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A comunicação tem como objetivo apresentar algumas reflexões construídas a 
partir da experiência vivenciada no projeto “Brincando no Paraíso“. Tal projeto 
elaborado num diálogo interdisciplinar entre as professoras–coordenadoras e as 
alunas das disciplinas Estágio Supervisionado I e Ciências naturais: Conteúdo e 
Método, no Curso de Pedagogia, da Faculdade de Formação de Professores da 
UERJ, reafirmou a fertilidade do movimento prática–teoria–prática na formação 
inicial de professores/as. Durante dois dias, estudantes dos cursos de Pedagogia e 
de Biologia ofereceram oficinas com uma perspectiva lúdica, cujas temáticas se 
articulavam às diferentes áreas do conhecimento – biologia, matemática ou 
diferentes linguagens: dança, contação de histórias, música etc – para as crianças 
ligadas à comunidade acadêmica, tanto do entorno da Faculdade, quanto os 
filhos/as de estudantes e professores/as. As oficinas tiveram como objetivo 
confrontar os conhecimentos construídos pelos/as alunos/as no âmbito acadêmico, 
tanto do ponto de vista do conteúdo específico das áreas, quanto do ponto de vista 
das práticas pedagógicas, com o olhar das crianças reconhecidas como sujeitos 
produtores de cultura. O movimento vivido por estudantes e professores/as 
possibilitou o exercício da reflexão coletiva sobre a prática, configurando–se como 
um espaço instituinte para a formação docente. Entrelaçando práticas de pesquisa 
e formação, o processo vivido nos possibilitou investir na construção de um olhar 
investigativo que desnaturaliza o já conhecido e exercita a curiosidade 
epistemológica (Freire, 1996), como base para a formação da professora–
pesquisadora Alves e Garcia (2003), Prado & Cunha (2007) que ao interrogar a sua 
prática, constrói formas de compreensão da realidade que possam responder os 
complexos desafios que estão colocados para o magistério atual. 
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Introduzindo a discussão 

O projeto "Brincando no Paraíso" experiência que deu origem ao presente trabalho, 
constitui-se como um desdobramento da pesquisa "Alfabetização, memória e 
formação de professores", cujo objetivo central busca contribuir para o 
fortalecimento de novas práticas de leitura e escrita na escola, a partir da 
reconstrução/resgate da memória e história de seus sujeitos.  

Atualmente, a pesquisa tem como campo e parceiras de investigação as escolas E 
M Raul Veiga e a E M Zulmira Mathias Netto Ribeiro, localizadas no município de 
São Gonçalo. 

Reafirmando o espaço escolar como lócus privilegiado de circulação e resgate de 
saberes, histórias e memórias, bem como, de preservação e (re) criação da cultura 
local, temos desenvolvido uma linha de investigação-formação que se vale do 
trabalho memorialístico no cotidiano, com objetivo de fortalecer ambientes 



alfabetizadores potentes (Araújo, 2001, 2003) para professoras e crianças das 
escolas da rede pública municipal de São Gonçalo. 

O projeto "Brincando no Paraíso", uma das ações de investigação-formação 
realizado pela pesquisa em 2008, foi elaborado a partir de um diálogo 
interdisciplinar entre as professoras-coordenadoras e as alunas das disciplinas 
Estágio Supervisionado I e Ciências naturais: Conteúdo e Método, no Curso de 
Pedagogia da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Tal projeto se 
configurou como um espaço de formação ao nos possibilitar vivenciar o movimento 
prática-teoria-prática na formação inicial docente, reafirmando o caráter instituinte 
de tal movimento.  

Brincando no Paraíso: possibilidades instituintes do Estágio 
Supervisionado 

Confirmando a importância do caráter reflexivo do movimento prática-teoria-prática 
já na formação inicial de professores, de acordo com o Parecer CNE/CP nº 3, de 17 
de abril de 2007 das Novas Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia o Estágio 
Supervisionado 

   

"pressupõe atividades pedagógicas efetivadas em um ambiente institucional de 
trabalho, reconhecido por um sistema de ensino, que se concretiza na relação 
interinstitucional, estabelecida entre um docente experiente e o aluno estagiário, 
com a mediação de um professor supervisor acadêmico. Deve proporcionar ao 
estagiário uma reflexão contextualizada, conferindo-lhe condições para que se 
forme como autor de sua prática, por meio da vivência institucional sistemática, 
intencional, norteada pelo projeto pedagógico da instituição formadora e da 
unidade campo de estágio." 

  

Segundo Nunes (2004), a escola é um lugar projetado para ensinar e aprender, é 
também um lugar onde outras relações e aprendizagens não escolares ocorrem e 
ganham, em certas situações, importâncias.  Proporcionar experiências 
significativas no  estágio supervisionado que promovam espaços instituintes de 
formação, a nosso ver pode contribuir para gerar a importância

Linhares (2004) afirma que as experiências instituintes investem na criação de uma 
outra cultura escolar, que rompam com a perspectiva hierarquizante, 
dicotomizadora, reguladora presente no cotidiano, tanto da escola, quanto da 
Universidade. São experiências, porém que estão sempre em um terreno movediço, 
sem certezas. Nosso projeto foi concretizado também a partir dessas incertezas, no 
qual, não poderíamos ter certeza do seu sucesso. 

 de que nos fala 
Nunes, tanto para o âmbito acadêmico, quanto para as instituições escolar. 

  

  

Brincando no Paraíso: o projeto em movimento 

A realização do Estágio Supervisionado, no segundo período de 2008, enfrentou um 
desafio extra: tendo saído de uma longa greve que atravessou os últimos meses do 



semestre, viramos o ano em aula e encontrávamos em pleno janeiro, período em 
que as escolas das séries iniciais e de educação infantil estavam de férias, sem 
podermos contar com os espaços escolares para desenvolver a reflexão prática-
teoria-prática que tem caracterizado nossas propostas no estágio.  

Daí nasce o projeto "Brincando no Paraíso" cujo nome, incorporando ludicidade da 
idéia surgiu a partir da incorporação do nome do bairro - Paraíso - até 
recentemente identificado como a localização da Faculdade de Formação de 
Professores.  Não se sabe bem porque, atualmente, o bairro que consta no 
endereço da faculdade é Patronato, embora saibamos também que por volta do 
final do século XIX ou das primeiras décadas do século XX, funcionava no terreno 
onde se encontra hoje a Faculdade de Formação de Professores, o Patronato dos 
Meninos Desvalidos.  

O projeto aconteceu nos dias 13 e 14 do mês de janeiro, envolvendo alunos de 
educação infantil e das séries iniciais das escolas públicas e privadas do município 
de São Gonçalo Para a divulgação e realização desse projeto, contamos com a 
ajuda de bolsistas, monitores dos cursos de Pedagogia e Biologia e das professoras 
Mairce da Silva Araújo, da disciplina de Estagio Supervisionado I e Maria Cristina 
Behrsin, da disciplina de Ciências da Natureza: Conteúdo e Método III.   

Durante dois dias, estudantes dos cursos de Pedagogia e de Biologia ofereceram 
oficinas com uma perspectiva lúdica, cujas temáticas se articulavam às diferentes 
áreas do conhecimento - biologia, matemática ou diferentes linguagens: dança, 
contação de histórias, música etc - para as crianças ligadas à comunidade 
acadêmica, tanto do entorno da Faculdade, quanto filhos/as de estudantes e 
professores/as.  

Para a realização deste projeto, elaboramos uma ficha de inscrição, para os alunos, 
precisando informar nome, instituição de ensino, data de nascimento, nome do 
responsável e telefone.  

Após análise das fichas, levantamos informações da instituição escolar dos alunos. 
Embora, a duração do evento tenha acontecido durante as férias escolares e um 
período pós-greve para os estudantes da UERJ, contamos com a presença de 
sessenta e nove alunos de escolas públicas e privadas de São Gonçalo, sendo 
quatorze da rede pública  quarenta e oito da rede particular e sete não 
identificaram a escola. 

A preparação das oficinas ficou a critério de cada grupo e essas foram divididas de 
acordo com sua temática, sendo o primeiro dia para oficinas de memória, 
matemática, escrita, contação de histórias. Já no segundo dia, foram oficinas 
direcionadas para a área de ciências naturais (zoologia, anatomia e botânica), 
exemplos: visitação à estufa e ao laboratório de biologia. 

As oficinas tiveram como objetivo confrontar os conhecimentos construídos 
pelos/as alunos/as no âmbito acadêmico, tanto do ponto de vista do conteúdo 
específico das áreas, quanto do ponto de vista das práticas pedagógicas, com o 
olhar das crianças reconhecidas como sujeitos produtores de cultura.  

Destaco que nesses dias, os recursos utilizados foram filmadora e câmera 
fotográfica, para registrarmos o evento. 

Na tabela abaixo, analisamos e separamos as oficinas, de acordo com: a área, o 
objetivo e a faixa-etária. Logo depois, fizemos o levantamento de algumas 
reflexões acerca de algumas oficinas. 



Tabela das oficinas no Anexo 1. 

  

Algumas reflexões 

O movimento vivido por estudantes e professores/as possibilitou o exercício da 
reflexão coletiva sobre a prática, configurando-se como um espaço instituinte para 
a formação docente.  

   

Nas oficinas "Contação de histórias" e "Brincando com a memória", na oficina 
"Contação de histórias" foi utilizado fantoches, para contar a história sobre uma 
sereia ao final da história foi distribuído folha para as crianças desenharem e/ ou 
escreverem sobre o que viram. Abaixo, temos uma foto de duas crianças 
desenhando, após a contação. Percebemos a importância das crianças 
reconhecerem-se como autoreseautoras ao registrarem seus desenhos. Por outro 
lado, a utilização da memória como elemento lúdico, atividades que as envolvam a 
utilizar todas suas múltiplas linguagens

Pensando os saberes, habilidades, competências das crianças como manifestações 
culturais, articuladas ao seu grupo social, a oficina "Brinquedos e brincadeiras 
populares" trouxe para a discussão a importância de se trabalhar o resgate da 
cultura popular, visibilizando um patrimônio imaterial que não costuma ser 
reconhecido como tal, ajudando a construir, dessa forma, um outro olhar sobre a 
cidade gonçalense.  

. Nos Anexos 2 e 3. 

Já nas oficinas "A utilização de aulas práticas em laboratório com instrumento de 
auxílio à construção do conhecimento no Ensino de Ciências", "Alimentação e 
digestão", "Corrente humana", "Sistema respiratório", "Conhecendo as plantas 
medicinais", temas direcionados a área de ciências naturais. Percebemos que esses 
temas, relacionam-se com o conteúdo escolar, contrapondo-se ao que 
esperávamos, pois   os/as alunos/as participaram, brincaram e aprenderam. As 
oficinas instigavam os saberes

Na oficina com os microscópios, no laboratório de Biologia, as crianças olhavam 
pedaços de flores (Anexo 4) e depois deveriam escrever o que observaram (Anexo 
5), as crianças se apropriaram a atividade de tão modo que na segunda foto a 
menina deixou a boneca de lado para preencher o formulário. 

 dos alunos que contribuíam e assistiam no 
desenvolver das atividades 

Ao analisarmos as fotos abaixo, percebemos a concentração das crianças ao 
visualizarem os animais encontrados no laboratório de ciências. Esta oficina foi uma 
das mais participativas por eles, pois perguntavam o que era cada animal, o que 
comiam, onde viviam, algumas crianças explicavam para outras que não haviam 
escutado.  Observamos nos anexos 6 e 7. 

Essas propostas pretendiam possibilitar aos/às alunos/as, a vivência de um 
processo no qual questionam, indagam, assim, construindo os seus saberes, 
rompendo com uma concepção hegemônica ainda presente nas escolas, que insiste 
mais na cópia e na reprodução e abre pouco espaço para os questionamentos. 

Os graduandos de Pedagogia e Biologia responderam a um questionário, no qual 
deveriam escrever sobre: os pontos positivos e negativos; sugestões. Neste 



questionário a maioria atribui ao ponto positivo esta interação da comunidade e das 
escolas na Universidade, o principal ponto negativo foi a falta de organização com o 
horário, e nas sugestões, a maioria sugeriu promover outros momentos e espaços 
como este, das escolas interagindo com a Universidade. 

Portanto, as atividades ultrapassavam um "simples ensinar", pois o nosso objetivo 
não era especificamente este, e sim constituir um espaço de reflexão sobre a 
própria prática escolar. Pesquisando, interrogando e interpretando a realidade 
vivida, nos aproximávamos do que tem sido apontado como o/a professor/a - 
pesquisador/a.  

Como aponta Cunha & Prado,  

"o/a professor/a - pesquisador/a não é somente aquele/a que produz conhecimento 
sobre o seu trabalho, orientado por programas de pós-graduação, mas o/a 
professor/a da escola básica que interroga a sua prática, investiga, documenta o 
seu trabalho, analisa, faz leituras, dialoga e constrói uma forma de compreensão e 
interpretação da  realidade."  (2007: 19) 

  

As oficinas proporcionaram um espaço de diálogo entre os futuros professores e 
alunos da escola básica, assim os futuros professores refletiram sobre o cotidiano 
escolar e a contribuição dessas oficinas para este cotidiano. Alves (2001), nos diz 
que: buscar entender o cotidiano escolar,  é estar disposto a ver além daquilo que 
os outros já viram,  sendo necessário mergulhar inteiramente numa determinada 
realidade, neste sentido, nós como professor/a - pesquisador/a devemos pensar em 
como mergulhar por inteiro para compreender este cotidiano.  

   

Conclusões Provisórias 

Dessa forma, o projeto "Brincando no paraíso: uma experiência na construção de 
espaços instituintes na formação inicial docente" buscou fazer a interlocução entre 
os conhecimentos produzidos dentro da universidade e, ao mesmo tempo, trazer 
para a universidade o conhecimento produzido pela escola. 

   

Nesse movimento prática-teoria-prática na formação inicial docente, queríamos 
estimular experiências instituintes entre a universidade e a escola básica, a partir 
disso, acreditamos estar contribuindo no campo da formação docente, reafirmando 
o caráter instituinte de tal movimento. 
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Oficinas 
 

 

ÁREAS OBJETIVO FAIXA – ETÁRIA 
Alimentação e digestão 

(Ciências) 
Conscientizar a importância 
de uma boa alimentação e 

funcionamento do aparelho 
digestivo 

 
5 á 10 anos 

Corrente humana (Ciências) 
Dança das cadeiras 

Presente secreto 

Sensibilizar as crianças. 
Companheirismo, 

cooperação e atenção. 

 
Não especificado 

Sistema respiratório 
(Ciências) 

Mostrar o sistema 
respiratório 

Não especificado 

Sistema circulatório 
(Ciências) 

Estimular o raciocínio/ 
entendimento sobre o 
sistema circulatório 

 
8 a 11 anos 

Artes e Ludicidade – A 
Imaginação Infantil 

Incentivar as crianças de 
guardarem seus sonhos e 

lembranças 

 
Não especificado 

Contação de histórias – “Jardim 
dos Sonhos” 

Incentivar as crianças na 
leitura. Desenvolver 
habilidades artísticas. 
Criação de histórias. 

 
Todas as faixas 

Pintando o sete Instigar a criatividade e 
imaginação 

Todas as faixas 

Trilhando brincadeiras Estimular a socialização e o  
trabalho em equipe 

Não especificado 

Quebra cabeças geométricas Identificar e organizar as 
figuras geométricas. 

5 a 8 anos 

Brinquedos e brincadeiras 
populares 

Resgatar a cultura popular/ 
estimular a imaginação e 

criatividade 

 
5 a 8 anos 

Brincando com a memória Estimular a interação 
utilizando a memória como 

elemento lúdico. 

 
A partir dos 7 anos 

Órgãos do sentido Mostrar o que são e como 
formam órgãos dos sentidos 

8 a 10 anos 

Sensibilizar para conscientizar Sensibilizar para separar o 
lixo residencial para facilitar 

a coleta 

 
5 a 14 anos 

A utilização de aulas práticas 
em laboratório com instrumento 

de auxílio à construção do 
conhecimento no Ensino de 

Ciências. 

Mostrar aos alunos o “mundo 
microscópio” 

 
8 a 12 anos 

Conhecendo o mundo dos 
bichos 

Incentivar a preservação dos 
animais 

Não especificado 

Conhecendo as plantas 
medicinais 

Desenvolver o conhecimento 
sobre as plantas medicinais. 

A partir dos 8 anos. 
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