbolos e praticas que marcam com sinais específicos e inculcam valores, 
representam significados e conceitos advindos da observação e ação diretas. 

Assim a organização do espaço físico das instituições de Educação infantil deve 
considerar todas as dimensões humanas potencializadas nas crianças, tais como o 
lúdico, o imaginário, o artístico, o afetivo, o cognitivo, entre outros. Essas 
dimensões estão contempladas nos Critério para um Atendimento em Creches que 
representam os direitos fundamentais das crianças. Esse documento traz as bases 
para uma organização consciente de infância necessário á reflexão da organização 
espacial adequada do espaço coletivo. 

Dentro da perspectiva de infância e da qualidade de educação e minha formação 
contínua, não somente a formação superior, como os cursos e congressos que 
participei, influenciaram muito no entendimento do que pratico e como pratico. 

Agora é mais fácil entender o porquê e como trabalhar com projetos, já que é uma 
pedagogia que tenho contato há seis anos. No começo quando surgiam projetos a 



serem realizados, não havia respaldo teórico, somente orientações que recebíamos 
no curso Simplesmente Complexa, como já abordado.    

A minha crença é de que as crianças, no seu interesse, têm maior capacidade em 
estabelecer um contexto no qual possam descobrir suas próprias questões e 
problemas para explorar.  Sentia-me impelida a contribuir com a construção do 
pensamento e o conhecimento infantis, pois ao invés de as crianças apenas 
responderem às questões que os adultos acham que são interessantes, elas 
mostram-se capazes de definir questões a serem exploradas. 

O projeto vem preencher a educação infantil na sua simplicidade, sendo ele livre de 
fragmentações imposta pelas disciplinas. É através das experiências vivenciadas 
que nós, educadores, nos deparamos com a criança, nos envolvemos e nos 
encantamos de tal forma que mesmo as dificuldades que sempre esbarramos não 
tiram as marcas deixadas pelas atividades realizadas.  

Ter a oportunidade em realizar os projetos de aprendizagem foi como desenvolver 
atividades de investigação sobre algo que incomodou e despertou a atenção, 
excitou a curiosidade de todos os envolvidos. Na proposta de Projetos de 
Aprendizagem o papel do professor é ser um articulador entre objetivos, interesses 
e estilos de aprender das crianças. Verdadeiramente, nos projetos que realizei com 
as crianças procurei ser coordenadora das reflexões que envolvem a prática 
docente e a prática das crianças, organizando o planejamento juntamente com elas 
as novas ações e analisando continuamente os resultados de modo a oportunizar a 
reorganização do contexto de aprendizagem, e assim fortalecer as trocas de 
informações, de aprendizado, de descobertas, acontecidos através das curiosidades 
que levaram á investigações frente às indagações do grupo no seu todo. 

Eu como educadora também me sinto responsável em proporcionar às crianças 
ferramentas e recursos para explorar e resolver problemas, negociar e construir 
significados. Isso inclui o trabalho de projeto temático baseado na experimentação 
do que são oferecido às crianças, como as possibilidades de se expressarem em 
suas muitas linguagens, dentro das oportunidades de interpretarem e explorarem o 
mundo que os cercam, reconhecendo em si, um ser portador de conhecimentos e 
co-construtor do seu próprio saber.  

O envolvimento de todo o grupo com o processo foi grande, e isso pode ser visto 
nas diferentes turmas as quais eu era professora. O que caracteriza o trabalho com 
projetos não é a origem do tema, mas o tratamento dado a esse tema, no sentido 
de torná-lo uma questão do grupo como um todo. Mesmo se problemas ou 
temáticas surgirem de uma criança em particular, de um grupo de crianças, da 
turma, o importante é que o problema passe a ser de todos. 

Toda essa "ação reflexiva" tem a capacidade de mudar nosso olhar, nossa prática 
pedagógica. Com isso adquiri aptidões que me capacitam a resolver as dificuldades 
com as quais me deparo no decorrer do meu cotidiano. 

Eu, como professora, sinto-me capaz de enfrentar os desafios do tempo presente, 
de pensar na minha ação, na continuidade, se for o caso e nas mudanças no meu 
trabalho, entendendo que a minha função como professora, com formação 
específica na área. 

Concluo, portanto, que o tempo e a experiência, adquirida a cada desafio é o que 
nos ajuda a crescer e a perceber a importância de analisar e refletir sobre o nosso 
trabalho.  Muitos são os momentos presentes que me levaram a busca do passado 
para melhor entendê-los, sendo possível analisar o contexto da história da 



educação rememorando a minha própria historia, articulando-a com os valores 
sociais e políticos visto nos dias de hoje, sempre acreditando na mudança, mesmo 
que essa aconteça em um longo espaço de tempo, acreditando que mudar é 
aprender com as próprias experiências. 

  

"Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a viver 
naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia de nossa palavra. O 
professor, assim, não morre jamais." 

Rubem Alves 

Nem todas as crianças vindas de outras instituições apresentam dificuldades na 
fala, pois depende dos estímulos, cultura e diferentes meios sociais. Concluímos 
que a escola infantil é um dos meios mais importantes para que este 
desenvolvimento ocorra, já que as crianças ingressam mais cedo na escola e 
permanecem mais tempo neste espaço. 
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