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RESUMO 

 

PASSOS, Patricia Braz dos. A Importância do Brincar no Espaço Escolar. 2018. 61f. 

Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina 

Artes Visuais) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

Esse trabalho propõe uma intervenção do brincar no ambiente escolar, de maneira a favorecer 

a aprendizagem rompendo assim com o modelo tradicional de educação. Através dessa temática 

buscamos solucionar a questão do equilíbrio do corpo e seus movimentos de modo a diminuir 

os casos de acidentes e violência durante os recreios, da E. M. professor Augusto Motta, 

localizada no bairro da Penha-Circular, no município do Rio de Janeiro/RJ. A seguinte 

Pesquisa-Ação busca ser ferramenta de consulta e inspiração de outras unidades de ensino de 

maneira a incentivar a ludicidade e o trabalho coletivo transformando realidades onde a 

aprendizagem vem se tornando cada vez mais mecanicista. Valoriza desse modo o 

contentamento de alunos por fazerem parte da escola, transformando-a num espaço onde a 

educação é tratada como prazer e não apenas como o obrigação. A pesquisa propõe o diálogo 

entre áreas de Artes Visuais, Neurociência, Psicomotricidade e a teoria desenvolvida por Henri 

Wallon. 

 

 

Palavras-chave: Arte Educação. Brincar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é fruto de um intercâmbio de ideias, oportunidades e vivências 

proporcionadas através do Colégio Pedro II. Posso dizer que a profissional que sou hoje, 

devo muito a toda a trajetória que perpassei ao longo dos anos em que estive bebendo na 

fonte desse colégio, sendo instruída pala excepcional mestra, amiga e agora orientadora, 

Professora Eliane Mattozo. 

Minha história com a Arte começa ainda criança visto que sempre demonstrei 

interesse aos aspectos da criação e todo o seu universo imaginário. Academicamente, esse 

trilhar teve início em 2008, quando ingressei no curso de Licenciatura em Artes Plásticas 

pela Escola de Belas Artes/UFRJ. Ao final do curso, frequentei as disciplinas Metodologia 

de Ensino e Prática de Ensino sob a docência do ex-aluno e ex-Professor do Colégio Pedro 

II, o Prof. Wilson Cardoso. Como processo de formação era necessário a realização de um 

quantitativo de horas de estágio supervisionado. Entre as escolas ofertadas, acabei optando 

pelo respectivo colégio, onde hoje retorno cinco anos depois de formada para concluir o 

Programa de Residência Docente (PRD). Três motivos foram primordiais para minha 

escolha: por ser o local onde minha mãe e irmã estudaram quando jovens, pelo meu 

encantamento com a estrutura física do colégio ao participar do processo seletivo de novos 

alunos quando ainda cursava o Ensino Fundamental, e por último e não menos importante, 

pelo carinho, respeito e admiração que o Professor Wilson se reportava sempre ao falar 

sobre o campus de São Cristóvão I e sua equipe. Recordei e revivi toda a contemplação 

que tive durante o estágio, na observação, envolvimento e participação das aulas, agora 

como residente do PRD, sob o reencontro e nova orientação da Professora Eliane Mattozo. 

Meu percurso como Professora no Município do Rio teve início em 2011, como 

Professora de Núcleo Comum na 8º CRE, no bairro de Deodoro. Não gostei da experiência, 

pois até então havia trabalhado apenas com a Educação Infantil, onde o processo de ensino 

é mais lúdico e prazeroso, e não consegui me adaptar a uma classe com mais de trinta 

crianças, em que me responsabilizaria pela alfabetização integral da turma. A falta de 

apoio, a distância e a inexperiência com a série em questão me fizeram prestar um novo 

concurso antes mesmo do ano letivo terminar, agora para a faixa etária que já havia 

adquirido experiência. Foi então que ao final de 2011 tomei posse na nova matrícula de 

PEI – Professora de Educação Infantil e lá permaneci por três anos. Visando o término da 

Universidade, em 2012 prestei novo concurso, e em meados de 2013 tomei posse como 

Professora de Artes Visuais. Desde então tenho trabalhado nesse universo maravilhoso e 
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diverso, chamado Arte! Acredito que fiz a escolha certa, e me empenho diariamente para 

alcançar todos os alunos com a mágica da imaginação e o prazer do criar, tão difícil no 

mundo atual onde tudo chega muito rápido e com fácil manipulação. Fico questionando 

muitas vezes a dificuldade já absorvida por grande parte das crianças de “por que vou criar 

se é mais fácil copiar?”. 

Lembro até hoje, na minha prova-aula da graduação, com ambos os professores 

citados observando e avaliando meu desenvolvimento diante a temática da confecção de 

bonecas Abayomi – bonecas feitas com tiras de pano onde não é utilizada nenhuma forma 

de costura ou colagem, apenas amarrações. A aula havia sido planejada para crianças do 3º 

Ano e somente ao aplicá-la pude perceber que muitos alunos não sabiam dar nó. Um 

simples nó que em minha bagagem cultural aprendi a fazer aos cinco anos, crianças de 

nove e dez anos não dominavam. Ao final da aula, Professora Eliane fez uma reflexão que 

carrego até hoje quando deparo com problemas que acredito ser de fácil solução, mas que 

gerações após a minha enfrentam como uma grande tempestade. A “geração play” não está 

acostumada a solucionar desafios além do clique ou da pressão de um botão. Tudo, por 

mais simples que seja, que faça o aluno procurar uma nova solução além de comandos 

tecnológicos e práticos se torna um problema, um bloqueio. Observo isso no público da 

escola onde atuo hoje e como é complicado adentrar e fazer com que permitam novas 

possibilidades. Como é difícil lidar com o erro de um desenho, de uma frustação. Como é 

difícil dosar a intensidade do uso de um lápis para que não marque a folha ou então utilizar 

a borracha para apagar algo indesejado. Para quê esse trabalho manual, se posso desistir, 

se posso descartar e pegar uma folha de papel nova, se posso anular meu erro e acusar meu 

colega de turma mudando o foco da atenção? Sinto que muitos alunos estão ali pela 

aparência que causam no outro e não para si próprio. Durante a aula de Arte percebo que 

não se concentram em sua criação porque não sabem, porque não querem ou porque não 

enxergam como algo proveitoso a si próprio. Vivemos em um mundo repleto de 

informações, com um bombardeio de estímulos desenfreados e o nosso olhar precisa hoje 

de um foco, de uma concentração e direcionamento. A contemplação da Arte seria esse 

norteamento, um novo olhar a ser lançado para se alcançar o equilíbrio, a educação perdida 

em meio a explosão de referências. (PAGLIA, 2014. p.7). Melhor que contemplar é o 

FAZER Arte, SER Arte, EXPRESSAR Arte! 

Em 2012 pude cruzar minha caminhada com outra pessoa importante para o atual 

Projeto, a Professora Mônica Sica. Através dela pude conhecer o Instituto de Arte Tear e 

me maravilhar ainda mais pela nossa rica Arte Popular. Cito esse Pontão de Cultura e 



12 
 

 
 

Educação, pois participei do curso “Círculo Brincante”, desenvolvido em parceria com a 

Prefeitura do Rio de Janeiro, que hoje também incentivou o desenrolar deste atual trabalho.  

Através do curso em questão estabeleci contato com diferentes formas de aproximação com 

o ser brincante que nos habita, seja através de cantigas, brincadeiras, brinquedos 

tradicionais, marionetes, festejos, danças ou histórias. Precisamos desse encantamento 

dentro da escola para que as crianças sintam prazer em estar nesse ambiente, para que 

desenvolvam o foco e a concentração, para que sejam mais alegres, mais cooperativas, 

criativas e para que lidem com desafios de forma positiva e não apenas com superioridade 

ou competitividade. Que seja a Arte a porta de entrada desse universo agradável e 

contagiante que a escola já pintou de cinza! 

Trabalho na E. M. Professor Augusto Motta, uma escola localizada fora da 

comunidade, mas que atende crianças do Ens. Fundamental I residentes na Vila Cruzeiro, 

Morro da Caixa d’água, Morro do Sereno, Chatuba, Caracol, Vila Piqueri, conjunto 

residencial da Guaporé, Bento Cardoso, e ruas adjacentes. Todas as localidades citadas são 

caracterizadas pela violência, o agente principal que me impulsionou a realizar o presente 

projeto em meu local de trabalho. Muitos alunos não toleram opiniões contrárias às suas e 

reagem através da agressividade e ações impulsivas para solucionar problemas, ameaças e 

descontentamentos. Da mesma forma que se agridem fisicamente, também se utilizam de 

ataques verbais com uso de graves ofensas, desrespeitos e xingamentos. Observando as 

turmas ao longo dos quatro anos em que leciono, nessa unidade escolar, nunca houve 

tamanha necessidade de reverter esse quadro. O aumento nos casos levados à secretaria e 

também a incidência de desabafos e exaustão por parte dos colegas de profissão, me levou 

a utilizar as aulas de Artes como um ambiente de reflexão e construção conjunta, mas isso 

não começou agora. O professor hoje realiza um trabalho complexo lidando diretamente 

com a educação das emoções e seus desequilíbrios. Planejamos e replanejamos aulas 

mediando conflitos constantemente sem perceber melhoras. 

Através da pós-graduação que venho cursando na área da Neurociência Pedagógica 

tenho estabelecido interseções entre a teoria e a prática ao lidar com o estudo do cérebro, 

dentro do processo de aprendizagem. Se um cérebro é diferente do outro dentro de sua 

carga genética, organização de sinapses e sua utilização, estimulação e interferências 

externas as quais está inserido, sua maneira de aprender também é distinta. Nosso modelo 

educacional foca, na maioria das vezes, no modo tradicional e conteudista de ensino onde 

cadeiras enfileiradas forçam um comportamento restrito, sem interações ou olhares. Tenho 

observado a ineficiência desse sistema diante da infinidade de cérebros e demandas 
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exigidas por estes e vale ressaltar que cérebros não chegam às escolas sozinhos, eles vêm 

através dos corpos destas crianças. Justamente os corpos que vem sendo postos de lado, 

limitados em suas expressões e movimentos. Todo esse descontrole mente/corpo vem, 

juntamente com um desequilíbrio emocional, ocasionando reações não aceitáveis dentro 

de um ambiente escolar e posteriormente para toda a sociedade e vice-versa. 

Acredito que através das brincadeiras uniremos corpo-mente e o prazer desta união 

dará início a um diálogo de mão dupla. Progressivamente, novos olhares serão lançados, 

como o respeito, o trabalho coletivo e o prazer em estar e fazer parte da escola 

transformando a obrigatoriedade da presença em livre participação e vontade do aluno. 

A partir de minha formação em Educação Artística, sinto a necessidade e a 

possibilidade de trilhar esse caminho do interesse e encantamento através da Arte. Utilizei 

leituras e as variadas expressões artísticas para traçar elos que ligarão representações de 

brincadeiras a suas ações. Alguns artistas foram apresentados como forma de aproximação 

e ponto de partida para o a temática do brincar. Dentre eles posso destacar os artistas Ivan 

Cruz, com suas pinturas, esculturas em bronze e brinquedos artesanais em madeira; as 

figuras de barro de Antônio de Oliveira; e os Parangolés de Hélio Oiticica. A Arte e todo 

o seu imaginário contribui para o enriquecimento desse território do brincar, colaborando 

assim para a construção de conhecimento de forma diversificada, lúdica e de total interesse 

para a geração atual. 
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 2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Resgatar a ação do brincar como forma de construção de conhecimento, 

promoção da ludicidade e percepção do corpo dentro do espaço escolar, na E. M. 

Professor Augusto Motta. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Dialogar com obras de arte que apresentem as brincadeiras de diferentes 

tempos e culturas, nas aulas de Artes Visuais; 

2. Apresentar a brincadeira como campo de construção de conhecimento 

e memória por meio da Abordagem Triangular, de Ana Mae Barbosa; 

3. Proporcionar o fazer artístico através da confecção de brinquedos e de 

materiais que serão utilizados nessas brincadeiras; 

4. Desenvolver relações do ato de brincar com conceitos da Neurociência; 

5. Relacionar afetividade e inteligência com o aprendizado, segundo 

Henri Wallon. 
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3 JUSTIFICATIVA 

A partir da incidência cada vez maior do número de agressões físicas e verbais dentro 

do ambiente escolar, foi pensada a utilização de uma alternativa para que o interesse, a 

participação e o respeito fossem recuperados durante as atividades elaboradas e horas 

livres. A ludicidade, tão importante na primeira infância, vem perdendo espaço para uma 

educação conteudista, tradicional e robotizada. É esquecido que além do desenvolvimento 

intelectual, também temos um corpo vivo, rico em movimento e possibilidades num meio 

onde sua presença é tolhida e em diversas vezes “educada”, num sentido mais controlador 

e adestrador de posturas do que de percepção de suas reais potencialidades. O atual trabalho 

busca apresentar um melhor aproveitamento do espaço escolar, bem como resgatar 

brincadeiras que incentivem uma maior interação entre os alunos tendo as aulas de Artes 

Visuais como ponto de partida para tal ação. Através da vivência do nosso folclore e cultura 

brincante serão traçados paralelos com estudos da Neurociência bem como do Ensino da 

Arte, de maneira a fazer compreender o papel do brincar como ato de construção de 

conhecimentos. Através dessa interrelação de abordagens, pretende-se que seja 

proporcionado um ambiente incentivador e prazeroso de pertencer, ampliando assim as 

possibilidades de criação e socialização no espaço escolar. 

Foi observado na E. M. Professor Augusto Motta que durante o recreio as crianças 

interagiam com comportamentos e brincadeiras agressivas. O que deveria ser um momento 

de descontração, relaxamento ou uma pausa nos conteúdos estudados em sala de aula, se 

tornava um ambiente de conflitos, disputas e até acidentes. Vários professores se 

posicionaram desejando uma modificação desse intervalo caótico e barulhento, mas não 

havendo um trabalho coletivo, a mesma não seria possível. Professor Iuri, professor de 

Língua Inglesa e hoje Diretor-Adjunto da escola, deu o pontapé inicial a esse trabalho ao 

propor que disponibilizássemos, na hora do recreio das turmas, brinquedos ou atividades 

que ocupassem o tempo ocioso daqueles que já haviam lanchado, e que ficavam pelo pátio 

correndo ou se envolvendo em problemas. Nesse momento pensei em utilizar as aulas de 

Artes Visuais, com todas as séries da unidade de ensino onde atuo, como polo de 

construção dos brinquedos, que seriam utilizados nesse período de interação social, entre 

diversas turmas. 

Entendemos que o corpo ativo da criança deve ser tratado, dentro do espaço escolar, 

como parte integrante dos aprendizados e experiências de necessidades variadas. Tais 

necessidades revelam, na maioria das vezes, estarem relacionadas ao desinteresse, rebeldia 
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e comportamentos não aceitáveis, como agressões entre alunos. A Psicomotricidade nos 

faz compreender melhor a atuação desse corpo com o meio, bem como sua organização e 

equilíbrio social, afetivo, motor e intelectual de cada ser. Fátima Alves, estudiosa, 

professora e autora de obras acerca dessa ciência defende o papel imprescindível que a 

Psicomotricidade exerce sobre o indivíduo, e que sua não valorização acarreta dificuldades, 

presentes e futuras, para o bom e completo desenvolvimento do ser. 

 

Quando o professor conscientizar-se de que a educação pelo movimento é uma 

peça mestra da área pedagógica, que permite à criança resolver mais facilmente 

os problemas atuais da sua escolaridade e a prepara, por outro lado, para a sua 

existência futura de adulto, essa atividade não ficará mais em segundo plano(...) 
Para poder educar o homem, é preciso que o ensinemos a dominar sua própria 

consciência e corpo com senso de equilíbrio. (ALVES, 2012, p.155). 

 

A autora não defende aqui uma rigidez ou espécie de adestramento de 

comportamentos, mas sim um trabalho a ser desenvolvido juntamente com cada indivíduo. 

A partir dessa compreensão, entendemos que cada ser é responsável por seu próprio 

progresso. Responsabilidades são atribuídas de maneira que no todo cada indivíduo 

responda por sua identidade. A sala de aula, por ser um ambiente rico em diversidades, é 

terreno fértil para que a aprendizagem se dê através de trabalho cooperativo, sendo assim 

o espaço onde o “sujeito cerebral” (RELVAS, 2012, p. 54) se mune de ferramentas para 

dialogar com um corpo biológico e mental. 

O conceito em destaque no parágrafo acima é fruto de recentes estudos da 

Neurociência aplicados ao processo de aprendizagem onde o cérebro é interpretado mais 

que um mero órgão e sim, como a própria autora se refere, um ator social: aquele que 

discute, reflete, questiona e constrói o seu próprio aprendizado. Mais adiante abordaremos 

com mais detalhes acerca desta ciência, que tão bem dialoga com o processo ensino-

aprendizagem ao apresentarmos os pressupostos teóricos desta pesquisa. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Ao longo de nossa vivência em sala de aula, desde os tempos em que éramos alunos 

e agora como educadores, vimos a utilização de diversos métodos que captassem a nossa 

atenção de modo a refletir nos processos de aprendizagem da criança, e principalmente nas 

avaliações, resultados satisfatórios. Através dos anos dedicados à prática pedagógica 

vemos, dia após dia, que o público vem mudando, que conteúdos vem sendo adaptados 

para suprir necessidades, e que o comportamento dos estudantes não é o mesmo de 

gerações anteriores. Sabemos que tudo muda e observamos dessa forma a necessidade atual 

do professor em conhecer além das especificidades da disciplina em que atua, para que 

possa desenvolver e promover uma aula que atenda e contribua de forma efetiva para a 

evolução de todas as crianças. 

O presente Produto Acadêmico Final foi desenvolvido com base em algumas áreas 

em diálogo entre si: conceitos sobre a Neurociência, teorias da afetividade e inteligência 

segundo Henri Wallon e conceitos sobre a Psicomotricidade e a Abordagem Triangular 

para o ensino das Artes Visuais. No projeto, o ensino da arte será desenvolvido, não só pelo 

viés teórico e prático das linguagens artísticas, mas também através da emoção, que com o 

auxílio das teorias indicadas acima, pode ser entendida como mola propulsora, que 

desencadeia o interesse e a valorização do fazer artístico e a aquisição de conhecimentos 

sobre si e se relacionar com o mundo. 

 

4.1. Conhecendo um pouco mais sobre a Neurociência 

 

A Educação vem reconhecendo, cada vez mais a importância dos estudos e pesquisas 

da Neurociência, com referência no desenvolvimento anatomofisiológico do Sistema 

Nervoso Central (SNC), e em estudos que possam contribuir para que o professor 

compreenda melhor a organização e o funcionamento do cérebro humano, no processo da 

aprendizagem e suas interfaces. Nesse contexto, a ciência em questão fornece subsídios 

entre o ensinar e o aprender, de maneira a apresentar potencialidades neuronais que 

proporcionam o ato cognitivo, emocional, social e motor da aprendizagem (RELVAS, 

2012). 

Marta Relvas, bióloga por formação, doutora e mestra em Psicanálise, na 

continuidade de seus estudos em anos seguintes, afirma que “todos os cérebros aprendem” 

(RELVAS, 2015). Se há diversas formas de aprender, há também outras diversas formas 
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de ensinar. O ser humano é dotado da capacidade de desenvolver competências com base 

em desejos, recompensas e prazeres, dando espaço a vontades subjetivas (RELVAS,2014). 

A autora ainda afirma que todos os animais são inteligentes, mas o humano é o único que 

detém a capacidade de usar essa inteligência, a partir de funções cognitivas possíveis de 

serem empregadas, tanto para o bem quanto para o mal. Para que possamos compreender 

um pouco mais sobre essa ciência e o diálogo que exerce sobre o desenvolvimento humano, 

é válido ressaltar alguns conceitos que norteiam nosso entendimento quando pensamos 

sobre a aprendizagem. 

Partindo da Filogênese1 nosso cérebro poderia ser dividido em três partes (RELVAS, 

2015, p. 26): 

1 – Cérebro Primitivo – formado pelo tronco cerebral, mesencéfalo, cerebelo e 

bulbos olfatórios. Recebe esse nome por ser o mais limitado e por abrigar 

mecanismos neuronais básicos para sobrevivência, como a autoconservação –

movimentos referentes às funções vitais (respiração e batimentos cardíacos, por 

exemplo) e também equilíbrio do nosso corpo proveniente da pressão e conservação 

da temperatura. Além disso, é descrito como herança evolutiva proveniente dos 

répteis e por isso recebe também o nome de Cérebro Reptiliano. 

2 – Cérebro Intermediário – é formado por estruturas do Sistema Límbico e 

corresponde ao cérebro dos mamíferos inferiores. Esse sistema por sua vez, é 

encontrado nos humanos e é responsável pelas emoções e por esse motivo o cérebro 

intermediário também recebe o nome de Cérebro das Emoções. Esse fator é 

determinante na evolução que o cérebro sofre, pois além do aumento de capacidades 

e comportamentos, o mesmo sofre uma alteração na qualidade dos mesmos por 

agora fazer uso da emoção. 

3 – Cérebro Racional – compõe a última e mais complexa camada dos três cérebros 

e abrange a maior parte dos hemisférios cerebrais. É encontrada em animais 

aquáticos como os golfinhos, além dos primatas e os seres humanos. É composto 

pelo que chamamos hoje de néocortex – “neo”, novo e “córtex”, camada. 

 

 

 

 

                                            
1Evolução das espécies segundo a doutrina do transformismo; estudo científico dessa evolução. 
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Figura 1 – O Cérebro Trino de MacLean 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teoria que embasa a questão dos três cérebros foi desenvolvida em 1970, pelo 

neurocientista Paul MacLean o qual deu o nome de Cérebro Trino.  

Por sua vez, o neocortex encontra-se organizado e divido em lobos, onde cada um 

desempenha uma funcionalidade específica, mas em total interdependência, de acordo com 

as ações a serem tomadas e a necessidade de integração dessas informações (RELVAS, 

2009, p. 42). São eles: 

Lobo frontal - área cognitiva responsável pela interpretação, julgamento, escolha, 

planejamento de ações/movimentos e pensamento abstrato. 

Lobo parietal – Divide-se em duas áreas tendo a anterior responsável pelas sensações 

de dor, tato, gustação e calor, estabelecendo contato com o ambiente externo. Na zona 

posterior ocorre o processamento de informações recebidas pela anterior permitindo assim 

seu processamento. 

Lobo occipital – relacionado à visão. Danos nessa região acarretam sérios problemas 

levando até a cegueira, parcial ou total. 

Lobo límbico – referente à sua localização ao redor da junção do tronco encefálico e 

hemisfério cerebral, relaciona-se com conceitos ligados à emoção, processamento da 

memória e comportamento sexual.  

Figura 2 – A divisão do Cérebro em Lobos 

 

 

 

Fonte: https://novaescolademarketing.com.br/wp-

content/uploads/2018/01/cerebro-trino-maclean.jpg  

Imagem pesquisada em 30/09/2018. 

Fonte: https://www.infoescola.com/wp-

content/uloads/2010/01/lobos-cerebrais.jpg 

Imagem pesquisada em 30/09/2018. 

 

https://novaescolademarketing.com.br/wp-content/uploads/2018/01/cerebro-trino-maclean.jpg%20Imagem%20pesquisada%20em%2030/09/2018.
https://novaescolademarketing.com.br/wp-content/uploads/2018/01/cerebro-trino-maclean.jpg%20Imagem%20pesquisada%20em%2030/09/2018.
https://novaescolademarketing.com.br/wp-content/uploads/2018/01/cerebro-trino-maclean.jpg%20Imagem%20pesquisada%20em%2030/09/2018.
https://www.infoescola.com/wp-content/uloads/2010/01/lobos-cerebrais.jpg
https://www.infoescola.com/wp-content/uloads/2010/01/lobos-cerebrais.jpg
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A evolução filogenética proporcionou que os neurônios – células nervosas 

responsáveis pela sensibilidade e motricidade, promovendo um fluxo intenso de 

informações – se agrupassem e formassem um sistema nervoso. Esses neurônios 

possibilitam a condução de sinais/informações provenientes do meio externo para 

um “centro de comando” onde serão processadas e retornarão com uma 

determinada resposta ou melhor, reação. O Sistema Nervoso está dividido em duas 

partes: 

• Sistema Nervoso Central- composto pelo encéfalo e medula 

espinhal. 

 

Figura 3 – Composição do Sistema Nervoso Central 

 

 

 

 

 

 

 

• Sistema Nervoso Periférico – composto pelos nervos e Sistema 

Nervoso Autônomo. 

Para que haja uma melhor adaptação dos indivíduos com o meio externo são 

fundamentais três aspectos: a irritabilidade, a condutibilidade e a contratilidade. O primeiro 

aspecto possibilita a detecção das alterações do meio. Dessa maneira, a condutibilidade se 

faz presente através da condução da sensibilidade causada pela detecção. O último aspecto 

é a reação dessa célula, ou seja, o movimento da mesma frente ao que foi transmitido. 

Todos esses processos ocorrem através dos neurônios. 

Os neurônios são formados por três partes (RELVAS, 2015, p. 40): 

• Corpo celular – estrutura central, que contém o núcleo celular. Parte 

principal da célula pois nele se encontram as informações genéticas. 

• Dendritos – prolongamentos que partem do corpo celular e se 

assemelham a pequenos arbustos. Através deles é que o neurônio 

recebe as informações advindas de outros neurônios a que se associa, 

estabelecendo assim a comunicação entre eles. 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_ChMaLsYo9W4/SLm3-

3Iv_pI/AAAAAAAADKQ/1jhUrSBfV6s/s1600/informacoes_em_c

lip_image001_0000.jpg Imagem pesquisada em 30/09/2018. 

http://2.bp.blogspot.com/_ChMaLsYo9W4/SLm3-3Iv_pI/AAAAAAAADKQ/1jhUrSBfV6s/s1600/informacoes_em_clip_image001_0000.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_ChMaLsYo9W4/SLm3-3Iv_pI/AAAAAAAADKQ/1jhUrSBfV6s/s1600/informacoes_em_clip_image001_0000.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_ChMaLsYo9W4/SLm3-3Iv_pI/AAAAAAAADKQ/1jhUrSBfV6s/s1600/informacoes_em_clip_image001_0000.jpg
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• Axônio – filamento longo e fino localizado em região oposta aos 

dendritos. Dele partem as informações dirigidas às outras células em 

resposta ao estímulo recebido. Cada neurônio detém de um único 

axônio. 

A sinapse é a região de contato entre um neurônio e outro, onde ocorre a 

transformação de um impulso elétrico em químico. A troca de informações ocorre através 

de uma aproximação entre duas células. Quando a transmissão sináptica é elétrica, esse 

processo se dá de forma muito rápida. Por outro lado, quando a transmissão é química se 

faz necessário o uso de neurotransmissores e pode vir a ser excitatória, quando ocorre um 

aumento no estímulo recebido (através da adrenalina, noradrenalina, acetilcolina), ou 

inibitória, quando ocorre uma diminuição desse estímulo (através da dopamina, ácido gama 

aminobutírico - GABA). 

Mas por que estamos analisando todos esses conceitos acerca da Neurociência? Em 

que se relacionam com a aprendizagem? Neurociência é uma ciência nova, que trata do 

desenvolvimento químico, estrutural e funcional, patológico do sistema nervoso. 

(RELVAS, 2015, p. 22) 

A partir do momento em que sabemos um pouco mais acerca dessa ciência que tem 

como objetivo o estudo do cérebro se faz necessário compreendermos que o processo de 

interação deste órgão complexo com o meio atravessa condições sociais, biológicas e 

psicológicas. O professor, imerso numa diversa rede de “sujeitos cerebrais”, a partir do 

momento que busca entender melhor o processo de aprendizagem, tendo a neurociência 

como apoio, analisa melhor suas ações e as transforma de modo a contribuir positivamente 

para o desenvolvimento de seu educando. 

Retornando aos conceitos, é válido ressaltarmos mais três fatores importantíssimos 

quando associamos neurociência e educação. São eles: a plasticidade cerebral, o sistema 

límbico e a memória. 

As sinapses possibilitam o que é conhecido por Plasticidade Cerebral. Esta é a 

capacidade de estabelecermos novos caminhos, alterando o funcionamento do sistema 

motor e perceptivo através da atuação do sistema nervoso. Isso acontece através de 

conexões e reconexões das sinapses nervosas, de maneira a reorganizar informações 

recebidas através de estímulos. 
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A plasticidade cerebral é o ponto culminante da nossa existência, e seu 

desenvolvimento se dá ao longo da vida. Deste desenvolvimento, depende todo 

o processo de aprendizagem e, também, de reabilitação das funções motoras e 

sensoriais. (RELVAS,2009. p.49) 

 

Quando pensamos em aprendizagem, a mesma não acontece de um dia para o outro, 

é preciso que haja treino, dedicação, interesse e persistência. O mesmo acontece com 

nossas células nervosas. A cada nova experiência, redes de neurônios são reedificadas e 

com o passar do tempo, reforçadas de maneira a estruturar um novo comportamento. 

Quando pensamos em aprender a tocar um instrumento que nunca antes havia sido 

praticado, num primeiro momento parece impossível, mas ao longo do processo de 

execução, movimentos vão sendo adquiridos ao mesmo tempo que vão sendo, 

naturalizados. A prática leva a uma melhora nas habilidades, mas o processo se dá de forma 

gradual, da mesma maneira que os neurônios vão internalizando novas rotas de conexões. 

Quando funções particulares são desativadas, neurônios relacionados a ela podem 

passar a estabelecer e fazer parte de outras funções, adquirindo assim um novo controle. 

Da mesma forma, quando funções estão limitadas, neurônios podem passar a administrar 

novas funções. Todos estão aptos à plasticidade cerebral, sendo que as crianças dispõem 

de uma facilidade maior por estarem em processo de desenvolvimento propício à fase de 

crescimento. Adultos são capazes de realizar tal feito, mas necessitam de uma entrega 

maior visto que terão que refazer associações e reescrever caminhos neuronais de forma a 

modificar comportamentos antes estabilizados. A famosa expressão “sair da área de 

conforto” é dessa maneira compreendida melhor quando pensamos na dificuldade que tal 

ato desempenha, para que nova rotina seja adquirida. “Quando o estímulo já é conhecido 

do sistema nervoso central, desencadeia uma lembrança; quando o estímulo é novo, 

desencadeia uma mudança.” (RELVAS, 2012, p.55) 

A partir da citação acima lidamos com a questão da mudança e por isso nos referimos 

a plasticidade cerebral. Por outro lado, a autora cita a palavra lembrança e a partir dela 

daremos o pontapé inicial ao que chamamos de memória. 

Nosso cérebro recebe uma “enxurrada” de informações a todo momento e por isso 

faz-se seletivo para que consiga lidar com tamanho turbilhão de estímulos. Memória nada 

mais é que a retenção dessas informações processadas de maneira a fazermos uso quando 

dela necessitarmos. O que nem sempre acontece. Dessa forma, a memória é a base para a 

aprendizagem, mas temos que aprender a aprender ou nada mais passará do simples ato de 

decorar. 

A memória pode ser de dois tipos: 
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• Memória de curto prazo – como o próprio nome diz, tem uma 

duração/permanência limitada. É descartada se não utilizada com frequência 

para que outras informações possam ser processadas. 

• Memória de longo prazo –são aquelas retidas, havendo a possibilidade de 

serem recuperadas futuramente diante de certo estímulo. Para que a 

memória se torne de longo prazo, é necessário que haja o interesse e a 

repetição de determinada ação ou um conhecimento prévio da informação 

para que associações sejam efetivadas. 

 

Temos como parceira para o desenvolvimento desse aprendizado a emoção, que 

“está para o prazer assim como o prazer está para o aprendizado, e a autoestima é a 

ferramenta que movimenta os estímulos para gerar bons resultados” (RELVAS, 2009, p. 

59). 

Para que a aprendizagem de fato ocorra é imprescindível que reconheçamos os 

influenciadores desse processo e que identifiquemos o trio responsável por realizar um 

trabalho em que se completam. São independentes entre si, mas todos trabalham 

simultaneamente. São eles: 

• Hipotálamo – órgão localizado na base do crânio, encarregado por 

monitorar funções ligada à nossa sobrevivência. 

• Sistema Límbico – ou cérebro das emoções. Aquele que mantém o 

equilíbrio ou desequilíbrio emocional do homem. 

• Córtex pré-frontal – aquele que promove a racionalidade humana através de 

atributos de juízos, interpretações e reflexões. 

 

4.2 As emoções e a inteligência, segundo Wallon. 

Optamos por apresentar um recorte da teoria desenvolvida por Henri Wallon (1879-

1962), como forma de acrescentar justificativas que embasem a pesquisa desenvolvida 

aqui, estabelecendo dessa forma diálogos traçados com a neurociência e a 

psicomotricidade. Tivemos como referência a autora Alice Beatriz Barretto Izique Bastos, 

pós-doutora pela Faculdade de Educação (USP), professora e estudiosa acerca de temas 

relacionados a Psicologia e Psicanálise. 

Segundo a autora (BASTOS, 2014, p.18), Wallon defende a ideia de que “o ser 

humano é concebido como um sujeito geneticamente social, determinado tanto pela 
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dimensão biológica como pela social(...)”. Ao longo da obra em questão é visto que Wallon 

integra afetividade2, inteligência e motricidade como forma de desenvolvimento do ser. 

Esses fatores são vistos através da ontogênese3 e tem início através do choro e gestos 

involuntários bebê, que a partir de uma observação feita pela mãe interpreta-os como um 

desconforto e busca uma alteração positiva, uma solução para o mesmo. Pensando através 

da teoria walloniana, as reações corporais expressas inconscientemente pelo bebê, suas 

emoções, estão nesse caso relacionadas a necessidades básicas e por isso fisiológicas. 

Com o passar do tempo, a adaptação do adulto perante o bebê vai sendo 

compartilhada entre ambos os envolvidos. A partir do momento em que a mãe começa a 

atribuir significados a certos gestos de sua prole uma comunicação mais direta vai sendo 

estabelecida. Uma troca com o meio vai sendo instituída e sua repetição faz com que a 

criança estabeleça uma associação entre o gesto e a ação atribuída pela mãe como resposta 

ao mesmo. Diante desse fato o movimento deixa de ser fisiológico e passa a ser intencional, 

justamente por estar de certa maneira organizado. 

 

Portanto, a emoção na teoria walloniana, além de ser considerada uma linguagem 

anterior à linguagem, é compreendida como a mola propulsora para a evolução 

do psiquismo e como uma primeira forma de sociabilidade, pois uma de suas 
características principais é sua função social, capaz de estabelecer elos com os 

demais. (BASTOS, 2014, p. 29) 

 

Vimos então um caminho a ser traçado por Wallon, onde inicialmente a emoção era 

algo orgânico e agora passa a ser instrumento de socialização. BASTOS (2014, p. 30) 

ressalta a questão da aproximação das emoções com a vida mental, quando Wallon afirma 

que o psiquismo advém pelo poder da expressividade dessas emoções. 

A partir das interações que a criança realiza com o meio vai tecendo tanto sua 

consciência corporal quanto sua diferenciação eu-outro. Inicialmente essas relações partem 

de coisas concretas, quando o bebê manipula objetos, e gradualmente toma novas 

proporções ao direcionar estes objetos a pessoas. A autora afirma ainda em sua obra que 

tais relações são um prelúdio para a construção da consciência de si. 

Na teoria walloniana, a criança é compreendida como um ser social, ou melhor, 

geneticamente social, que por meio das relações que vai estabelecendo com as 

pessoas, com os objetos, com o espaço e com o tempo vai diferenciando-se do 

                                            
2Na teoria de Henri Wallon afetividade é um campo que abarca o das emoções, trazendo dessa forma uma 

diferenciação entre os dois. Para o teórico, as emoções são fisiológicas, viscerais e impulsivas, não 

apresentando uma mediação psíquica como ocorre com a afetividade. 
3 Processo evolutivo acerca das alterações biológicas sofridas pelo indivíduo, desde o seu nascimento até seu 

desenvolvimento final. 
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outro gradativamente, constituindo-se como sujeito e construindo sua identidade. 

(BASTOS, 2014, p. 48) 

 

A emoção, manifestação outrora biológica, toma uma certa intencionalidade ao fazer 

associações com gestos, movimentos e respostas recebidas a alguns comportamentos 

realizados. O psiquismo da criança vai sendo formado sobre essa ótica de trocas e 

associações, fazendo com que a emoção contribua não só para seu desenvolvimento 

interior, mas também com o meio externo. Para que um possa existir é necessária a troca 

com o outro.  

Tendo a família como a primeira célula de diferenciação eu-outro, a escola é de 

fundamental importância para a continuidade dessa construção como indivíduo. O 

“coletivo” que o ambiente escolar oferece é riquíssimo para que a troca com o meio seja 

partilhada. Assim linguagem e a capacidade de representação simbólica contribuirão para 

que as crianças interajam e “gradativamente possam aprimorar-se e diferenciar-se tanto no 

plano da afetividade como no da inteligência.” (BASTOS, 2014, p. 50) 

Por falar em inteligência, o processo escolar pelo qual a criança passa é regado em 

conflitos, disputas, crises e contradições tendo em vista a necessidade da mesma em fazer 

valer-se diante tantas outras. Wallon nomeia de estágio do personalismo essa fase onde o 

“eu” ainda não se encontra completamente fortificado e busca no grupo sua legitimação. A 

partir do grupo a criança alcança sua independência e tem no educador o mediador dessas 

interações, descobertas e diálogo entre desejos. 

 

4.3 Alguns conceitos sobre a Psicomotricidade 

Segundo a Associação Brasileira de Psicomotricidade (ABP), Psicomotricidade é a 

ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em 

relação ao seu mundo interno e externo. Está relacionada ao processo de maturação, onde 

o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada por três 

conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. 

Fátima Alves, mestra em Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente pelo Centro 

Universitário Plínio Leite (UNIPLI), defende a Psicomotricidade como “fator essencial e 

indispensável ao desenvolvimento global e uniforme da criança.” E mais, “é a base 

fundamental para o processo intelectivo e de aprendizagem para a criança.” (ALVES, 2012, 

p. 144) 

A partir do momento em que a tríade: movimento, intelecto e afeto é trabalhada em 

conjunto, vemos aqui uma interseção de ideias defendidas não só pela Psicomotricidade, 
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mas também pela Neurociência e pela teoria de Wallon, como foi apresentado 

anteriormente. Se faz necessário que o educador atual utilize desses conhecimentos para 

que possa promover uma mediação eficiente diante de sua turma rica em bagagens e 

experiências diversificadas. Deixando de lado a educação mecanicista e investindo agora 

numa possibilidade que privilegie a interação, a descoberta e o prazer em construir o 

conhecimento de maneira lúdica e divertida. O atual trabalho foi escrito tendo em vista a 

renovação do profissional da educação e do ambiente escolar promovendo o crescimento 

conjunto como forma de desenvolvimento individual, contribuindo dessa forma. 

 

O ideal seria que todos os educadores tivessem como respaldo para as suas 

atividades a Psicomotricidade, pois fariam com que nossas crianças realizassem 

experiência com o corpo, sendo indispensável no desenvolvimento das funções 

mentais e sociais. (ALVES, 2012, p.151) 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

Inicialmente é importante destacar a Abordagem Triangular, proposta pedagógica 

formulada pela pesquisadora do Ensino da Arte, Ana Mae Barbosa, para ser utilizada nas 

aulas de Artes Visuais e que, nesta pesquisa, nos orientou de modo que seus três pilares 

principais – apreciação, fazer e contextualização, fossem respeitados e refletidos, para que 

as necessidades da Unidade de Ensino, alvo desta pesquisa, fossem atendidas 

satisfatoriamente. 

 

A educação deveria prestar mais atenção ao discurso visual. Ensinar a gramática 

visual e sua sintaxe através da Arte e tornar crianças conscientes da produção 

humana de alta qualidade é uma forma de prepará-las para compreender e avaliar 

todo tipo de imagem, conscientizando-as de que estão aprendendo com estas 

imagens. (BARBOSA, 1998, p.17)  

 

Sendo a principal referência no Ensino da Arte no Brasil, Ana Mae Barbosa teve a 

influência direta de Paulo Freire em sua prática, visando sempre a realidade do aluno e seu 

pertencimento ao processo de ensino-aprendizagem. A autora formulou o entendimento do 

que nomeou Abordagem Triangular, com base em princípios para serem utilizados no 

ensino da arte e análise crítica das imagens, com desdobramento em produções estéticas 

criativas e criticamente contextualizadas.  

Aprender a interpretar o mundo por meio das imagens, como citado acima, é de 

fundamental importância, tendo em vista a real e alarmante necessidade do que poderíamos 

chamar de educação do olhar. Percebemos na maior parte dos estudantes, público alvo 

desta pesquisa, uma ansiedade na fala, uma inquietação nos olhares e uma carência extrema 

de atenção, sem, no entanto, haver um posicionamento crítico sobre as imagens que os 

circundam. Se olhar criticamente as imagens fosse uma prática ativa em suas vivências 

desde a 1º infância, acreditamos que futuramente teríamos uma geração mais observadora, 

perceptiva, com uma maior capacidade de interpretações, e usos de seus repertórios 

pessoais de modo mais crítico. E este é um de nossos desafios. 

Os eixos que permeiam a Abordagem Triangular são: ler, produzir e contextualizar. 

É válido ressaltar que os três pilares, citados acima, são interdependentes e não necessitam 

de uma ordem fixa para ocorrer, pelo contrário é a flexibilidade desses encadeamentos que 

permite uma mais ampla e renovada ação pedagógica no ensino das Artes Visuais. A arte 

é um terreno fértil que permite infinitas formas de contato entre esses planos. 
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(...) Tudo isso amarrado em cada caso, por um propósito simbólico cultural que 

dá sentido às ações concretas manifestas nas obras, nos textos críticos, orais ou 

escritos, nos registros de reflexão estética, orais ou escritos. (MACHADO, 2010, 

p. 68) 

 

Sendo assim, o procedimento metodológico escolhido para este projeto não poderia 

ser outro que não a Pesquisa Ação, com abordagem qualitativa. Uma vez que esta se refere 

a 

um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual 

os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 2008). 

 

Costa e Costa reforçam a importância do envolvimento entre as partes, pesquisador 

e pesquisado, de modo que um estimule o outro a seguir, em sistema colaborativo e 

participando das etapas de desenvolvimento da pesquisa (COSTA & COSTA, 2012, p. 36-

37). Tal processo se apresenta num ciclo que vai se reformulando à medida em que a 

própria prática acontece e se reavalia, com objetivo de melhorar a própria prática. 
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6 APRESENTAÇÃO DO PROJETO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Observamos ao longo do trajeto no magistério que os anos passam, a necessidade dos 

alunos aumenta, as cobranças são cada vez maiores e nossa estrutura de aula e sala de aula 

não mudam. A E. M. Professor Augusto Motta tem salas enormes que comportam mais de 

trinta crianças enfileiradas em carteiras, do mesmo modo tradicional que gerações 

anteriores vivenciaram em suas infâncias. Relatos e fotografias destas gerações 

comprovam a mesma organização. A única diferença percebida é que hoje o aluno não se 

prende mais a essa disposição. Temos um corpo pulsante em sala, clamando por liberdade 

e se fazendo perceptivo ao longo da aula. 

É expressado por parte do núcleo discente o entendimento de uma ruptura, uma pausa 

e um certo alívio durante as aulas de Arte justamente porque as carteiras se conectam, 

conversas acontecem, alunos se levantam para trocar materiais e pedir ajuda. É comum 

professores extraclasse perceberem também que muitas crianças perdem o equilíbrio e 

acabam interpretando a aula como momento total de relaxamento e permissão de 

comportamentos. Casos constantes de violência surgem durante esse momento por parte 

de alunos, que tem um grande potencial de criatividade e que não se identificam com o 

método tradicional de ensino. Dessa forma não se deixam perceber, ou se percebem por 

tempo limitado e curto, transformando a pequena duração do fazer artístico, que se 

comporta em apenas um tempo semanal de aula com 50 minutos, em um total descontrole 

e muitas vezes desestabilizam toda a turma. 

O recreio, outro momento de ruptura do tradicionalismo na estrutura do ensino, faz 

com que o aluno suplique por sua liberdade da carteira e sala de aula. Na unidade escolar 

onde o projeto foi realizado, o “problema” é intensificado por se tratar de mais de três 

turmas reunidas em um espaço pequeno com corpos animados e alvoroçados. O barulho se 

intensifica, acidentes acontecem durante as brincadeiras em velocidade, discussões e 

agressões surgem como defesas a esses acidentes, onde o caos se instaura durante vinte 

minutos. 

Nas aulas de Artes, buscamos sempre conscientizar as crianças para o nosso papel 

dentro da turma, dentro da escola como um todo e enfim perante a sociedade a qual fazemos 

parte. É absurda a quantidade de vezes que a aula é interrompida, em seus reduzidos 

cinquenta minutos de tempo, para chamar à atenção de estudantes mediante 

compartilhamentos gratuitos de xingamentos, tapas, empurrões e qualquer outro ato de 

desrespeito com o colega de turma. É compreensível, em certos momentos, que esse hábito, 
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já internalizado e agora reproduzido, é fruto da bagagem cultural que cada criança traz do 

seu dia a dia fora da escola, e do espelho que observam a todo momento da família e sua 

vizinhança, mas em alguns momentos ultrapassam o limite. Afinal, somos seres sociais. O 

professor se coloca a observar essa falta de fraternidade entre os alunos, seja durante o 

recreio ou durante as aulas, e muitas vezes sente-se responsável por oferecer novas 

oportunidades de contato, troca e melhor aproveitamento desse tempo dentro da escola. 

Para que isso ocorra é imprescindível que a criança além de “estar” no espaço físico escolar, 

por determinado período de sua vida, “seja”, pertença a esta escola e sinta-se representada 

através dela, pois “a emoção está para o prazer assim como o prazer está para o 

aprendizado, e a autoestima é a ferramenta que movimenta os estímulos para gerar bons 

resultados.” (RELVAS, 2009, p. 59). 

A escola, enquanto instituição educacional, tem como um de seus desafios, 

proporcionar ao aluno o prazer, o encantamento de estar ali. Por outro lado, é percebido 

nas crianças uma postura de obrigatoriedade em estar na escola, pois muitas chegam 

bastante desestimuladas. As turmas que entram no turno da manhã dispõem de dez minutos 

livres, que devem ser utilizados para se dirigirem ao refeitório e tomarem o café da manhã. 

O mesmo acontece com as turmas da tarde, sendo que estas detêm de um tempo maior de 

vinte minutos, já que o período é disponibilizado para o almoço. 

Muitas crianças chegam com um sorriso no rosto, mas com a intenção de rever os 

amigos e envolvem-se em empurrões, bullying com outras crianças, correria desenfreada, 

e tudo isso em um espaço físico bastante limitado. De maneira a não generalizarmos, existe 

também uma parcela de estudantes que mantém uma ótima socialização com outros 

integrantes da escola, em meio a esta imensa diversidade de hábitos e costumes trazidos 

por cada criança – afinal a escola também é lugar de socialização e brincadeiras. Entre 

outros fatores, esse desinteresse em ir à escola e a agitação promovida alguns momentos 

após a entrada, contribuem para desestabilizar todo o desenvolvimento da aula quando 

estas crianças se dirigem à classe. E ainda, acaba por comprometer a qualidade da 

participação desses alunos durante as aulas. 

A situação problema que motivou o presente trabalho surge da necessidade de uma 

reeducação de olhares, percepções e movimentos dentro da escola, tanto para os alunos 

quanto para os professores. Buscamos através de todo o desenvolvimento desta reflexão e 

atuação, traçar pontes entre alunos, professores e a escola - em sua estrutura – de forma 

que propicie uma presença mais prazerosa e agradável a todos. Além, é claro, da 
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valorização e sentido de pertencimento a esse espaço, que faz parte de muitos anos na 

infância de cada criança. 

Como mencionado nos pressupostos teóricos ao levantarmos conceitos da 

Neurociência, aprendizados que envolvem a emoção, interesse e o prazer geram memórias 

de longo prazo. Como afirma Relvas (2012), os neuroquímicos liberados durante esse 

processo fazem com que a fixação de conteúdos seja duradoura e eficiente. Por outro lado, 

quanto mais estímulos contextualizados a criança receber durante uma atividade, maiores 

chances terá de resgatar a memória consciente do conteúdo trabalhado pois uma rede de 

inter-relações estará pronta para ser içada  

O trabalho foi iniciado com uma roda de conversa, realizada em todas as turmas da 

escola abrangendo crianças do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental I, sendo: 

 

Tabela 1 – Séries Iniciais 2017 

SÉRIES 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 

Quantidade de 

turmas no ano 

de 2017 

4 4 5 4 4 

Total de turmas 21 turmas 

Fonte: A autora, 2017. 

Nessa conversa inicial falamos sobre as brincadeiras que as crianças mais gostam, 

comparamos a diversão em tempos anteriores com os gostos atuais dos alunos, 

quantificamos e identificamos diferentes formas do brincar - seja através de brinquedos, 

brincadeiras, objetos, música, faz de conta e também a atualidade com seus jogos, recursos 

tecnológicos, bem como a interação entre crianças via internet. Após toda a 

contextualização da temática, fizemos a leitura de obras do artista carioca Ivan Cruz, em 

sua série “Brincadeiras de Criança”, e traçamos novos comentários entre reconhecimentos, 

surpresas, animação e estranhamento, perante os pontos observados das pinturas expostas.  

Além da análise formal das imagens, como materiais utilizados, cores, proporções, 

semelhanças entre as obras e expressões de movimento, estudamos também as brincadeiras 

apresentadas, suas identificações e possibilidades expressivas para o corpo que brinca 

dentro do espaço escolar. 
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A Arte oferece uma gama de oportunidades de aproximação entre conteúdos, 

recursos, possibilidades, expressões, diálogos, interferências e processos de construção e 

crescimento conjunto. Através dessa cartela de viabilidades, foi proposto aos alunos que 

criassem um percurso, onde a responsabilidade de fazer parte de uma escola que 

proporcione momentos como aqueles narrados na leitura das obras de Ivan Cruz fossem 

compartilhados entre todos – sensações de alegria, bem estar, harmonia, respeito entre os 

integrantes da turma, diversão, parceria e amizade foram alguns narrados pelas crianças. 

 

Fotografia 1 - Conversa sobre obras de Ivan Cruz com turma do 4ºAno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2 - Algumas obras da série “Brincadeiras de Criança”. 

Imagens visualizadas em aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

 

Ivan Cruz, Década 90. 
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A ideia de aproximar conteúdos, da realidade do educando para que seu interesse seja 

maior, e com isso a educação se torne mais eficaz, prazerosa e ativa, como foi amplamente 

defendida por Paulo Freire, ao afirmar que 

Por isso mesmo pensar coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o 

dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os da 

classes populares, chegam a ela saberes socialmente construídos na prática 

comunitária – mas também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, 
discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o 

ensino dos conteúdos. (FREIRE, 1996, p. 30) 

Sob esse mesmo pensamento e se refletirmos bem, o brincar é também conhecimento 

adquirido e assimilado pelo nosso corpo. Este por sua vez necessita de movimento, porque 

afinal é movimento a todo momento. Nossos neurônios realizam sinapses a todo instante. 

Nosso coração bombeia sangue a todo momento, mantendo um fluxo contínuo de 

locomoção por toda a extensão de artérias, veias e vasos do corpo. Nossa respiração, 

pensamento, ação e desempenho de órgãos é ininterrupta e inconsciente. Como cercear um 

corpo ativo dentro da escola ao colocá-lo em um espaço fechado por um determinado 

número de horas de maneira que colabore com a “educação”? Sob essa linha de raciocínio, 

A educação psicomotora nas escolas ajuda a criança a adquirir o estágio de 

perfeição motora até o final da infância (7 a 11 anos), nos seus aspectos 

neurológicos de maturação, nos planos rítmico e espacial, no plano da palavra e 

no plano corporal. (ALVES, 2012. p.149) 

 

As aulas seguintes à exposição dos quadros de Ivan Cruz foram estruturadas para que 

vivêssemos, experienciássemos as brincadeiras vistas em superfície plana (quadros), agora 

através de ações. O movimento teria continuidade em toda a escola, a partir do 

envolvimento desde a utilização de seus espaços, antes não muito percebidos, mas também 

na arrecadação de materiais básicos e de uso comum entre as turmas, mais tarde na 

confecção de brinquedos, que seriam utilizados por todos e a cooperação no momento de 

ação das brincadeiras. Transformamos o contexto em leitura e mais tarde em ação, 

atendendo mais uma vez os três pilares da Abordagem Triangular como diretrizes para 

todas essas ações. 

Foi desenvolvido um planejamento único para trabalhar com todas as turmas de 

modo a compartilhar vivências de maneira igualitária, para que todos estivessem aptos a 

brincar durante o recreio de maneira saudável, cooperativa e fraterna. As aulas foram 

divididas em blocos, abrangendo os meses de agosto a novembro de 2017. Nesses blocos 

foram contempladas brincadeiras de outras épocas que constavam nos quadros 

apresentados, brincadeiras inventadas a partir de objetos observados nas imagens, 
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brinquedos criados a partir de sucatas, e brincadeiras trazidas pelas crianças. Apenas um 

planejamento foi diferenciado, pois foi necessário mais tempo para concluir a confecção 

dos jogos de tabuleiro, com as turmas do 4º e 5º ano. Para isso pensamos numa outra 

atividade para as turmas menores. 

Procuramos buscar na construção desse Projeto uma rede de vivências, prazeres e 

encantamentos em SER o espaço escolar de maneira que unisse o bem-estar da companhia 

de amigos com o melhor aproveitamento do tempo de recreio através de brincadeiras 

colaborativas, educativas, divertidas e diferentes do habitual. Durante os cinquenta minutos 

semanais de aula de Arte, foi levado a cada sala diferentes aspectos da cultura popular 

brasileira, através de brincadeiras atemporais que envolvessem movimento, parceria e 

interação. Tivemos como inspiração reflexiva o documentário “Tarja Branca - A 

Revolução que Faltava” onde adultos relatam experiências, opiniões e teorias acerca da 

pluralidade do brincar e sua importância principalmente na infância, e que deveria ser 

carregada ao longo de toda a vida da criança interior de cada um. Nesse documentário, é 

vista também a importância da cultura brasileira brincante e latente de grupos folclóricos. 

Muito interessante seria a parceria desses grupos dentro do ambiente escolar, valorizando 

e incentivando nossa cultura popular, tão esquecida e rebaixada perante grandes mídias que 

enfatizam e supervalorizam as referências internacionais em detrimento das manifestações 

culturais nacionais. 

Os blocos foram divididos semanalmente em: 

• Aula inaugural – pinturas de Ivan Cruz, série “Brincadeiras de Criança” – 29, 30 e 

31/08/2017. Todas as turmas da escola, compreendidas pelas séries de 1º ao 5º Ano, 

ao todo as 21 (vinte e uma) turmas da E. M. Professor Augusto Motta. 

• Corpo, objeto e espaço – Corda, brincadeira folclórica – 12, 13 e 14/09/2017. Todas 

as 21 turmas. 

• Brinquedos com sucata – 19, 20, 21, 26, 27 e 28/09/2017. Todas as 21 turmas. 

• Jogos de tabuleiro – 17, 18 e 19/10/2017. Aula realizada com as turmas de 4º e 

5ºAnos. 

• Linha, forma e espaço – Desenho no chão (giz) e Amarelinha – 17, 18 e 19/09/2017. 

Aula realizada com as turmas de1º, 2º e 3ºAnos. 

• Cores, forma e movimento – Parangolés, Hélio Oiticica – 24, 25, 26 e 31/10/2017, 

1º e 2/11/2017. Todas as 21 turmas. 
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Figura 3 - Pintura Crianças na Praça 

Crianças na Praça, Ivan Cruz. Década de 90. 

 

O início dos debates se deu pela necessidade de contextualizar a situação problema 

que estávamos vivenciando durante os recreios, e propor uma mudança conjunta. Foi 

apresentada a obra acima, e proposta uma discussão, com todas as vinte e uma turmas da 

escola. Questionamentos como, que ambiente era esse? como havia surgido essa imagem? 

– seria uma fotografia, um desenho, um recorte de uma animação? Analisamos 

coletivamente cada brincadeira observada na imagem da obra de Ivan Cruz, e os 

movimentos corporais expressos nas brincadeiras retratadas na imagem. Desenvolvemos 

hipóteses para justificar o fato das crianças pintadas na imagem não terem um rosto 

identificado. Conversamos sobre planos (camadas de imagens) dentro de um desenho, 

sobre limites dentro de um espaço e agregamos todas essas informações ao nosso cotidiano 

escolar. 

É a partir do brincar, do relacionar-se de maneira mais amistosa, a partir do riso, 

do divertir-se, que o ser humano começa a fazer os primeiros contatos sociais 

(TARJA..., 2014). 
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6.1 Experiências Práticas: Corda 

Atividade realizada nos dias 12, 13 e 14/09/2017. 

 

O primeiro objeto brincante a ser explorado na semana seguinte à roda de conversa 

sobre as obras, vida e inspirações do artista Ivan Cruz foi a corda. Começamos a 

averiguação com uma conversa acerca do saber de cada criança sobre o objeto em questão, 

suas análises, possibilidades de brincadeira e outras utilidades. Os espaços físicos 

utilizados foram dois, devido à quantidade de alunos. Para as turmas de 1º ao 4º ano, 

ocupamos a própria sala de aula, e exploramos um plano não muito utilizado nas aulas 

regulares, mas pertencente ao universo infantil, o chão. A disposição das carteiras foi 

reorganizada de maneira que uma grande clareira surgisse no centro do ambiente, tornando 

possível a realização da atividade proposta. Já com as turmas de 5º ano, foi necessário 

utilizar a parte externa à sala de aula, pois as mesmas não comportavam alunos e carteiras. 

 

Figuras 3, 4 e 5 

Atividade com Corda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a conversa inicial, sugeri que pensássemos na 

corda como um rabisco feito por um lápis na folha de papel. As 

crianças seriam o lápis, a corda incorporaria o papel da marca 

deixada por esse objeto, sendo o chão o suporte utilizado. Foi 

proposto também, que cada aluno concluísse o percurso dessa 

linha individualmente e em grupos pequenos de modo que a 

estabilidade do movimento sofresse variações. Considero 

importante a abstração do pensamento agindo como ferramenta 

do exercício consciente sobre o fazer arte. Desse modo novas 

percepções, relações e insights ganham espaço, contribuindo 

para um maior desenvolvimento do aluno. O trabalho foi tecido 

com base nas Orientações Curriculares para o ensino de Artes 

Visuais que tem como alguns de seus objetivos: 

• Desenvolver a percepção sensível e a 

imaginação criadora; 

• Desenvolver o pensamento simbólico; 

• Realizar o fazer artístico pela experimentação 

lúdica e pela expressão criadora. 

Fonte: A autora, 2017. 
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Figuras 6, 7 e 8 

Atividade com Corda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Experiências Práticas: Brinquedos de Sucata. 

Atividade realizada nos dias 19, 20, 21, 26, 27 e 28/09/2017 

 

Na sociedade onde estamos vivendo, esse ciclo do brincar a criança só pega no 

final porque o desejo está dado pela indústria. A criação está dada pelos inventores, 

os engenheiros que fizeram o brinquedo. A criança só pega o brinquedo pronto e 

já quer outro. Não tem “a coisa” por completo. (TARJA..., 2014). 

 

 

Ao refletir sobre a proposta de reformular as atividades durante o recreio, levei até a 

Direção a ideia das próprias crianças confeccionarem os brinquedos e jogos a serem 

utilizados como forma de melhor conservação dos materiais. Caso contrário aconteceria 

como no depoimento do documentarista David Reeks acima, passariam de um brinquedo 

ao outro com nada além que um simples e rápido descarte de valores. Sendo assim, 

A intenção em apresentar a corda como primeira 

atividade se reflete nas inúmeras possibilidades brincantes que 

ela permite envolvendo o contato, a parceria entre as crianças, 

a simplicidade e a memória de outras gerações. Me refiro à 

memória, porque diferentes cantigas foram trazidas e histórias 

surgiram acerca de conhecimentos passados entre as famílias. 

 

 

Após explorarmos as diferentes formas de linhas, 

interação, apoio e equilíbrio proporcionado através da prática, 

partimos para as brincadeiras convencionais como “cobrinha”, 

pular corda, “cabo de guerra” e “chicotinho queimado”. 

Interessante observar a participação integral de cada turma 

durante as brincadeiras e o rosto de surpresa ao final do tempo 

de aula já com o pedido de fazermos uma segunda vivência 

com a mesma temática. 

Fonte: A autora, 2017. 

 

 



38 
 

 
 

presumimos que a partir do momento que o aluno constrói o seu próprio brinquedo, sua 

atenção e cuidado aumentam e um novo valor nasce. Dessa forma o aluno estaria, 

concretamente, sendo responsável por algo produzido na escola e para a escola. 

Anteriormente foi observado em muitos alunos a falta de entrega, de empenho e 

valorização do que é criado e produzido por eles mesmos na aula de Artes. Ao receberem 

suas produções para que pudessem levar consigo, muitos abriam mão e expressavam 

descontentamento. Esse comportamento aponta estranheza, mas quando questionada uma 

das crianças alegou que os pais perguntam o porquê de levar um pedaço de papel, sem 

qualquer funcionalidade segundo eles, para dentro de casa. Foi então que confirmamos algo 

que já havia sido cogitado anteriormente, a violência que espelham nada mais é do que 

aquilo que passam, direta ou sutilmente, ao longo de suas vivências em seu universo fora 

da escola. 

É inquestionável o papel que a emoção exerce durante o processo de aprendizagem 

(AMARAL, 2013, p.135). Uma vez que a criança sofra influências negativas, sua 

aprendizagem tende a ser insegura, conflituosa e com maiores dificuldades. Por outro lado, 

se o ambiente é favorável, acolhedor e envolve momentos prazerosos, a mesma é trilhada 

com maior qualidade, interesse e empenho. Nos dias atuais, a escola que não se reconfigura, 

não investe em seu bem mais precioso - seus alunos. A oferta de reconhecimento do fazer 

de cada criança, bem como o prestígio em ter seu trabalho enaltecido perante o corpo 

escolar também é, neste projeto, uma das tentativas em amenizar a onda de violência entre 

os alunos e a valorização do que fazem. 

Na primeira semana, ao dar início ao trabalho foi feito o pedido em todas as turmas 

para que levassem latas vazias de alumínio, garrafas PET e tampinhas plásticas para uma 

aula futura. Após a abertura da prática das brincadeiras através do objeto corda, demos 

continuidade ao fazer brincante em dois momentos distintos.  A proposta de trabalhar com 

sucata foi dividida em duas semanas para que pudéssemos explorar diferentes 

possibilidades de transformar algo comum e corriqueiro, em desafio e diversão com 

criatividade. 

Nova clareira surgiu nas salas de aula e nova roda de conversa foi formada para que 

as turmas vissem o passo-a-passo da construção dos pés de lata. Optamos por levá-los 

prontos, pois precisaria de prego e martelo para furar as extremidades das latas, e as 

crianças poderiam se cortar no alumínio ao adicionarem os cordões pelas cavidades 

formadas. Mesmo assim, levamos uma lata para demonstrar como havia sido 

confeccionado o novo e velho brinquedo, que contagiou tantas infâncias de gerações 



39 
 

 
 

anteriores. Muitas crianças foram surpreendidas com a nova possibilidade de diversão, 

outras demonstraram insegurança quanto ao equilíbrio, mas logo foram amparadas por 

colegas de turma, que as acompanharam durante os primeiros passos. A interação mais 

uma vez se fez presente e pouquíssimos casos de violência surgiram. Triste observar a ação 

e contentamento de alguns meninos ao chutar e derrubar latas em que os amigos estavam 

em pé apenas por “pura diversão”. Os mesmos foram advertidos, pois manifestações como 

essa deviam ser identificadas e conversadas para que compreendessem que esse desrespeito 

como próximo não era o objetivo da atividade proposta. 

 

Fotografia 9 – Pés de lata em ação. 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Com as garrafas PET, bilboquês e vaivém, foram confeccionados brinquedos com a 

ajuda das turmas do 5ºano. Esses brinquedos foram melhor reconhecidos, pois outros 

professores já haviam trabalhado ao longo da vivência escolar dessas crianças. Foram 

utilizados no mesmo dia, juntamente com os pés de lata, já que a quantidade total não supria 

toda a turma. Grupos foram revezando, cada um dos três brinquedos propostos durante a 

aula, e foram necessárias bem poucas intervenções, em alguns momentos quando um aluno 

demonstrava dificuldade em aceitar a troca. A prática teve boa aceitação por todas as 

turmas, tendo como preferido o pé de lata. É válido ressaltar, que todas as embalagens 
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arrecadadas vieram através de doações trazidas pelas crianças e alguns professores. 

Tivemos o envolvimento de toda a escola para conseguir a sucata necessária. O único 

material comprado de fato foi o cordão plástico (utilizado em varais de roupa), manipulado 

tanto no pé de lata, quanto no vaivém. A compra foi necessária, pois precisaríamos de um 

material mais resistente, e que desse segurança às crianças. Foi feito o teste com o barbante, 

mas foi necessária a substituição pelo cordão plástico uma vez que o primeiro cedia ao 

atrito, e durante a atividade poderia arrebentar e causar acidentes. 

 

             Fotografia 10 - Turma do 5º Ano confeccionando bilboquês 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Além das garrafas, a Professora Edilma Cavalcanti, responsável pela Sala de Leitura 

da nossa escola, já arrecadava tampinhas há um longo tempo, pois utilizava as mesmas 

durante algumas atividades envolvendo tabuleiros para o Jogo de Dama. Foram cedidas às 

aulas de Artes, algumas dessas tampinhas, e as utilizamos de maneira distinta. Inicialmente 

partimos do desenho, manuseando as mesmas tal como peças de um quebra-cabeças, para 

formar imagens simples. Durante esse processo conversamos sobre o conceito de arte 

efêmera, e utilizamos a fotografia como ferramenta de registro da produção de cada 

criança. Utilizamos também palitos de sorvete, que foram recuperados em uma festa do 

picolé, realizada em nossa Unidade de Ensino. Eis algumas dos desenhos criados: 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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Fotografia 11 - Arte efêmera criada por alunos do 3ºAno 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 12 – Arte efêmera criada por alunos do 3ºAno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 

Diferentes possibilidades de brincadeiras utilizando tampinhas de garrafa e 

embalagens de iogurte, fizeram a construção de muralhas onde cada peça seria empilhada 

numa estrutura piramidal. A base continha um maior número de tampinhas, que iam 

diminuindo progressivamente conforme nova coluna fosse construída. Foram estabelecidos 

desafios, envolvendo quantidade igual de tampinhas entre os grupos competidores, e numa 

disputa obteria pontuação aquele grupo que montasse a estrutura completa em menor 

tempo. Num segundo momento, foi sugerido que seria vitorioso o grupo que construísse a 

maior ordenação, sem que houvesse queda das peças ao longo da montagem. Foi 

disponibilizado também, um período livre para que as crianças pudessem criar suas 

próprias brincadeiras, explorando os materiais oferecidos. 

Fonte: A autora, 2017. 
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Fotografia 13 – Estruturas efêmeras criadas por alunos do 5º Ano. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Experiências Práticas: Brinquedos de Sucata – Jogos de Tabuleiro 

Atividade realizada nos dias 17, 18 e 19/10/2017. 

 

Dando continuidade aos brinquedos confeccionados pelas crianças, os alunos do 3º 

ao 5º ano realizaram, ao longo da semana, uma construção coletiva de jogos de tabuleiro – 

jogo de percurso (ludo) e jogo da velha. Utilizamos placas de papelão para confecção da 

base de cada tabuleiro, todas provenientes de embalagens de caixas de leite. Dessa vez o 

material não foi trazido pelos alunos, conseguimos através da doação de uma rede de 

supermercados, situada à frente da escola. Material que mais uma vez seria descartado, foi 

agora reaproveitado e transformado em entretenimento. As placas foram cortadas em 

tamanhos específicos, tendo 46cm x 30cm para os jogos de percurso e 20cm x 20cm para 

o jogo da velha. 

Tendo as crianças autonomia para a confecção dos próprios jogos a serem utilizados 

posteriormente por elas e outros alunos menores é uma forma de inserirmos a tríade 

apresentada anteriormente quando trouxemos a Psicomotricidade como embasamento para 

o atual projeto desenvolvido. Dentre os pilares difundidos está o movimento como ponto 

de partida, dando início a toda interação entre os membros das turmas que auxiliaram 

durante o processo de confecção dos tabuleiros. Seguido pelo afeto, tornou-se possível a 

socialização e troca de ideias para que o trabalho pudesse então ganhar forma. Lembramos 

aqui mais uma vez que o processo em questão se deu através de um trabalho conjunto que 

perpassou vários grupos. Um único tabuleiro dos jogos de percurso foi fruto de várias mãos 

e cérebros pensantes e criadores. Por falar em cérebro, chegamos ao último pilar da tríade 

discutida: o intelecto. 

Fonte: A autora, 2017. 
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Nos jogos da velha, foram produzidas dez placas no total. Durante o processo de 

confecção, cada placa foi forrada com jornal e tiras de cartolina colorida foram cortadas e 

coladas montando o gradeado específico do jogo. Foram separadas tampinhas de duas cores 

para que a partida pudesse acontecer. A atividade foi realizada por duas turmas de 3ºAno. 

 

Fotografia 14 – Confecção de tabuleiros de Jogo da Velha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os jogos de percurso foram mais complexos e necessitaram uma atenção maior, pois 

várias etapas deveriam ser cumpridas. Inicialmente, as turmas de 3º ano receberam moldes, 

os quais deveriam ser reproduzidos em pedaços coloridos de papel colorset. As turmas 

foram divididas em dois grupos: o primeiro riscaria a forma de cada molde e o segundo 

teria a competência de cortar cada uma das peças. Os moldes desenhados que não 

conseguiram ser cortados em tempo hábil, foram passados para as turmas seguintes que 

dariam continuidade ao processo. 

Optamos por realizar um trabalho diferenciado do que de costume nas aulas de 

Artes Visuais. Foi proposta a criação conjunta entre as turmas, de modo que toda a série 

envolvida sentisse responsabilidade em dar continuidade a um trabalho único desenvolvido 

por todos. Normalmente, desenvolvemos durante as aulas um trabalho individual que 

requer uma dedicação entre duas ou três semanas consecutivas. Dessa forma, as 

expectativas são mantidas diante o empenho que cada aluno manteve perante sua própria 

produção. O trabalho em processo dessa vez, contaria com a expectativa e a tolerância de 

Fonte: A autora, 2017. 
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cada aluno diante da produção do outro. Uma vez que a situação problema que motivou a 

realização do presente projeto foi a violência, presumimos que não seria muito fácil realizar 

tal ação. Desse modo, seria interessante dialogar com as turmas de diversas maneiras. 

 

Fotografia 15 – Confecção de Jogos de Percurso, 1ª etapa. 3º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Fonte: A autora, 2017. 

Partindo de si e ao mesmo tempo traçando referências no movimento desempenhado 

pelo amigo de turma, a criança cria e gera segurança através dessa relação eu-outro 

difundida através da teoria walloniana, como foi apresentado nos pressupostos teóricos. A 

socialização é resultado das trocas que estabelecemos a todo momento com aquele que está 

mais próximo. Crescemos, aprendemos e nos desenvolvemos a partir da interação com o 

outro a todo instante. 

Após o término de reprodução e recorte dos moldes, demos início à segunda etapa 

do trabalho que consistia na montagem do percurso a ser desbravado em cada partida. A 

atividade foi feita com uma única turma de 4ºAno, que se dividiu em duplas e trios. O 

percurso final de cada tabuleiro precisou ser montado como peças de um quebra-cabeça, 

contendo em média vinte e cinco pedaços cada. O percurso foi montado sobre folha branca 

em tamanho A3, de maneira que cada grupo tivesse formado um caminho diferente. Logo 

após a montagem, colamos e transpusemos para a placa em papelão. 
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Fotografia 16 – Confecção de Jogos de Percurso, 2ª etapa. 4º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A turma seguinte ficou responsável pela 3º etapa, ao determinar os assuntos 

específicos que seriam ilustrados em cada um dos nove tabuleiros prontos. De modo que a 

futura brincadeira transcorresse sob temáticas diversas optaram por Mundo Aéreo, Viagem 

ao Espaço, Parque dos Dinossauros, Tesouro Perdido, Mundo Encantado, Fundo do Mar, 

Cidade Grande, Zoo Maluco e Terra dos Games. A mesma turma deu início às ilustrações 

feitas a lápis, e formaram novos grupos de acordo com a preferência pelo tema. As duas 

últimas turmas de 4º ano deram continuidade aos desenhos, e dois grupos se recusaram a 

fazer, pois não concordaram com a ideia de prosseguir a produção artística de outro aluno. 

Os mesmos alegaram que alguns desenhos estavam mal feitos, e mesmo incentivados a 

alterarem, visto que era um consenso já estabelecido, não colaboraram para essa mudança. 

Os dois últimos temas descritos não foram concluídos. Foi respeitado o posicionamento 

dos alunos, mas os grupos em questão foram novamente divididos de modo que 

participassem ativamente da conclusão dos outros tabuleiros. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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                  Fotografia 17 – Confecção de Jogos de Percurso, 3ª etapa. 4º Ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As turmas de 5º Ano finalizaram os desenhos cobrindo os riscos de grafite com tinta 

nanquim - técnica aprendida durante as aulas observadas no Colégio Pedro II, ainda em 

meu período de estágio, quando cursava a graduação. Concluindo a atividade em questão, 

as turmas prosseguiram pintando todo o tabuleiro com tinta guache, juntamente com a 

proposta de criarem regras para os jogos em questão. A partir de uma conversa com cada 

uma das turmas chegamos às regras estabelecidas para essa brincadeira, bem como os 

dizeres de “casas” específicas de cada um deles. 

Fotografia 18 – Confecção de Jogos de Percurso, 4ª etapa. Tinta nanquim, 5º Ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 

Fonte: A autora, 2017. 
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Fotografia 19 – Confecção de Jogos de Percurso, 4ª etapa. Tinta guache, 5º Ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram separados conjuntos de tampinhas de garrafas para cada um dos jogos 

produzidos, respeitando a quantidade necessária e a tonalidade diferenciada das peças. 

Cada tabuleiro foi devidamente plastificado, preservando e valorizando todo o trabalho 

desenvolvido pelos alunos. 

Não houve produção de Tabuleiros de Damas porque a escola já dispunha de alguns, 

produzidos outrora por uma professora da Sala de Leitura. Os mesmos foram emprestados 

às turmas para que fizessem parte do presente trabalho, a serem utilizados junto aos outros 

jogos durante os horários de recreio. 

 

6.4 Experiências Práticas: linhas, forma e espaço - Desenho com giz branco 

no chão. 

Atividade realizada nos dias 17, 18 e 19/09/2017. 

Na semana em que foi realizada a confecção dos jogos de tabuleiro, foi desenvolvida 

uma atividade diferenciada com as turmas de 1º e 2º anos. Como proposta de pertencimento 

do espaço escolar, cada turma foi convidada a realizar uma aula de desenho livre fora da 

sala habitual. O desenho seria confeccionado com giz branco e o suporte a ser utilizado 

seria o chão da área externa à sala de aula. A surpresa e empolgação foi grande, bem como 

a sede por espaço, liberdade de movimento e infinidade de possibilidades para o desenho. 

Há uma procura em utilizar diferentes proporções e colorações de papéis durante as aulas 

Fonte: A autora, 2017. 
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de Arte, mas convencionalmente são folhas brancas em tamanhos A4 ou A3. Essa 

necessidade se faz pela escassez de materiais para a utilização conjunta das vinte e uma 

turmas da escola. 

O intuito de levar o desenho para fora do espaço “papel” também se deu como uma 

forma de prática brincante. Normalmente, em pracinhas e ruas com chão de terra há a 

possibilidade de desenhar com gravetos e pedrinhas. Uma outra alternativa é a utilização 

de cacos de tijolo, como ferramenta para ilustrações e brincadeiras ao lidar com locais já 

asfaltados. Foi possível observar durante as aulas de Artes Visuais, que muitas crianças 

não dialogam bem com a oferta espacial do suporte que utilizam sejam folhas A4, A3 ou 

tamanhos diversos. Foi percebido e questionado o não aproveitamento integral desses 

recursos e a partir de então diferentes propostas estão sendo trabalhadas, para que as 

crianças compreendam e lancem mão de uma flexibilidade maior de proporções e 

preenchimento durante as atividades. 

Houve total entrega por parte dos alunos que não perderam um minuto sequer na 

atividade do dia. Os desenhos que surgiam eram diversos e englobavam a representação da 

própria criança, seus amigos, bem como a grafia de seu nome, maneira encontrada para se 

identificar publicamente, e com isso deixar sua marca no espaço. A maior parte dos 

traçados foi individual, os alunos não uniam suas produções como o criar de um fazer 

coletivo. Muitos desenhos se repetiam e trabalho coletivo só pude reparar ao observar a 

confecção de duas amarelinhas, desenhadas pelas crianças e para as crianças. Cada turma 

expressou animação para a nova aula-brincadeira nada convencional. 

 

Fotografia 20 - Desenho com giz na fachada da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora, 2017. 



49 
 

 
 

Todo o chão da escola, em seu pátio externo fora ocupado por crianças e suas 

produções. Duas professoras, de 3º e 4º anos, respectivamente, expressaram contentamento 

e disseram que a escola fica mais bonita com os desenhos no chão. Que deveríamos repetir 

a atividade mais vezes. 

Fotografia 21 - Produção coletiva com giz no chão da fachada da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao propor os desenhos fora do ambiente confortável da sala de aula ao qual as 

crianças já estão adaptadas, refletirmos sobre a questão da plasticidade cerebral já que 

estamos lidando com novas interações diante o novo espaço. Serão exploradas diferentes 

sensações e com isso novas respostas a todo esse turbilhão de experimentações. A textura 

da superfície onde o desenho será feito, o material utilizado para deixar a marca impressa, 

a noção de espaço a ser utilizado, o limite e as sobreposições entre os desenhos, o 

posicionamento físico de cada criança para a realização desse grafismo, o tipo de tracejado, 

a possibilidade de detalhamento da imagem são algumas das reorganizações que cada aluno 

fará para obter um bom aproveitamento da experiência proposta. É necessário que cada 

cérebro estabeleça novos padrões de conexões já que estamos lidando com diferente formas 

de pensar e agir. Com o passar do tempo e com um maior número de repetições dessa 

atividade, novas estratégias serão traçadas pelos alunos de modo que a ação seja 

aperfeiçoada. Esse aprimoramento será fruto de novos caminhos e conexões estabelecidos 

pelos neurônios de maneira a reforçar aprendizagens. 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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6.5 Experiências Práticas: cores, formas e movimento - Parangolés, Hélio 

Oiticica. 

Atividade realizada nos dias 24, 25, 26 e 31/10/2017, 1º e 2/11/2017 

A última atividade a ser desenvolvida foi dividida em duas semanas, para que na 

primeira fosse feita uma exposição com fotos e vídeos sobre os Parangolés e outras obras 

do artista plástico Hélio Oiticica. O artista foi escolhido por fazer parte da proposta de 

intercâmbio entre vivências do universo brincante e sua atuação através de novas 

possibilidades de movimento e interação na Arte. Oiticica, assim como outros expoentes 

do Neoconcretismo, utiliza a retomada das possibilidades criadoras e idealizadoras do 

artista bem como a integração do observador com a obra ao tocar ou manejar o que está 

exposto (ENCICLOPÉDIA..., 2017). Através dessa nova vertente sobre o concretismo, 

possibilita através de suas criações a saída das obras, antes expressadas através de um plano 

único e apenas observável, para o mundo exterior. Ele tira os quadros da parede, e faz com 

que as cores sejam libertas, tomando espaço através da disposição de formas 

tridimensionais em obras como os Bilaterais, os Núcleos, os Bólides, os Parangolés e por 

último, os Penetráveis.  

Foi exibido para todas as turmas, através do auxílio do Datashow, um arquivo Power 

Point contendo fotografias de obras que expressam esse movimento latente da vida desde 

suas composições neoconcretas, nos quadros, até os Penetráveis que ocupam locais maiores 

dentro e fora do museu. Os alunos ficaram surpresos com a “nova” ideia de Arte, e alguns 

questionaram porque até então só visitamos exposições onde não podemos tocar em nada. 

As fotografias das obras não seguiram uma ordem cronológica durante a apresentação. 

Foram mostradas de maneira que as turmas pudessem visualizar diferentes tipos de se fazer, 

refletir e sentir a Arte. Nesse momento a Proposta Triangular foi aplicada inicialmente 

através do pilar da leitura das imagens e posteriormente sobre a contextualização destas. 

Uma vez que a conversa foi aberta, os alunos se posicionaram através de perguntas, 

elaboração de hipóteses e interpretações de como o espaço físico poderia ser representado 

através de um desenho em superfície plana e vice-versa. Da mesma forma sinapses foram 

feitas de maneira a estabelecer relações entre o visual apresentado através da fotografia e 

sua projeção física através da imaginação da turma ao percorrer mentalmente todo o trajeto 

apresentado nas imagens. A partir dessa proposta, compreenderam a necessidade do que 

antes era plano ganhar espaço e aguçar a participação de outras pessoas. Utilizamos o 

movimento neoconcreto através da Arte e traçamos um paralelo de ações quando quisemos 
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reinterpretar a criança na escola através da tomada e melhor aproveitamento dos espaços 

por brincadeiras e atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre o grande leque de possibilidades que Hélio Oiticica nos permitiu interagir com 

a Arte, foi utilizada como expressão criadora, e por que não divertida, os Parangolés - 

estruturas de vestir que apenas se fazem presentes a partir do momento que são 

manipuladas pelo observador. Fizemos com que as cores e tecidos dançassem através da 

interação de cada aluno com grandes túnicas de tecido não tecido (TNT). No dia da aula 

expositiva essas “túnicas” foram apresentadas e algumas crianças puderam testá-las em 

sala nos poucos minutos que sobraram ao final da conversa. 

Na aula seguinte cada turma se dirigiu a área externa da escola onde brincadeiras 

foram propostas apenas com a utilização de tecidos. Os alunos puderam experienciar os 

Parangolés através de tecidos nas cores verde, vermelho, laranja e amarelo. Foi oferecido 

um único tecido por cor, pois o espaço a ser utilizado durante a prática não era muito 

grande. Houve a preocupação, durante a realização da “dança das cores”, das crianças se 

chocarem devido a tamanha empolgação. O restante da turma desenvolveu uma segunda 

brincadeira, enquanto quartetos se revezavam diante da descoberta de movimentos que 

pudessem fazer as cores ganharem vida no ar, o novo suporte explorado. 

Registrei fotograficamente a ação/experimentação das turmas com os parangolés mas 

não houve um retorno para as crianças do momento exato onde esses cliques possibilitaram 

as cores tomarem multiformas no ar. Tenho pretensões em realizar uma exposição dessas 

fotografias, seja através da projeção das mesmas ou de impressões a serem utilizadas em 

aulas futuras. Mais interessante seria que esses cliques fossem registrados através do olhar 

da própria criança. Uma nova proposta a ser utilizada em aulas futuras seria oferecer 

câmeras e permitir que os alunos levassem celulares para que os registros pudessem ser 

feitos com maior liberdade utilizando tecnologias pertinentes à geração atual. O olhar do 

Fotografia 22 - Aula expositiva 

Parangolés, Hélio Oiticica. 

Fonte: A autora, 2017. 
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aluno seria valorizado, a aproximação com o projeto teria uma maior intensidade e o último 

eixo a ser trabalhado pela Proposta Triangular, a produção, seria alcançada sobre uma nova 

proposta do fazer artístico.  

Fotografia 23 e 24 – Vestindo os Parangolés, 4º Ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram cedidos em empréstimo, pela professora e orientadora Eliane Mattozo, dois 

materiais utilizados com as turmas do 1º Segmento do Ensino Fundamental, na unidade de 

São Cristóvão I, que teriam relação com a aula, para serem utilizados como brinquedos, 

em uma proposta de manipulação dos tecidos e também experimentação sensorial. Foram 

estes: uma grande saia de chitão (saia-brinquedo) e um túnel feito em elanca (túneis 

sensoriais). Já havia tido contato com ambos no período em que realizei o estágio, ainda 

na graduação, e percebi o encantamento dos alunos através da vivência tão diversa que 

estes materiais possibilitam. 

Fonte: A autora, 2017. 
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Enquanto os quartetos vestiam os “parangolés” e se faziam de cores esvoaçantes, o 

restante da turma conhecia o “túnel” de elanca, explorando diferentes formas de atravessá-

lo. Engatinhando, de pé, individualmente, em grupo, várias foram as recomendações para 

que vivências múltiplas pudessem ocorrer. Uma delas propunha a criação de uma forma 

interativa onde a criança, dentro do tecido, se posicionava sozinha ou até em trio, de 

maneira a fazer com que os observadores no lado externo pudessem coordenar 

movimentos, tal como um escultor realiza ao dar vida à sua peça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como fechamento da aula, os vinte minutos finais foram reservados para a vivência 

com a grande saia e a possibilidade de brincar de roda, juntamente com suas Cirandas. A 

peça em questão trata-se de um grade tecido recortado em círculo, com uma cavidade no 

meio onde as crianças se revezam para colocar-se em evidência durante a brincadeira. A 

opção pela chita foi proposital, por esse tecido estar presente em grande parte dos eventos 

culturais que nos remetem ao popular, folclórico e as nossas memórias. Teve sua origem 

na Índia, através do chintz, e com o passar do tempo no Brasil acabou se tornando uma 

identidade nacional. A chita traduz o que temos de melhor, nossa diversidade, alegria, calor 

em receber todos, euforia e por que não movimento? Pois remete às saias usadas pelas 

mulheres e brincantes, das muitas e variadas danças de cultura popular espalhadas pelo 

Brasil. 

Durante a atividade foram explorados planos, noções espaciais, ritmo, coordenação 

motora, cantigas da Cultura Popular, trabalho colaborativo frisando sempre a importância 

de todos para que a brincadeira pudesse ser realizada de maneira divertida e respeitosa. Foi 

uma experiência em que meninas e meninos se envolveram, de modo que este objeto “saia’ 

Fonte: A autora, 2017. 

Fotografia  25 -  

Túnel de tecido, 

1ºAno.  
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realmente deixou de estar vinculado à referência de uma roupa feminina, e sim, passou a 

ser vivenciado como um brinquedo de fato. 

 

Fotografia 26 - Roda de Chita, 2º e 3º Anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensando sobre os conceitos da neurociência apresentados anteriormente temos 

como mola propulsora da aprendizagem, a emoção. Junto a esta encontramos o prazer que 

libera elementos químicos possibilitando sensações de bem-estar, alegria, além de 

contribuir com a fixação de conteúdos. Ao brincarmos de roda utilizando a saia nos 

colocamos em evidência e fortalecemos nossa autoestima. Essa simples participação na 

brincadeira gera ótimos resultados como a segurança, a autoconfiança e também a 

autonomia em se dirigir até o centro da roda. A participação das crianças transcorreu de 

forma natural onde foi ofertada a opção de fazer parte ou não. As crianças mais tímidas 

Fonte: A autora, 2017. 
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que não quiseram ir até o centro da roda ficaram em seu entorno fazendo com que a saia 

dançasse através do ar. Ao obrigarmos os alunos a participarem de atividades 

forçosamente, estamos contribuindo para a liberação de neurotransmissores opostos ao 

bem-estar. Dessa forma a aprendizagem será momentânea pois apenas a memória curta 

será trabalhada e junto a ela emoções não muito agradáveis serão ministradas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É interessante observar o papel que a Arte ocupa em seu infinito campo de atuação. 

Nas aulas desenvolvidas foi observado esse terreno farto e tão versátil, que utiliza diálogos 

para “linkar” áreas, e agir interdisciplinarmente contribuindo para a formação de um sujeito 

completo: crítico, sensível em suas observações e produções, seguro, com memória e 

sedento por concretizar ideias e projetos. 

Na E. M. Professor Augusto Motta sou a única Arte Educadora, pois disponho de 40 

tempos semanais, e minha matrícula contemplou todas as 21 turmas atendidas ao longo do 

ano de 2017. Nessa unidade de ensino tenho amigos que caminham comigo, incentivando 

e tecendo parcerias, utilizando as aulas de inglês, através do Professor Iuri e momentos de 

Sala de Leitura, através da Professora Edilma. Trabalhamos de maneira conjunta levando 

a temática das aulas sob diversas interpretações. A Direção também apoia integralmente e 

contribui de maneira para que possamos oferecer e realizar o melhor para nossas crianças.  

A partir das aulas pude ver uma maior interação entre os alunos. Inicialmente 

trabalhei com cada turma separadamente e todas as crianças participaram com empolgação 

e entrega. Foi interessante observar o ar de surpresa ao dizer na primeira aula prática que a 

disposição das mesas seria modificada, e que um clarão seria aberto no centro da sala de 

aula. Todos se dispuseram a auxiliar na reorganização para que a aula pudesse tomar forma, 

e com um certo ar de tristeza, ajudaram também na reposição das carteiras para que dessem 

continuidade a aula seguinte à de Artes. Normalmente encontro com os alunos pelos 

corredores da escola, e os mesmos sempre questionam o que será feito na próxima aula de 

Artes, mas durante o período das brincadeiras as indagações se intensificaram, e os sorrisos 

em que era recepcionada também. 

As aulas “teóricas” foram bem aceitas, pois as crianças já estão adaptadas à 

metodologia que utilizo ao iniciar uma temática nova, através de conversa e apresentação 

de imagens ou vídeos, que dialoguem com o assunto a ser abordado. Dessa vez utilizei as 

imagens das pinturas de Ivan Cruz retratando brincadeiras e fotografias de pessoas vestindo 

os Parangolés, de Hélio Oitica. A proposta da Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa 

está sempre presente em minhas aulas, de maneira a estabelecer uma análise, reflexão e 

prática, acrescentando de forma concreta e positiva o diálogo através e com a Arte. 

As imagens referentes às brincadeiras se tornaram uma espécie de disputa onde todos 

queriam dizer o nome da brincadeira apresentada, cada um mais rápido que o outro. Quanto 
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aos parangolés, alguns alunos apresentaram um olhar receoso e inicialmente 

preconceituoso, ao relacionarem as fotografias a religiões afrodescendentes. É curioso 

como ao lidar com o desconhecido eles se munem de observações que desvalorizam 

qualquer tipo de expressão que lhes seja estranha. A violência que tanto queremos combater 

se mostra dessa forma através do olhar, através do verbo, onde nem ao menos uma 

fotografia ou um movimento expressado através de um vídeo é respeitado e tolerado. As 

poucas crianças que desenvolveram esse tipo de comportamento geraram um discurso tão 

eufórico que intimidou outras, que antes não haviam demonstrado reação de resistência 

alguma, de maneira a passarem a não aceitar e repetir palavras hostis e intolerantes. Foi 

preciso a minha interferência para fazer com que observassem as imagens com outro olhar, 

chamando sua atenção para a questão do movimento captado pelas lentes da câmera, de 

maneira a coletar aquele instante em que a cor toma formas diversas e a dança fica 

registrada pelo ar. A partir de então cada aluno se conscientizou da atitude que teve ao 

julgar sem ter um conhecimento prévio, e percebeu o quanto se permite influenciar naquele 

julgamento equivocado praticado anteriormente. 

Os dois comportamentos de agressividade ocorridos no diálogo com a turma foram 

combatidos: aquele cujo aluno menosprezou religiões afrodescendentes atribuindo e 

utilizando palavras preconceituosas ao relacionar imagens, e também o que este mesmo 

aluno sofreu ao receber a explicação correta quanto ao que representava tal fotografia. 

Dialogamos acerca do respeito e sua necessidade urgente de se fazer presente ao longo de 

nossa rotina escolar. 

Interessante observar que a maior parte das turmas aceitou e abraçou a proposta de 

confeccionar os futuros brinquedos de sucata de maneira coletiva. Foi uma inovação em 

toda a escola, e também perante as pessoas presentes na apresentação do pré-projeto do 

atual trabalho, que aqui vem sendo apresentado e defendido. Essa será uma prática a ser 

reproduzida nas próximas atividades onde o fruto será compartilhado com toda a escola, 

da mesma forma que os brinquedos hoje utilizados no recreio foram provenientes da 

parceria e trabalho conjunto de todas as turmas. Um ano após a confecção dos tabuleiros 

feitos em papelão e as crianças ainda se divertem umas com as outras. 

No decorrer deste ano de 2018, os brinquedos foram disponibilizados gradualmente 

durante os recreios. Num primeiro momento, os alunos souberam dosar satisfatoriamente 

os movimentos que antes eram impulsivos levando a interação entre as turmas, de forma 

pacífica, com menos ruídos e ações violentas. Ao longo do ano sofremos uma redução no 
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número de alunos interessados nos jogos disponibilizados pelo fato de já serem conhecidos, 

e não oferecerem o mesmo envolvimento inicial, abrindo espaço mais uma vez para as 

brincadeiras agitadas e barulhentas. 

Fotografia 27 – Hora do recreio com jogos confeccionados pelas turmas.

 

Dessa maneira, nos chamou atenção a necessidade de um revezamento de atividades, 

para que não fique cansativa e nem monótona a utilização dos jogos durante esses 

intervalos. Eu, a professora Edilma e o professor Iuri (atualmente Diretor Adjunto) 

chegamos a desenvolver um cronograma semanal onde outros ambientes da escola seriam 

utilizados com atividades diversificadas de modo a equilibrar o número de turmas 

concentradas antes apenas no pátio. Infelizmente ainda não conseguimos realizar tal ideia 

pois precisaremos do auxílio de outros professores e ainda não chegamos a um acordo onde 

tenhamos um quantitativo favorável. Contamos com a participação de vários profissionais 

porque nossa escola oferece ambientes em que apenas o olhar da inspetora não é suficiente. 

Para ampliarmos o espaço a ser utilizado durante os intervalos, se torna necessário a 

utilização de um revezamento de professores de modo a desenvolvermos atividades 

diversas no pátio interno, pátio externo, quadra e refeitório atendendo dessa forma o maior 

número de crianças. É uma proposta prorrogada, por enquanto, para o próximo ano onde 

traçaremos outras alternativas para encontrarmos uma possível adequação. Enquanto isso 

substituímos alguns jogos/brinquedos de maneira a estabelecer entretenimentos àquelas 

crianças que acabam de merendar antes do tempo destinado. 

Houve uma diminuição dos casos de violência e acidentes durante o recreio, mas 

voltamos a uma agitação de comportamentos acima mencionada. Não cheguei a 

desenvolver a proposta de confecção de brinquedos agora em 2018, pois foi um ano repleto 

Fonte: A autora, 2017. 



59 
 

 
 

de eventos em nossa escola. Como houve uma preservação dos brinquedos confeccionados 

pelas turmas de 2017, surgiu a ideia de trabalhar com esse projeto de dois em dois anos, 

mas nada impediu o diálogo com a cultura brincante durante as aulas de Artes. Pelo 

contrário, continuo com esta temática em minhas aulas! 

Obtivemos sucesso quanto à relação positiva que o brincar estabelece com a 

aprendizagem, uma vez que as crianças se entregaram durante a confecção dos brinquedos 

e após, durante o próprio ato de brincar com suas produções. Através de uma pesquisa 

realizada no Concelho de Classe com um total de dezesseis professores chegamos a 

seguinte conclusão: 

✓ TODOS consideraram importante “o brincar” na escola 

✓ TODOS disseram que o ato de brincar tem espaço em seu planejamento 

✓ TODOS concordaram que brincadeiras proporcionam conhecimento 

✓ TODOS assinalaram que a proposta de valorização do ato de brincar é 

válida dentro do nosso ambiente escolar. 

Houve um espaço neste questionário onde os professores poderiam sinalizar alguma 

ação das crianças que tenham sido geradas, a partir das atividades realizadas com as 

mesmas durantes as aulas de Arte. Dentre estas podemos pontuar algumas: 

➢ Duas professora relataram que o trabalho foi válido, mas alguns alunos não 

tiveram melhoria no comportamento quando pensamos sobre disciplina. 

➢ Uma professora ressaltou o quão significativo foi para um aluno o projeto 

sobre a importância do brincar na escola, a ponto da temática surgir na 

avaliação de produção de texto. 

➢ Uma professora relatou o fato da turma voltar mais calma para a sala de 

aula, enquanto duas outras professoras fizeram o relato oposto, de retornar 

mais agitada. 

➢ Duas professoras observaram o respeito e o auxílio desenvolvidos entre as 

turmas. 

➢ Uma professora lembrou da importância de organizarmos um local 

destinado a esse tipo de atividade, com as brincadeiras. 

É muito importante para mim o reconhecimento, por parte de meus colegas de 

profissão, de todo o trabalho desenvolvido na Escola Municipal Augusto Motta, ao longo 

de 2017. A partir dessa relação estreitaremos laços, e construiremos alternativas para que 

o ato de brincar tenha cada vez mais espaço no nosso trabalho, nas aulas de Artes Visuais 

e em todos os espaços da escola. 
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