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RESUMO

Este artigo aventura-se à descrição e reflexão de uma experiência de estágio em educação infantil, por meio de um reencontro com o
“cotidiano vivido” (OSTETTO, 2008) presente no relatório de estágio intitulado Implantação da sequência planejar – fazer – rever na
sala de áreas (AMORIM-VANDERLEI; LIRA, 2009). O projeto de intervenção, desenvolvido em uma instituição pública de ensino
de Alagoas, durante o curso de formação em Pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), previa a implementação da
sequência (P-F-R), presente na proposta da rotina diária da abordagem educacional americana High/Scope, (HOHMANN; WEIKART,
2007), com crianças de 4 a 5 anos. A descrição e reflexão serão apresentadas a partir de três recortes em que evidenciam os avanços
das crianças quanto à autonomia, confiança e visão de mundo, demostrando o quanto são potente. Ao passo dos avanços estagiárias
apresentam a ressignificação do saber sobre si, crianças e educação.

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Educação Infantil. Abordagem High/Scope. Sequência Planejar-Fazer-Rever.

ABSTRACT

This article ventures into the description and reflection of an internship experience in early childhood education, through a reunion
with the “lived daily” (OSTETTO, 2008) present in the internship report entitled Implementation of the plan - do - review sequence -
in the living room (AMORIM-VANDERLEI; LIRA, 2009). The intervention project, developed in a public educational institution in
Alagoas, during the Pedagogy training course at the Federal University of Alagoas (UFAL), foresaw the implementation of the
Plan-Do-Review sequence (PFR), present in the routine proposal. High/Scope American Educational Approach (HOHMANN;
WEIKART, 2007) with children ages 4-5. The description and reflection will be presented from three clippings that show the progress
of children regarding autonomy, confidence and world view, demonstrating how powerful they are. Along with the internship
advances, they present the resignification of knowledge about themselves, children and education.

Keywords: Supervised Internship. Child education. High / Scope Approach. Plan-Do-Review Sequence.

RESUMEN

Este artículo se aventura en la descripción y la reflexión de una experiencia de pasantía en educación de la primera infancia, a través de
una reunión con el "vivió a diario" (OSTETTO, 2008) presente en el informe de pasantía titulado Implementación de la secuencia plan
- do - review en la sala. de áreas (AMORIM-VANDERLEI; LIRA, 2009). El proyecto de intervención, desarrollado en una institución
educativa pública en Alagoas, durante el curso de capacitación de Pedagogía en la Universidad Federal de Alagoas (UFAL),
proporcionó la implementación de la secuencia (PFR), presente en la propuesta de la rutina diaria del enfoque educativo
estadounidense. Alto / Alcance, (HOHMANN; WEIKART, 2007), con niños de 4 a 5 años. La descripción y la reflexión se
presentarán a partir de tres recortes que muestran el progreso de los niños con respecto a la autonomía, la confianza y la visión del
mundo, lo que demuestra cuán poderosos son. Junto con los avances de pasantías, presentan la resignificación del conocimiento sobre
ellos mismos, los niños y la educación.

Palabras clave: Pasantía supervisada. Educación Infantil. Enfoque alto / alcance. Secuencia Planificar-Hacer-Revisar
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Introdução

Com a conquista da aprovação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de
Pedagogia (BRASIL, 2006), a etapa da Educação Infantil passou a ser contemplada efetivamente nas
grades curriculares dos cursos de pedagogia, caracterizando assim uma grande conquista no campo
de formação para a docência na Educação Infantil. Diante dessa conquista, disciplinas específicas de
formação para a docência na Educação Infantil tiveram que ser incluídas nos projetos de curso,
destacando –se, em especial, nesse artigo, o estágio supervisionado como espaço privilegiado de
formação.

Tecendo o olhar para a importância do estágio supervisionado em Educação Infantil e para além de
uma bagagem de conhecimentos e informações teóricas, envolvendo saberes e métodos considerados
como necessários à prática educativa, Ostetto (2008) traz a importância deste como uma rica
possibilidade de um exercício de olhar para si – “saber sobre si” – e descobrir o outro; estabelecer
relações saudáveis e processos de autoconhecimento e de formação, que se abrem a partir dessa
relação interativa. Nesse sentido, a autora destaca que “a profissão docente, por se basear na relação
entre pessoas, é permeada pelos afetos, pela simpatia/antipatia que acompanha as relações. Ser
profissional da educação significa experimentar sentimentos” (OSTETTO 2008, p. 136).

Para Ostetto (2012, p. 80), o estágio se constitui como:

Tempo e espaço de inúmeros encontros de professora-supervisora com as
estagiárias, das estagiárias com a instituição que recebe o estágio, das
estagiárias com as crianças, das estagiárias consigo mesmo e, por fim e
principalmente, da universidade com a escola pública.

É importante destacar que para a autora as discussões sobre o estágio estão articuladas com alguns
temas em evidência no debate sobre a formação de professores para a Educação Infantil, quais sejam:
qualidade do atendimento como direito da criança pequena e a contribuição da Universidade naquela
formação.

A perspectiva de qualidade ganha sentido na medida em que as instituições passam a assumir novas
concepções: de crianças; de desenvolvimento infantil; de propostas pedagógicas; de tempo e espaço;
e da indissociabilidade entre cuidar e educar, inerente ao conceito de educação em sua integralidade.

O professor de Educação Infantil assume um papel imprescindível, sendo, portanto, necessário a uma
formação adequada para que possa promover a qualidade na prática pedagógica para o
desenvolvimento infantil, constituindo-se, o estágio como uma etapa necessária e importante no
processo de formação. Para tanto, Ostetto chama, primeiramente, a atenção para a necessidade de
reconhecer as dimensões essenciais da vida, relacionadas ao processo de tornar-se professor. É por
essa lógica que a autora sustenta a concepção de que a formação do professor em sua prática envolve
muito mais que a racionalidade ‘teórico-técnica’, marcada por aprendizagens conceituais e
procedimentos metodológicos:

Não é apenas fazer, dar conta do conteúdo, planejar e executar um plano de
ensino perfeito, lindo maravilhoso, com ideias inovadoras. É abrir para a
escuta do que ordinariamente nos escapa, é aventurar-se a ir além dos hábitos
de pensar e fazer: à procura da própria voz, em busca de um caminho
autêntico e singular (2008, p 128).

Nessa vertente, a autora aponta para a necessidade de olhar a criança e observá-las cada uma com
suas particularidades e singularidades, e não invizibilizá-las diante de uma rotina comum, pois, como
destaca, é “preciso aprender a ver além do aparente, a construir um olhar implicado” (OSTETTO
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2008, p. 129).

Nesse “aprender”, o professor, em sua formação, reencontra-se com as porções esquecidas do seu
ser, o qual a autora denomina de “encontro com sua criança”, sendo esse encontro essencial no
processo do tornar-se professor. Parafraseando Jung (1998, p175), citado por Ostetto (2008, p. 129),
“(...) no adulto está oculta uma criança, uma criança eterna, algo ainda em formação e que jamais
estará terminado, algo que precisará de cuidado permanente, de atenção e de educação”.

Compreendendo a dimensão do estágio no processo de “tornar-se professor”, buscamos vivenciar
essa experiência, aqui relatada, de forma intensa, nos debruçando sobre ela como um espaço de
reviver nossa criança, de conhecer-se, conhecer as crianças e as propostas pedagógicas dos campos
de estágio para além das ações de pensar e fazer.

A prática do Estágio Supervisionado em Educação Infantil da UFAL (120h) se realiza no 6º período
no turno diurno e no 7º período no turno noturno, sendo este último realizado no turno diurno, uma
vez que as instituições de educação Infantil só funcionam no período diurno.

A primeira prática do estágio da UFAL foi realizada no segundo semestre de 2018, sendo esta a
primeira turma a ser contemplada com as disciplinas relacionadas à Educação Infantil na grade
curricular do curso de pedagogia que teve início em 2006. Desde então, a UFAL contempla, em sua
grade curricular, disciplinas obrigatórias, tais como: Fundamentos da Educação Infantil (80h),
Saberes e Metodologias da Educação Infantil I (60h), Saberes e Metodologias da Educação Infantil
II (60h) e Estágio Supervisionado II - Educação Infantil (120h), bem como outras disciplinas
correlatas à área infantil, tais como: Corporeidade e Movimento (40h), Jogos, recreação e
brincadeiras (40h), Literatura infantil (40h) e Arte-Educação (40h).

A proposta da disciplina do Estágio Supervisionado em Educação Infantil – idealizado pelos
professores do setor de estudos em Educação Infantil – abrange uma série de atividades organizadas
em cinco etapas: A primeira, denominada aproximação ao campo de estágio, consiste em um
contato inicial com instituição, com as crianças e público alvo. Essa etapa é dividida em dois
momentos: caracterização geral da instituição com entrevista à gestão e caracterização específica
para observar a rotina do público alvo. A segunda etapa refere-se à elaboração do projeto de
intervenção, quando se define o tema do projeto, a justificativa prática e teórica, os objetivos, a
metodologia e o cronograma inicial. A terceira etapa, nomeada intervenção e registro em diário de
campo, refere-se ao desenvolvimento do projeto propriamente dito nas respectivas turmas de
crianças. A quarta e quinta etapas referem-se respectivamente à elaboração do relatório final e à
apresentação dos resultados em forma de seminário.

Diante da limitação do espaço, neste artigo será apresentada uma síntese da experiência de estágio
em educação infantil (AMORIM-VANDERLEI; LIRA, 2009) de modo que possa possibilitar ao
leitor a grandeza de uma proposta pedagógica quando se é pensada para o desenvolvimento integral
das crianças, assim como propõe a abordagem High/Scope.

Conhecendo a abordagem High/Scope

A abordagem High/Scope é uma proposta americana de currículo para a educação infantil e séries
iniciais desenvolvida na década de 1960, por David Weikart e colaboradores. A proposta da
abordagem, que prevê a organização de um currículo centrado na criança, é orientada por 5
princípios: aprendizagem pela ação; interação adulto-criança positiva; ambiente de aprendizagem;
rotina diária e avaliação (HOHMANN; WEIKART, 2007, p. 9).

A aprendizagem pela ação, principal ferramenta da abordagem, refere-se às experiências diretas e
imediatas que as crianças têm com objetos, pessoas, ideias, atribuindo significado através da
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reflexão, construindo um conceito da realidade cada vez mais elaborado.

A abordagem pressupõe a organização de um ambiente planejado e equipado, dividido em áreas de
interesse bem distintas de modo a encorajar diferentes tipos de brincadeiras e atividades de interesses
das crianças.

A rotina visa gerar oportunidade para a aprendizagem ativa, a partir de uma gama de experiências e
de interações que se organizam pelos segmentos temporais: sequência Planejar-Fazer-Rever (P-F-R),
tempo em pequeno e grande grupo, tempo de área externa, de transição, comer e descansar.

A sequência P-F-R é habitualmente o tempo mais longo e intenso do dia e a peça central da rotina da
abordagem que engloba todos os elementos contidos na aprendizagem pela ação, a saber: materiais,
manipulação, escolhas, linguagem das crianças e apoio dos adultos.

Hohmann e Weikart nos esclarecem que:

Ao fazer planos diários, ao segui-los e, depois, ao relembrar aquilo que
fizeram, as crianças pequenas aprendem a articular as suas intenções e a
refletir sobre as suas ações. Também começam a perceber que têm boas
capacidades para pensar, tomar decisões e resolver problemas (2007 p. 247).

Conforme os autores, o planejamento é um processo intelectual no qual os objetivos internos dão
forma a ações antecipadas. Quando planejam, as crianças pequenas passam por uma grande
diversidade de ações mentais, tais como a definição de objetivos, a antecipação de ações, a expressão
de intenções e os interesses pessoais, a transformação de intenções em objetivos, a ponderação e a
realização de mudanças.

Segundo os autores, ainda, os planos das crianças podem ser classificados em: vagos, metódicos e
detalhados. Os planos avançam na medida em que as crianças vão se apropriando da linguagem,
ideias, brincadeiras e formação de grupos. Assim, o planejar se faz importante no desenvolvimento
da autonomia das crianças à medida que elas são encorajadas a articular suas ideias, escolhas e
decisões; adquirem a autoconfiança e o controle em suas ações ao se envolverem em diversas
brincadeiras, como ressaltam Hohmann e Weikart (2007).

O momento do fazer, refere-se ao momento em que as crianças realizam uma sequência intencional
de ações nas quais já pensaram e que já descreveram durante o tempo de planejamento, ao mesmo
tempo em que prosseguem com ideias novas e planos que criam enquanto brincam. As crianças
concretizam suas intenções, brincam de forma intencional, participam de uma conjuntura social,
resolvem problemas e constroem conhecimento significativamente.

O último elemento da sequência, o rever, equivale ao momento de reflexão pelas crianças sobre
aquilo que fizeram no tempo de fazer. De acordo com Hohmann e Weikart (2007 p. 340):

Enquanto o processo de planejamento leva as crianças a envolver-se na
criação de um objetivo e na antecipação de uma linha de ação que leve a
experiências de aprendizagem ativa, o processo de revisão ajuda a criança a
dar sentido a estas ações.

No tempo de rever, as crianças envolvem-se em vários processos importantes, tais como relembrar e
refletir sobre ações e experiências, associar planos, ações e resultados, falar com os outros sobre
experiências com significado pessoal, formar imagens mentais e falar a respeito e, por fim, expandir
a consciência para além do presente.
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Em síntese, de acordo com Hohmann e Weikart (2007), a sequência P-F-R possibilita às crianças
envolverem-se em brincadeiras que lhes tragam significados para a compreensão do mundo, tomadas
de decisões, escolhas das parcerias, resoluções de problemas, escolhas de brincadeiras e organização
do espaço.

Do pensar ao olhar e sentir: uma experiência da implantação da sequência planejar-fazer-rever
em uma instituição de educação infantil.

O projeto de intervenção aqui descrito, denominado “Implantação da Sequência Planejar, Fazer e
Rever na Sala de Áreas”, realizado em um Instituição de Educação Infantil no município de
Maceió-AL, foi desenvolvido em continuidade ao projeto de intervenção realizado no segundo
semestre de 2008 pelo grupo anterior de estagiárias do 6º Período do curso de Pedagogia da UFAL
(OLIVEIRA et al. 2008), que implantou uma sala de áreas de interesses na instituição na perspectiva
da abordagem High/Scope.

O projeto anterior ao nosso previu o desenvolvimento da sala de áreas em quatro etapas, a saber: 1)
ambientação da sala, que passou a ser denominada “sala de áreas”; 2) apresentação dos materiais
para as crianças nas salas de referência; 3) utilização da sala de áreas pelas crianças de cada turma e
4) introdução do planejar-fazer-rever. Em virtude da grande demanda para a organização do espaço
da “sala de áreas” a última etapa não pode ser contemplada efetivamente, despertando-nos o interesse
em continuar a proposta em nossa prática do estágio.

Assim, nosso projeto de intervenção, sob orientação da Profª. Dra. Lenira Haddad, teve como
objetivo geral a efetivação do processo Planejar-Fazer-Rever com as três turmas do turno vespertino
da escola campo de estágio, sendo elas o 1º período, 2º período “A” e 2º Período “B”, com crianças
com idades entre 4 e 5 anos, sendo o projeto desenvolvido em três etapas: 1ª) análise situacional; 2ª)
implementação do processo planejar – fazer – rever; 3ª) avaliação da conjuntura resultante da
aplicação do projeto. O projeto desenvolveu-se no período entre os meses de março a junho de 2009,
totalizando 15 sessões.

A primeira etapa, análise situacional, que demandou três sessões, consistiu na obtenção de dados
sobre a adequação da sala e sua utilização pelas professoras e crianças, compreendendo a observação
da atuação das professoras e suas respectivas turmas de crianças na sala de áreas e a reorganização
desta sala a partir da necessidade de reposição e de redefinição do espaço. A reorganização
proporcionou espaços mais amplos de deslocamentos assim como promoveu maior acessibilidade
aos diversos materiais da sala para as crianças. O ambiente ficou dividido em cinco ‘áreas de
interesses’: “leitura”, “casinha”, “blocos”, “brinquedos” e “artes”, cada uma delas com seus
respectivos materiais.

A etapa subsequente, desenvolvida em doze sessões, envolveu a consolidação a implementação da
sequência P-F-R de forma gradual, de maneira a possibilitar às crianças maior autonomia na
utilização dos espaços, tomada de decisão e realização de planos e projetos e revisão de suas ações.
Esta etapa foi dividia em dois momentos: familiarização com o espaço e implementação do P-F-R.

No primeiro momento, ocorrido em três sessões, sendo uma para cada turma, todas a crianças foram
convidadas, a partir da brincadeira do “Trenzinho” a conhecerem todas as áreas e brincarem
livremente.

O segundo momento, considerado o coração do projeto, reuniu uma série de procedimentos que se
constituíram eficazes no processo de consolidação do (P-F-R), entre eles: delimitação do tempo para
a sequência P-F-R; utilização de perguntas pertinentes que levem as crianças a anteciparem seus
planos e utilização de estratégias para facilitar o planejar e o rever; apoio às crianças durante os
P-F-R; e adequações dos materiais das áreas conforme interesses das crianças.
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A consolidação do P-F-R com as crianças e suas respectivas professoras na Sala de Áreas se deu a
partir do estabelecimento dos três momentos previstos na rotina: o primeiro, do planejamento (10 a
15 minutos), efetuado em roda de conversa, no qual as crianças falavam sobre o que pretendiam
fazer na sala; posteriormente, um momento de efetivação dos planos de brincadeiras (20 a 30
minutos), durante o qual as crianças circulavam na sala – em grupos ou isoladamente, à sua escolha
–, passando pelas diferentes ‘áreas de interesses’ dispostas e interagindo com seus materiais; e, por
fim, um momento do rever (10 a 15 minutos), também em roda de conversa, de reflexão e discussão
acerca do que cada uma havia feito na sala naquele dia.

Durante o momento do planejar, após algumas reflexões, lançávamos mão de perguntas do tipo:
“você quer brincar de quê?”,“ Com quem?”, “ Como vai fazer para atingir seu objetivo”, “O que
vai fazer hoje?”. A partir destes tipos de perguntas objetivamos fazer com que as crianças
percebessem que no momento do planejamento elas poderiam antecipar seus planos e verbalizar suas
intenções de brincadeiras para depois concretizá-las;

Para o ‘planejar’, assim como para o ‘rever’, lançávamos mão sempre de alguns estratégias
interacionais que encorajam a aprendizagem ativa, a fim de possibilitar às crianças expressarem-se
mais articuladamente e estabelecer a comunicação de modo geral.

Alguns destes recursos estratégicos, por exemplo, eram o “olho mágico”, uma espécie de luneta
‘encantada’ que ‘ajudava a ver’ a brincadeira pretendida para aquele dia; “o telefonema”, que
consistia em levar dois telefones para a sala (um para as crianças e outro para a condutora da
atividade) e ‘ligar’ para cada um (a), conversando sobre seus planos para o momento do brincar; ou o
“cartaz”, que era exposto em um cavalete diante das crianças e no qual escrevíamos, a partir de suas
indicações, aquilo que gostariam de fazer na Sala.

O apoio às crianças era contínuo em todos os momentos, pois procurávamos sempre estimular os
diálogos no momento do planejar; no momento do fazer, buscamos atuar enquanto suas parceiras e
incentivadoras, apoiando suas ações e cuidando para que nossa atuação não interferisse em sua
liberdade e autonomia, e por último no rever, buscamos estimular os diálogos com base nos
planejamentos das crianças, os quais eram anotados por nós no início do processo.

A terceira e última etapa do projeto envolveu uma avaliação conjunta do projeto junto às professoras
e realizou-se em única sessão através de um diálogo individual com cada professora.

Durante as sessões de execução da sequência P-F-R na sala de áreas, pudemos constatar inúmeros
momentos que traziam a evidência do desenvolvimento da autonomia, interação, linguagem e, visão
de mundo das crianças. Teremos como base para esta reflexão neste artigo alguns momentos
perpassados durante a segunda etapa que, por sua vez, dão mostras nítidas desse efeito vislumbrado.
Para tal, destacamos uma pequena amostra de alguns dos avanços percebidos durante o
desenvolvimento do projeto.

“Vou brincar com ela, eu vou brincar ali, eu vou brincar de carrinho” - conquistas no
planejamento

Com esta frase queremos destacar a evolução dos planos das crianças, brincadeiras e escolhas de
parcerias, ocorrido durante o projeto. Muitas foram as evidências deste progresso, mas iniciamos por
uma questão que nos fez refletir sobre a importância das perguntas a serem feitas para as crianças
com o objetivo de ajudarem a realizarem seus planos.

Desta forma, nos remetemos à estratégia do olho mágico utilizado nas três primeiras sessões. Essa
estratégia Tratava-se de um rolo de papel higiênico trabalhado e decorado de forma a se assemelhar a
uma luneta. A “mágica” estava no jogo de faz-de-conta que propúnhamos, dizendo às crianças que o
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objeto era encantado e possuía poderes especiais, na tentativa – na maioria das vezes, bem sucedida –
de imergi-las em um contexto de descontração e maior abertura ao se expressarem. Pela sua própria
característica, olhar para as áreas para decidir o plano, a própria estratégia nos direcionava a um tipo
de pergunta “onde quer brincar?” que depois descobrimos nem sempre adequada, pois acabava
conduzindo as crianças a realizar suas escolhas a partir do local. Se por um lado, este tipo de
pergunta não deixava de ser pertinente à ocasião em que as crianças se encontravam, de
familiarização das áreas existentes na sala, por outro, a pergunta fazia com que as crianças em sua
maioria respondessem sempre mostrando a área escolhida e não ao tipo de brincadeira. Segue abaixo
alguns exemplos de respostas com a utilização da estratégia do olho mágico para o planejamento.

Natasha: Com o olho mágico, ela aponta para a área de artes; Andressa:
Olha lentamente todas as áreas e aponta para a área de leitura; Tamyres: “Eu
vou pra aqui”, apontando a área de artes; Thainá: “Ali”, apontando a área da
casinha; Débora: Aponta para área da casinha; Willamys “Ali”, aponta para
a área de brinquedos. (AMORIM-VANDERLEI; LIRA, 2009, p. 37-38).

As crianças mencionadas optaram por fazer as escolhas das áreas, de forma oral ou gestual,
apontando com o dedo o local desejado. Entretanto, nem todas as respostas das crianças limitaram-se
à escolha das áreas. Outras crianças escolhiam, além da área de interesse, o tipo de brinquedo, que
muitas vezes restringia-se a um único objeto. Exemplo: Carlos aponta a área de brinquedos e fala
“boliche”; Everton aponta a área de brinquedos e diz “vou brincar de caminhão”, entre outros
exemplos.

Assim, nos demos conta de que a pergunta “Onde você quer brincar” limita as crianças em seus
planejamentos e tende a limitar seus planos à escolha da área, sem necessariamente acrescentar o que
se pretende fazer na área escolhida. Desta forma, foi possível compreender ainda mais a adequação
da pergunta “o que vai fazer hoje?”.

No transcender das sessões, e com a utilização de outras estratégias, especialmente do telefone, as
crianças passaram a entender a proposta do planejamento, e nesse sentido, seus planos começaram a
ficar mais elaborados, com a escolha de diversas propostas de brincadeiras, incluindo as parcerias
com outras crianças. Destaca-se ao longo das sessões as escolhas pelas brincadeiras de pintar,
fantoche, fantasias, carrinhos e de cozinhar.

Ainda pudemos perceber como as crianças, apesar de escolherem o mesmo tipo de brincadeira, vão
encontrando parcerias sem a interferência do adulto. Como destaque, podemos citar o caso de Abel
que em seus planos sempre escolhia brincar só de fazer comidinha e com o passar das sessões, foi
encontrando parcerias para a sua brincadeira. O exemplo abaixo refere-se à 10ª sessão realizada com
as crianças do 1º período e a primeira com a estratégia do cartaz em que as crianças relatavam seus
planos e escrevíamos de modo que elas pudessem visualizar.

As crianças chegam à sala de áreas, sentam-se formando um semicírculo em direção ao cartaz
exposto em um cavalete. A estagiária Kariny diz: “hoje nós vamos escrever aqui no cartaz qual a
brincadeira que vocês vão escolher”. Antes de iniciar o planejamento com a estratégia do cartaz,
uma das meninas diz “oh tia, eu vou brincar ali” apontando para área da casinha. “Vou brincar com
ela, eu vou brincar ali, eu vou brincar de carrinho” algumas das crianças dizem ao mesmo tempo.

Estagiária: “vamos começar pelo Abel”. Ao escrever no cartaz a
estagiária pergunta: “Abel vai brincar de que hoje?” Abel: “De comida
com Carlos Eduardo e Petrus” Estagiária: “E você, Carlos, já sabe de
que vai brincar?” Carlos: “De baralho com Petrus e Abel”
Petrus:“De boneco com Abel e Carlos” Marcelo: “De boneco” diz
que vai brincar só; Marília: “De boneco” Carlos: diz “De boneco de
meninoooo!!!” Taíse: “De comida e de blusa” Carla: “De fantasia”
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Estagiária: “E você vai brincar com alguém?” Carla: “Com Yago”
Yago: “Foto, comida e sombrinha” Eduarda: “De fantasia, comida”
Rafael: “Brincar de comida com Abel” Estagiária: “Vai brincar com
todo mundo hoje né, Abel?!” Denise: “Brincar de bolsa com a
Jeniffer” Jenifer Vitória: “De fantasia” Thamires: “De fantasia com
a Jeniffer Vitória”.

A partir desta última sessão de planejamento realizada com as crianças do 1º período, pôde-se
observar que as crianças não mais precisavam olhar para as áreas, como ocorria nas primeiras
sessões. Muitas já chegavam à sala com suas parcerias de brincadeiras definidas. Destaca-se, como
mencionado acima, o caso do Abel, e a significativa ampliação de parcerias para a sua brincadeira de
comidinha. Observa-se também que as crianças escolhiam mais de um tipo de brinquedo, nos quais
sempre vinham associados aos brinquedos escolhidos nas sessões anteriores, como por exemplo,
Eduarda que diz que vai brincar “de fantasia” e “comida” e Yago que menciona três tipos de
brincadeiras: “foto, comida e sombrinha”. No caso de Eduarda, observa-se que em seus planos
mencionava somente brincar de fantasia, quando na realidade, ao vestir a fantasia, brincava sempre
na área da casinha. No decorrer das sessões, Eduarda passou a mencionar em seus planos além da
fantasia também a brincar de comidinha.

Gradativamente, as crianças foram encontrando laços de parcerias para os momentos das
brincadeiras, chegando a formar grupinhos. A cada nova sessão as crianças chegavam à sala com o
tipo de brincadeira e parcerias definidas. Isso contribuiu para que o planejamento ocorresse em
menos tempo, ganhando assim, um maior tempo para as brincadeiras.

O desenvolvimento da autonomia das crianças durante os planejamentos foram conquistados na
medida em que começaram a se expressar com desenvoltura, reconheceram suas capacidades de
convencimento, de articulação e de propostas de brincadeiras mais elaboradas com diversas escolhas.

2 “Vou comprar comida: Arroz, feijão e carne” – Conquistas na hora da brincadeira!

Ao iniciar o momento do “fazer”, participar ativamente das brincadeiras das crianças, pois de acordo
com a Abordagem High/Scope, “o papel do adulto é de apoiar as brincadeiras das crianças e todos os
seus projetos. Eles também brincam com elas”, segundo Hohmann e Weikart, (2007, p. 88). Através
dessa interação, pudemos perceber como as brincadeiras estavam se tornando mais produtivas e
significativas, no sentido da duração do tempo; riquezas nos diálogos; referências estabelecidas com
o meio social; continuidade das brincadeiras em outras sessões, entre outros pontos relevantes.

ao trabalhar independentemente e com outras crianças ou adulto, as crianças
brincam com um propósito e com concentração, resolvem problemas que lhes
surgem, envolvem-se em experiências-chave. (idem, 2007, p. 296)

É importante enfatizar que nas primeiras sessões as crianças não permaneciam muito tempo com
uma determinada brincadeira, uma vez que elas ainda estavam a conhecer as diversas possibilidades
de brincadeiras que a sala de áreas oferecia. Na maioria das vezes, os meninos transitavam pelas
áreas de brinquedos, fantasias, blocos, sendo raros os casos de meninos nas primeiras sessões
brincando na área da casinha. Já as meninas, em sua maioria transitavam pelas áreas da casinha,
artes, leitura e brinquedos.

Optamos por destacar neste artigo uma brincadeira a partir do planejamento mencionado acima,
destacando a brincadeira de Abel, que sempre colocava em prática os seus planos de brincadeiras,
nos quais muitos foram direcionados para área da casinha, cozinhando feijão, sopa, fritando ovo e
arrumando a mesa para servir um cafezinho. Dentre outras brincadeiras escolhidas por ele, essa foi a
que mais se destacou pelo fato de conseguir atrair outros meninos para área da casinha, − área esta
não muito frequentada pelos meninos.
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Abel se encontra na área da casinha mexendo no fogão. A estagiária Thainy se aproxima e começa a
conversar com ele:

Estagiária: “E ai Abel, vai fazer o que hoje. Eu posso jantar na sua casa?”
Abel: “Eu vou assar peixe e fazer o ovo frito, salsicha” Estagiária: “Então,
mais tarde eu venho, tá?” (AMORIM-VANDERLEI; LIRA, 2009, p. 69)

A estagiária sai da área da casinha e vai para área de leitura. David que está com o livro em mãos
pergunta para a estagiária quem era o boneco de madeira da história. A estagiária por sua vez,
explica a história de Pinóquio. Depois, ele pergunta sobre a história de João, o pé de feijão e a
estagiária começa a contar um pouco sobre a história. Durante o período que conta histórias para
David, Abel e Rafael chegam à área de leitura com comida para estagiária:

Abel: “Olha aqui a comida.” Estagiária: “O que tem ai?” Abel: “Tem
peixe.” Estagiária: “Vamos comer!” Marcelo: “Pega a colher para
comer”Abel: “Quer um cafezinho? Estagiária: “Eu vou comer o peixe de
Abel e Marcelo, o cafezinho e ovo frito” Abel: “Ô tia, quer ir lá na minha
casa?” referindo-se à área da casinha. Estagiária: Quero sim e dirige-se para
lá com Abel. (AMORIM-VANDERLEI; LIRA, 2009, p. 70).

Convém informar que a brincadeira de fazer comida para a estagiária teve início com uma discussão
entre Abel e Rafael, que por sua vez queria disputar o fogão com Abel e com a intervenção da
estagiária, que pediu para Rafael olhar no planejamento “de que” e “com quem iria brincar”, este se
junta à brincadeira a Abel para brincar. De acordo com a ação descrita acima, percebe-se que Abel
deu continuidade à proposta de fazer comida para estagiária que tinha sinalizado antes, independente
da área em que esta se encontrasse. Durante todo o momento em que a estagiária permaneceu na área
de leitura, Abel e Rafael continuaram a levar comida para ela. Deste episódio destaca-se tanto o
maior tempo de permanência em uma determinada área e brincadeira, bem como o reconhecimento
da sala como um todo “faz de conta”, pois, para dar continuidade à brincadeira de fazer comida para
a estagiária, o trânsito entre a área da casinha e da leitura se faz necessário.

Durante as brincadeiras, foi possível verificar o quanto esse momento estava sendo rico para as
crianças, pois cada vez mais os enredos estavam ficando mais ricos em descrições do faz-de-conta e
interações mais efetivas. Podemos destacar a brincadeira da Andressa do 2º período “A”, que em
seus planos sempre escolhia brincar de médica de barriga ou de comidinha. Quando brincava de
comidinha em parceria com outras amigas, buscava ser a dona de casa, que cuidava dos filhos e fazia
o almoço.

“Hoje eu fiz....” - Conquistas no rever

O episódio abaixo ocorreu na 10ª sessão do 1º período, com a estratégia do cartaz. Todas as crianças
estavam sentadas em frente ao cartaz.

Abel- “Brinquei de comidinha, com Petrus, Rafaela, Marcelo. ‘Eu fiz peixe,
ovo e cafezinho” Carlos: “De carro e baralho” Petrus: “De jacaré,
comidinha e pirata” Marcelo: “Comidinha com Abel” Marília: “Pintar
boneca” Taíse: “Brinquei de comida, sentar na cadeira” Carla: “Fantasia,
de pintar” Yago: “De vampiro” Jeniffer Eduarda: “De fantasia” Denise
“Fui fazer compras” Tamires: “Fantasia, panela, vestido, desenhei e
pintei” (AMORIM-VANDERLEI; LIRA, 2009, p. 71).

Nesta sessão as crianças relataram suas brincadeiras de forma mais espontânea, descrevendo-as de
forma mais detalhada, como mostra o relato de Abel e Tamires que leva a desenho para a roda e
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mostra para seus amigos.

Foi possível vislumbrar uma melhoria em relação à autoestima, uma vez que as crianças
demonstravam alegria, satisfação, ao relatarem suas realizações para o grupo e serem apreciadas por
ele.

De tudo o que foi visto e durante todo o processo pudemos constatar a aceitação gradual do projeto e
participação cada vez mais intensa nas brincadeiras, maior interação entre as crianças de modo geral,
diálogos mais longos e mais ricos em descrição, desenvolvimento da autonomia na resolução dos
problemas e iniciativa na arrumação da sala, com o incentivo aos colegas e ampliação progressiva da
capacidade de expressão em crianças que não verbalizavam nas visitas à sala.

Consideramos a partir desses resultados a importância da aprendizagem mediada pela ação, realizada
sob condições favoráveis ao crescimento integral e à conquista da autonomia pela criança, o que,
como foi observado, depende sobremaneira da postura do adulto envolvido no processo. Conforme
citam Hohmann e Weikart, (2007, p. 299):

através da observação, do apoio e do envolvimento nas brincadeiras das
crianças (...), os adultos têm a oportunidade de descobrir os interesses
especiais de cada criança: a forma como pensa, com quem gosta de brincar e
resolve problemas.

Assim, pudemos perceber que a proposta da sequência P-F-R mediada pelo adulto, promove meios
para que as crianças desenvolvam suas capacidades humanas necessárias para lidar com os novos
conflitos, sua autonomia, criatividade, responsabilidade e envolvimento coletivo.

Considerações finais

Os fios que teceram os encantamentos e (re)descobertas sobre prática docente, sobre si e crianças,
puderam, sobretudo, nos proporcionar uma grandeza de reflexão sobre a educação Infantil e o
desenvolvimento das crianças. Com elas aprendemos mais que ensinamos e isto de fato, pôde ser
percebido em inúmeras situações em que nos deparávamos em estar aprendendo com elas o mundo
infantil.

A organização do espaço, a implementação da sequência P-F-R e o apoio do adulto, presentes na
abordagem High/Scope, possibilitaram às crianças: exploração dos objetos, a compreensão da
organização temporal durante o uso do espaço; o desenvolvimento da linguagem; a organização das
ideias para as brincadeiras; a expressão dos interesses, as escolhas e as decisões; a autoconfiança; a
concentração na brincadeira; além de avanços nos planos de brincadeiras, dos metódicos aos
detalhados.

Com a implementação da sequência Planejar-fazer-Rever, especificamente, ponto abordado nesse
artigo, foi possível verificar que houve uma ampliação gradativa e a intensificação da participação
das crianças nas brincadeiras, partindo-se do brincar simples a arranjos mais complexos e mais
elaborados, alguns, inclusive, ganhando continuidade em sessões subsequentes.

Constatamos ainda o desenvolvimento progressivo da capacidade de expressão em crianças que não
verbalizavam durante as visitas à sala. Para tanto, outro aspecto constatado no desenvolvimento da
autonomia das crianças, foi no sentido da resolução, por conta própria, de conflitos com os colegas,
autoconfiança nas realizações de suas brincadeiras.

Tudo isso evidencia a importância de uma proposta pedagógica que respeita as especificidades das
crianças e possibilita ao adulto uma nova postura em relação à criança e à própria prática educativa,
mais participativa, observadora e reflexiva, diferente daquelas em que os padrões dominantes da
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cultura adultocêntrica prevalecem.
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