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RESUMO 

 

FREIRE, Dionice Nascimento Oliveira. Projeto Batucadas: a importância da escuta e 

participação infantil. 2017. 44 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da 

Educação Básica na Disciplina Educação Infantil) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 

2017. 
 

 

 

 

Este trabalho aborda a pedagogia de projetos e a sua importância para o currículo da 

educação infantil. Trata da seriedade do olhar do professor para as crianças, da escuta 

atenta aos seus enunciados e sua efetiva participação em todas as etapas do projeto.   

Pretendo experimentar novas possibilidades para trabalhar as propostas curriculares de 

projetos na educação infantil.  Para tal, observei, cotidianamente, o que interessava a 

turma de berçário em que atuava e, a partir desse desejo, comecei o trabalho de 

rascunhar o projeto da turma com as crianças e a construção das redes antecipatórias. 

Este trabalho está calcado nas abordagens discutidas sobre a pesquisa qualitativa, onde a 

coleta de dados foi feita a partir das observações diretas durante as idas ao Centro de 

Referência em Educação Infantil Realengo e na minha unidade escolar de origem, este 

trabalho se aproxima metodologicamente do objeto de estudo inspirado nas pesquisas 

no/do/com o cotidiano. Esta aproximação não se dá de forma rígida e pode abrir novos 

diálogos com outras abordagens metodológicas. Foi possível verificar um percurso 

carregado de riquezas e de participação infantil: o abandono das práticas antigas e do 

currículo por datas comemorativas, tão arraigado na educação infantil, que foi de suma 

importância para que as crianças pudessem se expressar de acordo com os seus anseios. 

Além da efetiva participação, as crianças se mostraram mais criativas e tiveram seu 

repertório cultural ampliado, através das propostas pedagógicas. 

 
 

Palavras-chave: Projetos; Participação infantil; Escuta docente, Currículo, Redes 

antecipatórias. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho cumpre uma das etapas para a conclusão do Programa de 

Residência Docente (PRD), cujas atividades ocorreram no Centro de Referência em 

Educação Infantil Realengo (CREIR), do Colégio Pedro II. O presente estudo pretende 

analisar as contribuições da pedagogia de projeto e das redes antecipatórias em um 

espaço de educação infantil da rede municipal do Rio de Janeiro. Para a realização do 

trabalho houve modificações estruturais do meu fazer pedagógico enquanto docente em 

uma turma de berçário, aplicação da metodologia pedagógica, reflexão junto aos 

educadores e pesquisas teóricas que serviram de pilar para a práxis pedagógica. Apesar 

de alguns professores resistirem em abandonar as velhas práticas, percebi, nesta 

perspectiva metodológica, uma nova janela, um novo horizonte, um significado maior 

do ser docente e um processo mais dinâmico e menos solitário. 

A escolha do projeto da turma intitulado “Batucadas” surgiu do interesse das 

crianças, através de observação diária. Realizamos uma breve pesquisa sobre a temática 

e iniciamos o trabalho de rascunhar as redes antecipatórias com as múltiplas 

possibilidades de abordagem e as propostas pedagógicas. Tratamos a reciclagem, 

musicalidade, sonoridade, bem como trouxemos contribuições de outras culturas para o 

contexto das crianças. 

O desafio em trabalhar com projetos na educação infantil é uma ideia inovadora 

no município do Rio de Janeiro, mais precisamente na escola em que atuo e na qual 

desenvolvi este trabalho. Esta instituição é um Espaço de Desenvolvimento Infantil 

(EDI), localizado no bairro de Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, sob a supervisão 

da 8ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE). Os espaços de desenvolvimento 

infantil são um projeto criado na gestão do antigo prefeito Eduardo Paes cuja proposta 

era de criar unidades que abrigassem tanto a creche quanto a pré-escola em um mesmo 

ambiente físico. O então novo modelo público de atendimento à primeira infância 

objetivava uma pedagogia de reconhecimento da integralidade da criança, isto é, suas 
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necessidades físicas e de crescimento, psicológicas e emocionais, educativas e 

cognitivas1.  

Este EDI trata-se de um modelo de “Escola do Amanhã”, com uma 

infraestrutura nova, de construção rápida e sustentável. São escolas planejadas, 

teoricamente, para modernizar o conceito de horário integral adotado nos antigos 

CIEPs. Este é um projeto recente, tendo esta unidade sido inaugurada em maio de 2016 

com oito turmas de educação infantil que vão do berçário à pré-escola, ou seja, 

atendendo a crianças de seis meses a cinco anos de idade. 

Atualmente este EDI faz um atendimento para duzentas crianças, distribuídas em 

quatro berçários, duas turmas de maternal I, uma turma de maternal II e uma de pré-

escolar mista com crianças de quatro e cinco anos. O horário de atendimento é de 7:30 

am às 16:30. Para cada turma há um professor de educação infantil (PEI) e um total de 

vinte e quatro agentes de educação infantil2 distribuídos entre os grupamentos. A gestão 

do EDI prevê um diretor geral e um diretor adjunto. É válido ressaltar que neste EDI 

eles são professores de educação infantil, pois na rede municipal, anteriormente, 

aceitavam apenas professores de ensino fundamental para atuarem como gestores. 

O espaço físico externo é bem amplo com um parquinho, chuveirão, área 

gramada e mesas de concreto de jogos. Na parte interna do prédio há três andares: no 

térreo fica localizada a direção, a sala dos professores, dois banheiros, uma sala 

multiuso, o refeitório e a cozinha. No segundo piso há seis salas de atividades, 

banheiros compartilhados por duas turmas com pias e vasos sanitários na altura das 

crianças, além de um parquinho simples, um banheiro para funcionários, o lactário e 

salas de depósito. Neste andar os corredores são bem amplos, porém as salas de 

atividades não são tão espaçosas. Nos berçários há o espaço do solário. No terceiro 

pavimento há mais seis salas de atividades. Os espaços são climatizados e bem novos. 

Na sala da turma são realizadas todas as atividades de rotina tais como, 

alimentação, sono, atividades pedagógicas, entre outros. Utilizamos também o solário e 

parte externa do corredor para diversos fins, como brinquedoteca, parquinho, atividades 

de corpo e movimento, etc. Na sala temos uma TV e DVD doados pelos responsáveis, 

um armário, estantes, dois berços, duas cadeiras de alimentação, um espelho de parede 

                                                           
1 Baseado no documento “Espaço de Desenvolvimento Infantil – Modelo Conceitual e Estrutura” 
(Fevereiro/ 2010).  http://www0.rio.rj.gov.br/sme/downloads/coordenadoriaEducacao/2viaEDI.pdf 

Acesso em: 02 setembro 2017.) 
2 Agente de educação infantil é uma nomenclatura utilizada pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 

para designar o cargo de apoio ao professor no atendimento das crianças em creches e EDIs. 

http://www0.rio.rj.gov.br/sme/downloads/coordenadoriaEducacao/2viaEDI.pdf
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bem grande e diversas mobílias infantis para estimulação. Dividimos a sala em cantos 

diversificados, dispomos de livros de panos e outros para livre acesso das crianças, 

brinquedos doados pela comunidade, entre outros materiais de apoio pedagógico. 

A escola recém-inaugurada trabalha com a pedagogia de projetos. Durante as 

formações que tivemos antes de iniciarem as aulas, foram trabalhados alguns autores 

como Patrícia Corsino, Maria Carmem Silveira Barbosa, dentre outros. Os objetivos 

desses encontros eram contextualizar e sensibilizar os profissionais quanto à filosofia do 

trabalho, mas também situar as agentes de educação infantil no universo da educação, já 

que a maioria fora contratada sem experiência/vivência na área. É um grande desafio 

para a equipe trabalhar com essa perspectiva pedagógica uma vez que, muitas de nós 

professoras da rede, tínhamos experiências que perpassavam por escolas tradicionais 

que trabalhavam datas comemorativas e projetos institucionais para todos seguirem de 

forma homogênea e verticalizada.   

Embora o ambiente fosse favorável à nova metodologia, algumas professoras 

resistiram à possibilidade de trabalhar com projetos. O currículo das datas 

comemorativas está arraigado no fazer da educação infantil, sendo de difícil abdicação e 

complicado para os profissionais aceitarem uma nova proposta curricular. Contudo, o 

novo desafio foi aceito pela equipe, apesar de algumas professoras alegarem demonstrar 

dificuldades em trabalhar com metodologia por diversas razões, como por exemplo, o 

trabalho de pesquisar, sentir-se em um lugar desconfortável e a insegurança do porvir.  

Trabalhar com a pedagogia de projetos é um processo de desequilibrar para 

depois equilibrar, é desafiador. Nessa perspectiva, Barbosa afirma que:  

Escutar as crianças, observar seus interesses é difícil, às vezes as 

crianças nos surpreendem com perguntas difíceis de serem 

respondidas, e o professor tem de aprender a desdobrar a pergunta e 

partir, junto com as crianças, à procura das respostas possíveis, através 

de estratégias adequadas ao seu modo de ser e pensar”. (BARBOSA, 

2008, p.42) 

Esta temática afetou-me e quis debruçar-me sobre a questão dos projetos na 

educação infantil, tanto nas reuniões de equipe no EDI quanto durante as idas ao Centro 

de Referência em Educação Infantil Realengo. Inicialmente não sabia o que pesquisar 

de forma mais aprofundada para a escrita do Produto Acadêmico Final, muitas coisas 

chamaram minha atenção, várias dúvidas e diversos temas foram surgindo. Contudo, 

queria encontrar um tema que fosse comum entre a minha especialização e o meu local 
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de trabalho, algo que me movesse e fosse relevante para contribuir na minha prática 

docente e que contagiasse também meus colegas de profissão. 

Alguns questionamentos surgiram durante o processo da pesquisa, como a 

dificuldade de se trabalhar com projetos em uma turma de berçário com crianças tão 

pequenas. Seria possível o professor perceber, efetivamente, no que os bebês se 

interessavam? Como aguçar este olhar, esta escuta para os enunciados dessas crianças? 

E como seria a construção da rede antecipatória com suas proposições de possíveis 

caminhos? Será que conseguiria chamar a atenção desses bebês? Como a pesquisa seria 

recebida pelas famílias que esperavam um trabalho pedagógico sob a égide das datas 

comemorativas? 

Além de todos estes questionamentos tinha que dar conta de minha insegurança 

docente, desconstruir meus paradigmas e pesquisar mais sobre o universo dos projetos 

pedagógicos na educação infantil e sobre meu papel enquanto professora de uma turma 

de berçário. 

O escopo deste trabalho vai discutir as contribuições dos projetos pedagógicos 

para educação infantil, não como uma única possibilidade curricular, mas como um 

possível caminho profícuo, onde as crianças são escutadas e suas vozes valorizadas. 

Traremos as redes antecipatórias para nortear este caminho de descoberta e sistematizar 

o trabalho. 

Esta abordagem se dará ao longo do presente texto apresentando os resultados da 

pesquisa, ou seja, uma apresentação e discussão teórica acerca das atividades que 

desenvolvi junto às crianças, a fundamentação teórica, os caminhos metodológicos, 

objetivos a serem alcançados e os apontamentos para uma conclusão. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral: 

 

 Refletir sobre as novas possibilidades de trabalho contidas nas propostas 

curriculares de projetos na educação infantil. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

 Desenvolver um projeto pedagógico junto ao grupo de crianças, considerando 

seus interesses. 
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 Promover experiências de participação das crianças, nas quais elas possam 

compartilhar curiosidades, dúvidas, questionamentos. 

 Observar e registrar as narrativas e reações das crianças em relação ao trabalho 

com projetos; 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Ao chegar ao Centro de Referência em Educação Infantil do Colégio Pedro II, 

durante o período da residência docente, pude observar o trabalho dos professores e as 

crianças ali presentes. Nessas observações muitas coisas me chamaram atenção, mas a 

metodologia de trabalho da equipe pedagógica me afetou de uma forma especial. 

Observei o trabalho com projetos, tema existente na instituição. A impressão é que a 

escola “respira” projetos, ou seja, é uma forma de trabalho presente em todas as turmas, 

inclusive nas propostas pedagógicas institucionais. Durante as observações feitas nas 

turmas em que realizei a residência, pude ver diversos projetos sendo trabalhados, como 

por exemplo, o galo, dinossauros, entre outros, assim como observei que a escola tem 

seus projetos institucionais, como a ciranda literária. Perceber que é possível 

desenvolver um trabalho significativo e de inteira participação de todos na educação 

infantil me fez refletir e indagar o porquê não tentar? Será que seria possível isto em 

uma realidade de creche do município do Rio de Janeiro? Como meus pares 

conceberiam esta ideia? 

Diante de tantos porquês e interrogações, lancei mão do desafio de pesquisar 

sobre projetos pedagógicos na educação infantil, o trabalho com as redes antecipatórias, 

bem como de observar, mais criteriosamente, o trabalho desenvolvido pelos docentes do 

Colégio Pedro II. Na prática percebi que as crianças tinham uma motivação visível, 

eram participativas em todas as etapas do projeto, e que suas linguagens e 

aprendizagens eram múltiplas. A partir da observação durante a residência e de leituras 

sobre projetos pedagógicos na educação infantil, compreendi a importância da mudança 

de paradigma curricular nas escolas que atendem à primeira etapa da educação básica. 

Nesta mudança paradigmática, o papel do professor na metodologia de trabalho é muito 

importante: ele assume um lugar de cocriador de saber e de cultura; todavia, este lugar 

também é de “insegurança” e dúvida.  

Ao ingressar na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro me deparei com uma 

realidade peculiar que diferia das experiências acumuladas em outros espaços de 

educação infantil, seja em outras prefeituras ou em ONGs. A educação infantil do 
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Município do Rio de Janeiro estava ganhando mais espaços, visibilidade e passando por 

um processo de crescimento quantitativo no quadro da Secretaria Municipal de 

Educação (SME). 

Na contramão deste crescimento quantitativo constatávamos, em nosso cotidiano 

escolar, o sucateamento da máquina pública. A qualidade do trabalho pedagógico, por 

vezes, esbarrava na falta de um quantitativo de pessoal adequado ao número de 

crianças, infraestrutura inadequada e sem manutenção predial, falta de recursos de apoio 

pedagógico, o não cumprimento da lei que garante o tempo de planejamento ao 

professor, entre outros. Neste meandro, os Espaços de Desenvolvimento Infantil 

começaram a realizar um trabalho pedagógico diferenciado, isto é, a educação infantil 

do município ganhava novos contornos que não eram exclusivamente assistencialistas. 

Havia uma cultura de que os EDIs realizavam o trabalho pedagógico enquanto cabiam 

às creches o papel, chamado por muitos profissionais, de assistir e cuidar. Esta visão 

dicotômica entre o cuidar e o educar se torna expressiva à medida que novos 

profissionais de educação infantil tentam se afirmar na sociedade com um cunho 

intelectual em detrimento do cuidado exclusivamente do corpo. Estas questões 

ganharam outros contornos ao longo dos anos através de embates entre os profissionais 

chamados de Agentes de Educação Infantil (AEI) e os recém-chegados professores de 

educação infantil (PEIS). A problemática volta à tona com a questão: A quem cabe 

educar e cuidar?  

De acordo com a legislação vigente, educar e cuidar são ações indissociáveis e 

complementares no cotidiano da educação infantil.  

A ação de educar é compreendida como instruir e transmitir 

conhecimentos [...] Cuidar é considerado como atender às demandas 

de sono, higiene e alimentação, proteger, ou “tomar conta” da criança, 

numa intenção disciplinadora. [...] A dissociação dessas duas ações e 

os limites na abrangência de seus sentidos provocam uma série de 

reflexões e estudos, no movimento de redirecionar as práticas, tendo 

em vista viver nas creches sem dicotomizar cuidado e educação. 

(GUIMARÃES, 2001, p. 37-38) 

A fim de contextualizar o caminho intenso de ser professora de educação infantil 

do Município, estes entraves apresentados estiveram presentes no meu percurso e 

afetavam todo o nosso trabalho no EDI e, além de darmos conta de trabalhar em um 

município que não valorizava e respeitava a educação infantil, tínhamos que enfrentar 

embates. Mas esses caminhos trilhados nos formaram e reformaram como profissionais 

de educação infantil.  
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Esta é uma jornada de lutas, erros e acertos que está sendo escrita a fim de 

garantir um trabalho de qualidade no atendimento à primeira infância. Uma realidade 

que está sendo desconstruída paulatinamente nestes espaços do município compreende 

as questões curriculares e o preparo das crianças pequenas para o ensino fundamental. 

Na minha trajetória pelo município observei diversas creches e EDIs realizando 

trabalhos pedagógicos  com o intuito de preparar as crianças para  o futuro embasando 

sua proposta curricular no calendário das festividades. As propostas inovadoras que 

incluíam a pedagogia de projetos tinham um cunho mais homogêneo, ou seja, projetos 

institucionais pensados e elaborados pela equipe gestora, a serem aplicados por todas as 

turmas do berçário à pré-escola. Havia uma listagem de atividades e conteúdos a serem 

cumpridos por cada grupamento objetivando ao prêmio do décimo quarto salário3. 

O empobrecimento do trabalho pedagógico com crianças pequenas desmotivava 

os profissionais, que apenas guardavam seus planejamentos para o ano seguinte, haja 

vista que não havia novidades e desafios de pesquisa para os professores e educadores 

nestas propostas. E a proposta de trabalho com projetos tinha o seu significado 

distorcido, fragmentado e uniforme. Essas inquietações em minha carreira docente me 

levaram por outros caminhos: o da mudança e da pesquisa. Mudei-me de unidade de 

educação infantil dentro da própria 8ª CRE e iniciei meus estudos na área de educação 

infantil.  

Minhas primeiras visitas ao CREIR através do PRD vieram acompanhadas de 

muitas inquietações, questionamentos e a sensação de que era possível construir uma 

educação de qualidade reunindo a teoria e a prática. O trabalho com projetos 

desenvolvidos pela equipe do colégio me afetou e me convidou a uma reflexão da 

relevância desta pedagogia nas creches e escolas de educação infantil, pois possibilitam 

as questões de interesse das crianças, a participação infantil e a integração com a 

comunidade. E o professor se dispõe à escuta atenta das crianças e se torna um 

pesquisador e autor do seu fazer docente. 

A pedagogia de projetos também possibilita tratar o trabalho docente 

como atividade dinâmica e não-repetitiva. O professor pode repensar a 

sua prática, atualizar-se e transformar a compreensão do mundo pelo 

estudo contínuo e coletivo sobre diferentes temas, juntamente com as 

crianças. É possível revisar seu modo de ensinar e, com isso, 

transformar a própria história como sujeito educador. (BARBOSA, 

2008, p. 86) 

                                                           
3 Décimo quarto salário ou Acordo de Resultados é um prêmio dado aos servidores do Município do Rio 

de Janeiro em relação às metas alcançadas em suas escolas. 
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Em um momento em que há uma gama considerável de pesquisas e discussões 

acerca de como podemos propiciar momentos de efetivas aprendizagens para as 

crianças de forma lúdica e prazerosa, carregada de significados e com a participação 

delas neste processo, torna-se relevante falar sobre projetos na educação infantil. 

O EDI em que sou docente trabalha com projetos pedagógicos seguindo 

orientações de documentos oficiais como também da Secretaria Municipal de Educação 

(SME) através de seus documentos norteadores da prática e das Jornadas Pedagógicas 

que acontecem anualmente. Este conjunto de orientações traz, em seu bojo, uma 

abordagem positiva em relação aos projetos na educação infantil, à participação das 

crianças e valorização de seus interesses. No documento “O Fazer das Artes Plásticas na 

Educação Infantil”, elaborado pela SME, especialmente no tópico “A Vontade de 

Saber” é referenciada a valorização de projetos “os pequenos tornam-se mais curiosos e 

os professores podem buscar desenvolver projetos de trabalho a partir desse interesse, 

de modo que as crianças possam ser sujeitos de sua aprendizagem”. (2010, p.7) 

Muito embora haja essas orientações curriculares, observamos que ainda temos 

escolas na rede municipal que priorizam um “currículo tradicionalmente ligado ao 

calendário de festividades, onde as crianças ficam continuamente expostas àquilo que 

poderíamos chamar da indústria das festas”. (BARBOSA, 2008, p.38). Este currículo 

por datas comemorativas ainda muito disseminado nos leva a refletir o quanto as escolas 

andam na contramão das produções teóricas.  

De acordo com Kramer (2007, p.11), “é imensa a distância entre aquilo que 

produzimos sobre a escola e a escola real, concreta”. Mais uma vez observamos o fosso 

existente entre a teoria e a prática e, apesar de produções teóricas, as escolas acabam por 

reforçar um currículo engessado. Conforme Maia (2013), 

 Muitas escolas organizam o currículo no ano letivo começando pelo 

carnaval, passando pela Páscoa, dia do índio, dia das mães, festa 

junina, dia dos pais, dia do folclore, dia do soldado, dia da pátria, dia 

das crianças e Natal. Ano após ano as crianças passam pela escola 

comemorando estas datas, na maioria das vezes, inclusive, de forma 

desconectada de outros conhecimentos e atividades. Inconsistentes 

argumentos como: “Sempre foi assim” e “As famílias gostam” e a 

dúvida: “Não sendo isso, o que é para fazer?” nos apontam a pouca 

reflexão por parte dos professores sobre a Educação Infantil, a 

infância e a razão de sua ação pedagógica. (MAIA, 2013, p.23) 

Reafirmamos a importância de um trabalho na educação infantil em que as 

crianças sejam vistas, escutadas e que seus interesses sejam respeitados. A proposta em 

trabalhar com projetos é um caminho dialético, daí a relevância para a educação da 
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primeira infância. Sendo assim, com a proposta pedagógica da escola de origem e nas 

observações do trabalho realizado pela equipe do CREIR, pretendo pesquisar e me 

aprofundar sobre o tema ‘pedagogia de projetos’ trazendo importantes contribuições 

para a educação infantil. 

 

4. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

O ponto referencial para as minhas reflexões decorrem a partir das práticas e 

experiências da instituição em que trabalho, isto é, de um EDI do município do Rio de 

Janeiro, bem como de reflexões junto aos professores da minha instituição e das idas 

para observações da prática docente do Colégio Pedro II. 

Para a elaboração deste produto final me apoiei nas abordagens discutidas sobre 

a pesquisa qualitativa, onde a coleta de dados foi a partir da observação direta através 

das idas ao CREIR e na minha unidade escolar de origem. Este tipo de pesquisa não se 

preocupa com a representatividade numérica, mas com aspectos da realidade que não 

podem ser quantificados e, neste sentido, o pesquisador é ao mesmo tempo sujeito e 

objeto de suas pesquisas. De acordo com Ludke e André (1986) sobre o estudo 

qualitativo (...) que se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, 

tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada. (Ludke e André, 1986, p.18). Quanto à natureza, grosso modo, há uma 

aproximação com a pesquisa aplicada, ou seja, gerar conhecimentos para a aplicação 

prática dirigida à solução de problemas específicos. 

Este trabalho se aproxima metodologicamente do objeto de estudo inspirado nas 

pesquisas no/do/com o cotidiano e esta aproximação não se dá de forma rígida, podendo 

abrir novos diálogos com outras abordagens metodológicas. “A pesquisa baseada na 

pesquisa no/do/com o cotidiano é valorizada por aprofundar a compreensão da 

complexidade da realidade escolar, abrindo possibilidades de processos de intervenção” 

(PRADO; CUNHA, 2007, p.33) 

Quando me inspiro nesta metodologia, penso na valorização da importância da 

criança como participante, das atuações da equipe pedagógica e da minha própria a fim 

de obter uma autorreflexão da prática. De acordo com GARCIA, 2003 (apud PRADO; 

CUNHA, 2000, p.33) “a pesquisa no/do/com o cotidiano, parte da prática, recorre à 
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teoria de maneira a compreendê-la melhor e retorna à prática de forma ressignificada, 

num círculo dialético”. 

Diante das questões suscitadas, os caminhos da pesquisa me levaram a 

observação e registro por meio de anotações, conversas e fotos dos variados momentos 

de integração em constante diálogo com a teoria, com um olhar atento e observador de 

cada atitude e ação das crianças. Relato abaixo os procedimentos metodológicos 

utilizados na pesquisa, alguns dos caminhos trilhados e estratégias utilizadas na 

construção do campo da pesquisa. 

A primeira etapa baseou- se em verificar brevemente o conceito de projetos, 

pesquisar seu significado e aplicação na educação, bem como observações da realidade 

contemplada no Centro de Referência em Educação Infantil do Colégio Pedro II. 

A segunda etapa deu-se início às conversas com a equipe pedagógica da minha 

escola de origem apresentando a proposta, discutindo a respeito e refletindo à luz de 

alguns autores para trazer um embasamento teórico. 

A terceira e última etapa consistiu na aplicação do trabalho com projetos onde 

foi escolhido um tema gerador através da conversa e observação de interesses das 

crianças da turma. Fez parte desta etapa o relato de algumas propostas de atividades 

práticas na minha instituição de origem em consonância aos aportes teóricos. 

A pesquisa com seus registros e observações teve a duração de seis meses e 

começou em junho de 2016. Os resultados poderão ser vistos nas descrições das 

atividades propostas. 

 

 

 

5. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

As bases teóricas que fundamentaram o presente trabalho foram importantes no 

sentido de contribuir para a reflexão de minha prática docente. Foram tomadas como 

referência documentos e publicações nacionais e internacionais que abordam o tema 

sobre projetos na educação infantil tais como: o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (1998), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(2010), os próprios documentos normatizadores da Secretaria Municipal de Educação 

do Rio de Janeiro, além da análise da bibliografia na área e reflexão sobre as 

contribuições de teóricos acerca da pedagogia de projeto. Entre estes teóricos citamos 

Maria Carmem Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn (2008), destacando a 
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importância dos projetos pedagógicos na educação infantil, e Patrícia Corsino (2012) 

em seu livro Educação Infantil: Cotidianos e Políticas. 

Ao me debruçar sobre importantes autores que abordam a pedagogia de projetos, 

percebi as múltiplas possibilidades de aprendizagens das crianças pequenas nesta 

proposta de trabalho. Sendo assim, Barbosa (2008), nos traz importantes provocações 

para refletirmos acerca da temática. 

A pedagogia de projetos é uma possibilidade interessante em termos 

de organização pedagógica porque, entre outros fatores, contempla 

uma visão multifacetada dos conhecimentos e das informações. Todo 

projeto é um processo criativo para alunos e professores, 

possibilitando o estabelecimento de ricas relações entre ensino e 

aprendizagem, que certamente não passa por superposição de 

atividades. (BARBOSA, 2008, p. 53) 

 

O professor quando escolhe trabalhar com projetos na educação infantil se 

permite a possibilidade de reinventar-se, de não trabalhar mais isoladamente, mas com a 

participação de todos.  Abre mão de um trabalho repetitivo e se lança ao dinâmico, 

repensa seu modo de ensinar. Em relação ao papel do professor, Corsino (2012) traz 

uma importante reflexão: 

Os projetos valorizam o trabalho e a função do professor que, em vez 

de ser alguém que reproduz ou adapta o que está nos livros didáticos e 

nos seus manuais, passa a ser um pesquisador do seu próprio trabalho. 

O professor torna-se alguém que também está na busca de 

informações, que estimula a curiosidade e a criatividade do grupo e, 

sobretudo, que entende que as crianças não são receptores passivos, 

mas sujeitos, que têm seus interesses, que têm uma história, que 

participam ativamente do mundo construindo e reconstruindo a cultura 

na qual estão imersos. Ao tornar-se mais atento ao que surge do grupo, 

o professor amplia o diálogo com as crianças e torna-se importante na 

busca, na organização e na mediação dos conhecimentos. (CORSINO, 

2012, p. 102) 

 

Quando nos propomos trabalhar com projetos precisamos entender algumas 

questões que são pertinentes, como por exemplo: o que é um projeto? Como elaborar 

um projeto? Qual a importância dos projetos para a escola e a comunidade escolar? 

Qual é o papel das crianças nesta perspectiva? Para refletir sobre estas questões 

pensaremos projetos sob a ótica de alguns autores importantes. 

Segundo Patrícia Corsino (2012), podemos definir por projeto a antecipação de 

algo desejável que ainda não foi realizado. Esta ideia transformada em ato causa uma 

movimentação na escola, onde todos os atores se mobilizam com a finalidade de 

encontrar possíveis respostas às questões do projeto na tentativa de descobrir algo novo. 
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Corsino nos indaga o porquê trabalhar com projetos na escola. Dentre as 

variadas respostas podemos elencar a valorização do trabalho e da função do professor, 

que passa a ser um pesquisador do seu trabalho pedagógico, como também a 

participação ativa das crianças em todas as etapas do projeto. 

Trabalhar com projetos na escola, desde a educação infantil, é uma 

forma de vincular o aprendizado escolar aos interesses e preocupações 

das crianças, aos problemas emergentes na sociedade em que vivemos 

à realidade fora da escola e às questões culturais do grupo. Os projetos 

vão além dos limites do currículo, pois os temas eleitos podem ser 

explorados de forma ampla e interdisciplinar, implicando pesquisas, 

busca de informações, experiências de primeira mão... (CORSINO, 

2012 p. 101-102) 

O ideário acerca do trabalho pedagógico sob a forma de projetos não é recente 

na história da educação e Barbosa (2008) ressalta em seus estudos que em 1908 a 

expressão ‘pedagogia de projetos’ foi mencionada pela primeira vez nos Estados 

Unidos. O filósofo e educador John Dewey e seu seguidor Willian Kilpatrick são os 

principais representantes desta pedagogia. (BARBOSA, 2008, p. 17). No cenário 

nacional volta-se a falar de projetos, mas com uma abordagem diferente da forma como 

a Escola Nova o fez, sem o intuito de quebrar o marasmo da escola tradicional. 

As discussões mais recentes acerca de projetos ganharam força e novos enfoques 

no âmbito educacional contemporâneo. De acordo com Helm e Beneke (2005) 

O projeto é uma investigação em profundidade de um assunto sobre o 

qual valha a pena aprender. A investigação é em geral realizada por 

um pequeno grupo de crianças de uma sala de aula, às vezes pela 

turma inteira, e ocasionalmente, por uma criança apenas. A principal 

característica de um projeto é que ele é um esforço de pesquisa 

deliberadamente centrado em encontrar respostas para as questões 

levantadas pelas crianças, pelo seu professor, ou pelo professor que 

estiver trabalhando com as crianças. (HELM E BENEKE, 2005, p.22) 

Encontramos na abordagem educacional da primeira infância da comuna italiana 

de Reggio Emilia um bom exemplo de educação de qualidade e de um eficaz trabalho 

com projetos. Nas escolas de Reggio Emilia iniciam-se os projetos com reuniões entre 

professores, onde são revisados os princípios estabelecidos sobre o que faz um bom 

projeto. 

Um bom projeto permite a contribuição individual de cada criança e 

também permite que elas interajam visando objetivos comuns. Permite 

não apenas que as crianças busquem objetivos claramente definidos, 

mas que também discutam e decidam sobre suas próprias submetas, 

regras e incentivos. Deve haver diálogo e conflito levando à 

coordenação de diferentes opiniões. (FORMAN, 2016, p.167) 
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Especialmente em 2016 a Gerência de Educação Infantil (GEI) da Prefeitura 

Municipal do Rio de janeiro dedicou pelo menos um dia de sua VII Jornada 

Pedagógica 4 para tratar da metodologia de projetos na educação infantil com a 

convidada Professora Dra. Maria Carmem Silveira Barbosa. O debate em torno da 

importância de trabalhar com projetos e a orientação da GEI de abrir mão do currículo 

das datas comemorativas, tão arraigados ainda em creches e EDIs do município, trouxe 

uma nova perspectiva para os profissionais da rede. 

Encontramos em documentos oficiais a recomendação do trabalho a partir de 

projetos na educação infantil, como o Referencial Curricular Nacional para Educação 

Infantil (RCNEI) que afirma:  

As vantagens do projeto é possibilitar às crianças que a partir de um 

assunto relacionado com um dos eixos de trabalho, possam estabelecer 

múltiplas relações, ampliando suas ideias sobre um assunto específico, 

buscando complementações com conhecimentos pertinentes aos eixos. 

(RCNEI, 1998, p.57) 

A definição de projeto segundo Corsino (2012) é “a antecipação de algo 

desejável que ainda não foi realizado. Uma ideia para ser transformada em ato”. (p.101). 

Já para Barbosa (2008), é um “plano de trabalho, ordenado e particularizado para seguir 

uma ideia ou um propósito, mesmo que vago. Um projeto é um plano com 

características e possibilidades de concretização”. (p. 31). Encontramos também no 

RCNEI (1998), “os projetos são conjuntos de atividades que trabalham com 

conhecimentos específicos, construídos a partir de um eixo de trabalho, que se 

organizam ao redor de um problema para resolver ou um produto final que se quer 

obter”. (p. 57) 

Os projetos não são uma simples representação de um futuro, mas sim, algo a ser 

transformado em ato e um dos muitos modos de organizar as práticas educativas. O 

trabalho com projetos contempla todas as etapas e áreas do conhecimento, pode-se 

trabalhar da educação infantil à universidade fazendo adaptações e ajustes. Os projetos 

nos permitem a criatividade, autoria, um modo próprio de abordar uma questão e, além 

de contar com a participação infantil, eles são elaborados e executados com as crianças 

e não para elas. 

                                                           
4 A Jornada Pedagógica do Município do Rio de Janeiro está em seu oitavo ano. É um evento organizado, 

planejado e forjado pela Gerência de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação. Seu 

objetivo é o de discutir experiências bem sucedidas em educação infantil, a fim de permitir a troca de 

ideias entre os profissionais e os conferencistas convidados. 
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A pedagogia de projetos vê a criança como um ser capaz, competente, 

com imenso potencial e desejo de crescer. Alguém que se interessa, 

pensa, duvida, procura soluções, tenta outra vez, quer compreender o 

mundo a sua volta e dele participar, alguém aberto ao novo e ao 

diferente. Para as crianças, a metodologia de projetos oferece o papel 

de protagonistas das suas aprendizagens, de aprender em sala de aula, 

para além dos conteúdos, os diversos procedimentos de pesquisa, 

organização e expressão dos conhecimentos. (BARBOSA, 2008, p. 

87- 88) 

Partimos do pressuposto de que todos os atores no cenário escolar são 

protagonistas neste processo: crianças, professores, equipe pedagógica, os responsáveis, 

entre outros. Neste sentido, para além da escola, as famílias e a comunidade são 

parceiros de estudo em todos os sentidos. Se a escola informa e envolve a comunidade, 

abre-se um leque de possibilidades de participação dessas famílias. Entendendo que nos 

constituímos enquanto sujeitos na relação com os outros, é relevante que um projeto 

envolva toda a comunidade escolar na busca de práticas de interações entre as crianças e 

entre os adultos. Assim, acreditamos que a construção de um projeto no qual toda a 

comunidade escolar esteja inserida abre caminhos para pensar uma escola que tem a 

efetiva participação de todos.  

A parceria com as famílias é valiosa, pois elas contribuem na proposição de 

experiências, na seleção e envio de materiais, etc. Durante o projeto desenvolvido com a 

turma de berçário de minha escola de origem, constatamos a participação efetiva das 

famílias das crianças. Os responsáveis relatavam sua satisfação em participar junto aos 

seus filhos do projeto, observando de perto o desenvolvimento da criança, bem como se 

sentindo parte da escola. 

Vejo meu filho batucando em objetos em casa, sorrindo e me 

chamando para bater com ele. Eu gosto. Dou alguns objetos, dou 

vasilhas para ele cantar, dançar e faço isso junto com meu filho. 

Quando a escola me pediu para trazer objetos que meu filho gosta de 

batucar trouxe logo a panelinha dele... porque acho importante 

incentivar meu filho e assistir tudo de perto. (Relato de uma mãe de 

aluno da creche). 

A participação infantil em todas as etapas do trabalho com projetos é de suma 

importância e devem ser planejadas e negociadas com as crianças para que participem e 

acompanhem o percurso até o final. O olhar atento do docente às demandas trazidas 

pelas crianças através da observação e das conversas com a turma é um caminho inicial 

a se trilhar para a construção de um projeto, sendo esta a fase de sensibilização. Barbosa 

et al, 2013, p.59, salienta que 
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Os projetos com crianças de zero a três anos exigem muito da 

observação e escuta do professor, devendo este prestar muita atenção 

ao modo como as crianças agem e procurar dar significado às suas 

manifestações. É a partir dessa observação que ele vai encontrar os 

temas, os problemas, as questões referentes ao projeto. 

Após a definição do problema, isto é, a escolha do tema, faz-se necessário aferir 

junto ao grupo o que já sabe sobre o assunto, ou seja, o conhecimento prévio, o que o 

grupo quer saber e como vai desenvolver as ações para chegar ao objetivo do projeto.  

A elaboração das redes antecipatórias, observada na abordagem de Patrícia 

Corsino em seu capítulo ‘Trabalhando com Projetos na Educação Infantil’, é um modo 

interessante de organizar um trabalho com projetos. Depois de levantar as questões que 

vão mobilizar o grupo para o tema, a autora ressalta a importância do registro desse 

levantamento, que pode funcionar como índice do projeto. As redes antecipatórias 

servem para mapear as possibilidades de abordagem do tema e podem ser construídas 

juntamente com as crianças. 

A documentação pedagógica é parte importante do projeto. Ela fornece 

informações aos educadores sobre as aprendizagens das crianças e oferece dados para a 

tomada de decisões (HELM, 2005). 

Existem diversas formas de documentação pedagógica que ocorrem por meio de 

projetos, tais como portfólios, narrativas, observações e exposições das crianças. Há 

uma forte relação entre um bom projeto e uma boa documentação e esta última tem o 

objetivo de registrar e compartilhar a avaliação final da criança.  

Quando os professores compartilham esta documentação, as famílias são 

estimuladas a participar mais e a comunidade escolar pode incentivar o 

desenvolvimento das crianças.  

A documentação pode ter um papel significativo no auxílio do 

desenvolvimento da resiliência das crianças. Quando elas veem a 

documentação dos seus trabalhos, veem a si próprios como 

aprendizes; quando a documentação é compartilhada com os pais, 

estes percebem a resiliência e a competência de seus filhos. (HELM, 

2005, p. 148) 

Não há um modo certo para se trabalhar com projetos e nem uma única forma de 

documentar. Todavia, os projetos pedagógicos são de extrema importância para se 

trabalhar com crianças e a documentação pedagógica uma boa forma de avaliação na 

educação infantil. 
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6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

 

1. Construindo caminhos pedagógicos através de uma proposta de trabalho com 

projetos 

 

Quero salientar que a metodologia de desenvolvimento dessas propostas será o 

trabalho com projetos pedagógicos e a utilização das redes antecipatórias. 

Depois pensaremos em grupo os desdobramentos do projeto: as questões que 

irão mobilizar o grupo para o tema, formas de registros, sua aplicabilidade e avaliação 

da relevância dos projetos e das redes antecipatórias na educação infantil. 

No momento atuo com uma turma de berçário com vinte e cinco crianças com 

idades que variam de um a dois anos. Temos quatro agentes de educação infantil do 

sexo feminino que atuam em parceria no fazer pedagógico. 

A unidade de educação infantil que atualmente faço parte tem uma proposta de 

trabalho fundamentada na pedagogia de projetos, mas ainda em implementação devido à 

sua recente inauguração, o que não me gerou embates quando apresentei minha 

proposta de desenvolvimento do trabalho pedagógico junto à equipe. Ressalto que ainda 

há um quantitativo relevante de EDIs e creches na rede municipal que trabalham com 

datas comemorativas, apesar de orientações da GEI sobre o abandono de tais práticas. 

Desta forma, o trabalho com projetos embasados nos principais teóricos na área é 

inovador nas escolas municipais da região.  

Buscando escutar as preferências das crianças e possibilitar vivências de acordo 

com seus interesses, passei a observar o que movia a turma de bebês do EI 53. Nesta 

busca diária e atenta às enunciações das crianças, surgiu o projeto “Batucadas” e com 

ele as propostas de trabalho para o enriquecimento do desenvolvimento infantil.  

Logo que entendemos que este seria o projeto da turma, começamos o processo 

de construção das redes antecipatórias (anexo), a fim de sistematizar e organizar a 

proposta pedagógica.  

Entretanto, a formalidade da rede de planejamento antecipatório não 

significa que o progresso do projeto esteja predeterminado ou que a 

rede se tornará um esboço ou plano de ação que o professor e as 

crianças irão então adotar cegamente. (HELM, 2005, p.144) 

As redes antecipatórias, que em outras abordagens ganham outros nomes, mas 

com a mesma finalidade, são modos de organizarmos os temas e caminhos que os 

projetos vão ganhando. É interessante que sejam construídas junto às crianças, com a 
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elaboração de suas questões e seus interesses. Para a construção da nossa rede foi 

necessária, além do olhar atento às necessidades e desejos infantis, a participação de 

toda a equipe pedagógica naquele momento.  

Pesquisamos o significado e origem da palavra batucada a fim de conhecer e 

enriquecer o contexto do projeto. Segundo o dicionário Aurélio, significa ritmo ou 

canção do batuque e sua origem está em reuniões de negros para cantar e dançar. O 

também chamado batuque era feito pelos angolanos e congoleses que formavam uma 

roda. Há pesquisadores na área que defendem sua origem na cultura indígena. Contudo, 

o escopo deste trabalho não é o de aprofundar-se na origem da palavra, mas no contexto 

da diversidade cultural e social da batucada ou batuque. 

Durante o decorrer do projeto encontramos alguns entraves de ordem racista e de 

intolerância religiosa por parte de alguns funcionários da creche. Ao apresentar as 

músicas e danças pertinentes às culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas, 

percebíamos posturas reversas e alguns discursos de que certas músicas faziam alusão 

ao candomblé, que determinada dança era forma de cultuar deuses indígenas, entre 

outros. Mas continuamos num esforço diário de conscientização de que essas culturas 

nos trazem muitas contribuições, e que nosso olhar eurocêntrico nos remete a 

subalternização das culturas dos negros e indígenas. Estes esforços de sensibilização e 

de garantia de direitos e respeito à diversidade estavam calcados em documentos 

oficiais, como por exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil e também através de Leis5. 

Assim sendo, o Projeto Batucadas nos proporcionou conhecer e experimentar 

elementos de outras culturas, além de promover o respeito e a valorização desses povos 

que nos constituíram enquanto brasileiros. Tivemos a oportunidade de combater o 

etnocentrismo, o racismo institucional e as práticas veladas que ele traz há séculos em 

nossa sociedade através de momentos que propiciaram inclusão social e valorização 

cultural pelas danças, músicas, batuques, pinturas, cirandas, adornos, entre outros. 

Planejamos momentos de vivências, interações e brincadeiras em torno do 

projeto “Batucadas” que em seguida serão explicitados. 

 

 

 

 

                                                           
5 A Lei 10.639/2003 e a Lei 11.645/2008 alteraram a LDB (9.394/96) para incluir no currículo oficial da 

rede de ensino a obrigatoriedade do estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e de povos Indígenas. 
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 1.1 Batucadas Improvisadas 

 

Percebemos o interesse das crianças por batuques, pois diariamente eles seguiam 

um ritual de batucadas em um grande pufe da sala de atividades, em que todas as 

crianças se reuniam e juntas promoviam um encontro de muita alegria e sonoridade. 

Pensando no interesse dessas crianças por sons e batucadas, planejamos uma atividade 

de batuques a partir de objetos presentes no dia a dia das crianças e a escolha desse 

momento foi oriunda da percepção de que tudo que vinha à mão das crianças “tiravam” 

um som. 

De acordo com Ferreira et al, 2007, a linguagem musical deve estar presente no 

contexto educativo, envolvendo atividades e situações desafiadoras e significativas que 

favoreçam a exploração, a descoberta e a apropriação de conhecimento.  

Utilizamos materiais tais como, panelas, bacias, tampas, talheres, pratos, 

conchas do mar, os pufes de espuma da sala, etc. para a realização da atividade. Em 

roda apresentamos estes objetos comuns ao cotidiano das crianças e também alguns 

instrumentos musicais.  

Apesar de haver críticas acadêmicas sobre o RCNEI no que tange ao 

engessamento das infâncias, e outras discussões, encontramos neste documento 

indicações interessantes para o uso da expressão e linguagem infantil através da música.    

O ambiente sonoro, assim como a presença da música em diferentes 

situações do cotidiano fazem com que os bebês e crianças iniciem seu 

processo de musicalização de forma intuitiva. Adultos cantam 

melodias curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras cantadas, com 

rimas, parlendas, reconhecendo o fascínio que tais jogos exercem. 

(RCNEI, 1998, p. 51)  

Sendo assim, as crianças manusearam livremente os recursos ali 

disponibilizados e improvisaram batucadas; outras se apropriaram dos objetos 

utilizando-os como chapéus, por exemplo, outros colocavam-nos no pé, entre tantas 

possibilidades. Os que utilizavam os instrumentos para batucar o faziam com 

sonoridades diversas, cada um com seu ritmo. Cantamos uma música improvisada em 

que usávamos os nomes das crianças e, à medida que as chamávamos pelo nome, elas 

improvisavam seu som. 

Esta atividade foi enriquecedora para o nosso dia, pois foi um momento alegre, 

criativo e inovador. Agregamos a esta atividade conhecimentos adquiridos durante a 

residência nas aulas de música do CREIR. Nos registros de observação das aulas de 
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música percebi que o professor Ronaldo Cotrim utilizava instrumentos musicais 

variados e melodias autorais para convidar as crianças ao universo da música. Segundo 

Cotrim (2016), acerca do fazer musical e da composição:  

A educação musical, principalmente na educação infantil, deve 

estimular o fazer musical ligado às sensações, ao corpo. Antes de ser 

mental ela deve ser corporal, sensorial. Deve ser ativa, rica em 

experiências sonoras, explorações, audições, brincadeiras cantadas, 

movimentos corporais, cantorias. Se nesta fase a criança desenvolver 

uma relação afetiva com o fazer musical, muito provavelmente mais 

tarde nas aulas de música, ela vai ter mais envolvimento para a 

aquisição de noções musicais mais técnicas. (COTRIM, 2016, p.46) 

Em uma aula específica, as crianças tocavam instrumentos musicais ao som de 

uma música em que o professor mencionava os instrumentos que estavam em posse e a 

partir daí elas tocavam: 

Professor de música:  

O caxixi faz xique xique xique 

A clave faz toc toc toc 

O tambor faz tum tum tum 

O reco reco faz roc roc roc 

Quando a nossa banda passar 

Todo mundo vai se animar 

Assim adaptamos esta atividade à nossa realidade de turma de berçário, onde 

cantávamos os nomes das crianças e elas, ao perceberem o chamamento, tocavam sons 

autorais. Tivemos uma boa receptividade das crianças, elas gostaram da atividade e 

observamos isto na alegria e curiosidade delas em ver a variedade de objetos e na 

exploração e criação dos mesmos fosse para brincar livremente ou batucar. Esta 

atividade nos fez refletir sobre objetos simples ao nosso cotidiano sendo apropriados 

pelas crianças para aguçar sua criatividade e, embora as escolas municipais não 

disponham de materiais diversos de apoio às atividades propostas, podemos adaptar o 

que temos visando o pleno desenvolvimento das crianças. 
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Fotografia 1- Primeiro momento de batucadas no grande Pufe da sala 

 

 

Fotografia 2- Apropriação dos objetos: usos e experimentações  

 

 

 

1.2 Reciclando, Criando e Recriando Sons 

 

A partir de um olhar observador para as crianças quando improvisavam batuques 

em objetos da sala e para as idas ao pátio externo da escola, quando em suas 

brincadeiras colhiam pedras, folhas, etc. e brincavam com esses objetos, incorporamos 
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tais elementos ao nosso projeto “Batucadas” e foram planejadas atividades de formação 

de uma banda musical de instrumentos reciclados. 

Utilizamos nesta atividade garrafas pet, caixas de papelão, latas, grãos, pedras, 

entre outros elementos. Partindo da reciclagem e reutilização de objetos do cotidiano, 

realizamos uma expedição pela escola explorando os espaços e coletando os elementos, 

visitando a cozinha da escola para adquirir grãos variados, como arroz, feijão, milhos 

crus, etc. assim como arrecadamos outros com as famílias para envolver a comunidade 

escolar na proposta pedagógica. 

O trabalho com a educação ambiental deve começar desde a primeira infância. 

Para Alves et al. (2012), na educação infantil a criança está formando a sua 

personalidade, por isso é tão importante que ela receba informações que contribuam 

para o desenvolvimento e conhecimento da preservação do meio ambiente. 

Neste sentido, iniciamos o processo de reciclagem e transformação desses 

elementos em sucata. Após a coleta desses materiais, realizamos a observação dos 

mesmos e iniciamos a construção dos instrumentos musicais reciclados para compor a 

banda musical da turma. Confeccionamos chocalhos, tambores, violas, apitos, etc. 

Desfilamos pela escola, pelas salas e corredores convidando outras turmas a dançarem 

ao som da nossa banda musical e foi um momento muito divertido e prazeroso. 

Nesta atividade percebemos a receptividade de toda a comunidade escolar, dos 

responsáveis, dos educadores e das crianças de outras turmas que participaram 

intensamente do processo. Inclusive recebemos o auxílio de pessoas que estavam em 

torno do EDI, pois as crianças se interessavam por objetos que estavam do lado de fora 

da escola e estes adultos os coletavam e entregavam para as crianças pelas grades ou 

portões, todos em algum momento participaram e contribuíram para a realização desta 

proposta. Barbosa abarca esta perspectiva quando fala da parceria e participação da 

comunidade com a escola. 

A participação dos pais torna-se uma parceria valiosa em todos os 

sentidos. Para que eles possam acompanhar os trabalhos escolares, é 

importante que a escola os mantenha informados sobre os projetos que 

estão sendo realizados pelas crianças e os temas estudados para que 

possam participar na seleção e no envio de materiais, na proposição de 

experiências, na partilha dos saberes.  A comunidade e, em especial, 

os pais são, portanto, ótimos parceiros de estudo e informantes para as 

crianças. (BARBOSA, 2008, p.90) 
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Fotografia 3- Expedição na área externa da escola: Coleta de materiais 

 

 

 

Fotografia 4- Transformando latas em tambores 
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Fotografia 5 - Crianças confeccionando chocalhos com grãos e pedra

 

 

 

1.3 O Maculelê como possibilidade de expressão cultural 

 

Refletindo sobre a diversidade cultural presente em sala e na escola de um modo 

geral, pensamos a possibilidade de aliar o som dos batuques, que são presentes ao 

contexto da turma, com manifestações folclóricas. Então, a arte marcial Maculelê, 

oriunda do recôncavo baiano e que atualmente é uma expressão teatral, foi apresentada 

às crianças. A expressão teatral foi atrativa para as crianças com seus movimentos 

ritmados e sonoridade, o que possibilitou a movimentação do corpo no espaço e a 

ampliação do repertório musical e cultural das crianças e suas famílias. 

Neste sentido, as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, no que tange 

às propostas pedagógicas, norteiam o trabalho na educação infantil a respeito da 

diversidade, salientando o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das 

crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate 

ao racismo e à discriminação. (DCNEI, 2010, p.21) 

 Para iniciar a atividade elencamos vídeos variados da dança Maculelê e 

apresentamos para as crianças; em seguida exibimos imagens de literaturas infantis nas 

quais havia pessoas dançando e se expressando corporalmente de acordo com a cultura 

afro e convidamos cada criança, em coletivo, a ensaiar alguns movimentos.  

As crianças nascem abertas à diversidade, sem preconceitos, e os vão 

aprendendo nas relações sociais das quais participam desde o 

nascimento. Essa aprendizagem se dá tanto pelas linguagens faladas e 

escritas, como visuais, musicais e corporais etc. É através dessas 

linguagens que aprendemos a dar sentido às coisas e a nós mesmos... 

Se a escola oferece à criança um ambiente que expresse o respeito e a 
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valorização das características e referências ligadas aos diversos 

sujeitos do seu contexto, cumprirá o seu papel de formação para a 

diversidade. Um dos instrumentos desse ambiente é o acervo de 

literatura infantil. Como indica Lima (2001), personagens e valores 

presentes na literatura infantil se tornam referências para o 

fortalecimento da autoestima da criança, influindo, portanto, na 

constituição de sua identidade. (LIMA, 2013, p.153) 

Em um segundo momento, organizamos uma roda onde distribuímos garrafas 

pet doadas pelas famílias, convidamos as crianças a pintarem o interior das garrafas com 

tinta guache e elas pintaram como queriam: rolando as garrafas, sacudindo, batendo no 

chão e com uma infinidade de movimentos experimentaram as múltiplas possibilidades 

de pintura.  

Essas garrafas foram adaptadas para a dança e cada criança recebeu um par 

delas, pois os bastões de madeira originalmente utilizados nessa expressão cultural 

seriam inapropriados à faixa etária da turma.  

Finalizada a pintura das garrafas, formamos uma grande roda e cada dupla de 

crianças dançou o Maculelê convidando seus pares para este momento rico de 

possibilidades e experimentação cultural. As DCNEI salientam que 

 A proposta pedagógica da educação infantil, no que diz respeito ao 

cumprimento de sua função sociopolítica e pedagógica, deve garantir 

a construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade 

comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do 

planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, 

socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e 

religiosa. (DCNEI, 2010, p.16) 

 

Fotografia 6- A pintura do interior das garrafas pet
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Fotografia 7- Pintura e dança Maculelê 

 

 

 

Fotografia 8- Iniciando a dança Maculelê 

 

 

 

1.4 Manifestação artística e cultural através da visita de povos indígenas  

 

A atividade foi uma das propostas do projeto Batucadas, que teve por finalidade 

inserir outras culturas por acreditarmos na importância de ampliar o universo cultural 
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das crianças agregando culturas que nos constituem enquanto brasileiros. Neste sentido, 

trabalhamos a música e a pintura de povos indígenas, entre outros aspectos. 

De acordo com as DCNEI, as propostas pedagógicas de educação infantil devem 

respeitar diversos princípios, tais como éticos, políticos e estéticos e, este último, evoca 

acerca da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas 

diferentes manifestações artísticas e culturais (DCNEI, 2010, p.15). 

Contamos com a presença de índios da aldeia Ticuna, do Amazonas.  Este 

contato se deu através de colegas de outros EDI da proximidade, que informaram acerca 

do trabalho dos indígenas em visitar escolas, enquanto estavam no estado do Rio de 

Janeiro para a realização de estudos acadêmicos.  

Para a realização da proposta pedagógica utilizamos lápis de cor aquarelável, 

tintas corporais naturais, como o urucum, pó de café, açafrão, etc. Durante a semana 

assistimos a vídeos de pinturas corporais, de danças e festas de povos indígenas, 

africanos e afro-brasileiros. Nesses dias conhecemos também diversas literaturas 

infantis sobre o tema e objetos pertencentes a algumas aldeias indígenas. 

Recebemos a visita de dois índios oriundos de uma aldeia indígena do 

Amazonas que trouxeram contribuições de sua cultura para as crianças. Eles se 

apresentaram, narraram lendas indígenas, cantaram, batucaram com os seus 

instrumentos, dançaram músicas em sua língua materna e realizaram a pintura corporal 

junto às crianças.  Elas os receberam muito bem e olhavam atentamente seus gestos, 

batuques, pinturas e indumentária. 

No período da tarde as crianças foram convidadas para uma oficina de pintura 

corporal onde maceraram sementes de urucum, manipularam o pó de café e o açafrão e 

misturaram as tintas naturais conforme queriam. Os índios pintaram, em roda, algumas 

crianças; as demais foram pintadas pelos seus pares, ou seja, colocamos as crianças 

umas em frente às outras e, de posse das tintas naturais, foram se pintando e ao seu 

colega. Disponibilizamos também espelhos na sala para que eles pudessem visualizar 

seus traços. No final do dia, as famílias foram convidadas a conhecer um pouco da 

cultura dos índios e participar de um momento de dança das crianças ao som de músicas 

e batucadas indígenas onde os pequenos dançaram criando seus próprios movimentos. 

As DCNEI norteiam esta sugestão de atividade quando destaca que as propostas 

pedagógicas deverão ser organizadas de forma a assegurar a apropriação pelas crianças 

das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos 

europeus e de outros países da América. (DCNEI, 2010, p.19) 
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Fotografia 9- Crianças macerando e manuseando as sementes de urucum 

 

 

 

Fotografias 10, 11 e 12- Pintura indígena e observação no espelho. 
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Fotografias 13 e 14- Roda de danças e lendas indígenas  
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 1.5 Os projetos pedagógicos e a promoção da integração 

 

Trabalhar com projetos requer integração entre as turmas, as famílias e com a 

comunidade escolar em geral como já foi citado no presente estudo. Pensando o 

trabalho do professor de estar em sua sala sozinho e sem tempo para interagir com seus 

pares, dividir suas angústias e sucessos, foi planejada uma atividade de integração entre 

projetos e entre as turmas, de modo que as crianças pudessem conhecer outros projetos 

da escola e interagissem com outras crianças de diferentes faixas etárias. 

Acreditamos em um ambiente onde as crianças troquem e aprendam umas com 

as outras e que seja favorável às múltiplas experiências, pois assim se envolvem em 

situações de aprendizagens diversificadas, se comunicam, elaboram regras, 

experimentam e se expressam. Conforme o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (RCNEI), essa proposta de integração entre diferentes grupamentos é 

vital para o desenvolvimento das crianças. 

(...) Numa concepção de educação e aprendizagem que considera a 

interação como elemento vital para o desenvolvimento, o contato 

entre estas crianças de diferentes faixas etárias e com diferentes 

capacidades deve ser planejado. Isto quer dizer que é interessante 

prever constantes momentos na rotina ou planejar projetos que 
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integrem estes diferentes agrupamentos. (RCNEI, 1998, p. 72, vol. 

1) 

Esta proposta, embora esteja engendrada em diversos documentos tanto na 

esfera federal quanto na rede municipal do Rio de Janeiro, não é uma realidade vivida 

nas creches e EDIs do município. Os motivos são de ordens diversas que vão da 

infraestrutura precária à resistência dos profissionais em proporcionar momentos de 

interação entre os diferentes grupamentos. Corsino (2006) nos traz algumas 

contribuições que as interações promovem: 

Nos seus processos interativos, as crianças não apenas recebem e se 

formam, mas também criam e transformam – são constituídas na 

cultura e também são produtoras de culturas. São sujeitos ativos que 

participam e intervêm no que acontece ao seu redor. Suas ações são 

também forma de reelaboração e recriação do mundo. (CORSINO, 

2006, p. 6) 

As turmas EI 53 e EI 54 se juntaram para integrar seus projetos, apresentaram 

suas propostas e houve uma interação entre crianças de diferentes faixas etárias: de um a 

três anos de idade. O projeto da turma convidada era “Dona Macaca”. As crianças desta 

turma apresentaram a dona macaca - uma mascote de pelúcia que já existia na sala e que 

deu origem ao projeto - cantaram a sua música, brincaram e imitaram suas 

características. Em outro momento convidaram nossa turma do EI 53 para pintar 

cartazes com tinta guache e confeccionaram o desenho da Dona Macaca com a 

mediação das professoras e educadoras. 

A turma anfitriã EI 53 apresentou a dança Maculelê e convidou as crianças para 

dançar juntas ao som de músicas e batucadas: todos se divertiram e criaram seus 

próprios sons, se integraram e realizaram suas escolhas para a formação de duplas, trios 

ou qualquer outra configuração com seus pares para se expressar através desta arte 

teatral e, desta forma, realizamos um momento que intitulamos a ‘Festa do Maculelê’. 

Ao longo do dia convidamos a turma a participar de uma oficina de pintura de garrafas 

pet. 
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Fotografia 15- Apresentação da mascote Dona Macaca  

 

 

Fotografia 16- Pintura para confecção do cartaz Dona Macaca 

 

 

Fotografia 17- Festa do Maculelê 
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       1.6 O professor como sujeito de sua práxis pedagógica 

 

O trabalho por projetos propicia um movimento na escola, como já explicitado 

no escopo deste trabalho, envolvem-se as famílias, os alunos, a equipe de apoio e os 

docentes. Todos são basilares neste processo que é democrático. Todavia, a escolha da 

escola pela metodologia de projetos influencia e ressignifica, estruturalmente, a prática 

docente, neste processo é necessário muito estudo teórico, escuta e observação atenta 

aos anseios das crianças, e atitude de mudança em todos os atores envolvidos. A escola 

precisa se reinventar para de fato atuar com projetos pedagógicos com qualidade e 

solidez. 

Exemplificando acerca do trabalho com projetos, segue um relato profícuo de 

uma professora de educação infantil que atua no pré I, com crianças de quatro a cinco 

anos. 

“Enquanto professora de vivências em educação infantil na rede 

pública realizei vários projetos, mas com conceitos diferenciados de 

acordo com os locais onde trabalhei. Fui servidora em duas prefeituras 

no estado do Rio de Janeiro. Há poucos anos atrás, quando pensava 

em trabalhar com projetos na educação infantil, de imediato era 

remetida a ideia de que o tema, as estratégias e os recursos deveriam 

ser criados e direcionados por mim ou vindos da direção e/ou 

Secretaria de Educação. De acordo com o que eu, enquanto 

professora, achava que a turma deveria aprender ou até reforçar alguns 

conceitos. Muitos dos projetos eram direcionados a datas 

comemorativas e, em grande parte, eram elaborados de maneira bem 

simplificada, apenas para abordar os temas culturais. Eram projetos de 

no máximo um mês. No momento tenho vivenciado outra realidade na 

prefeitura onde trabalho, aprendendo o real conceito dos projetos na 

educação infantil. É um notório trabalho voltado para os temas que a 

turma anseia por saber, envolvendo pesquisas, diálogos e o coletivo 

como maneiras diversificadas de aprendizado. O tempo do projeto está 

atrelado ao interesse das crianças por aquele tema, sem prazos. É uma 

forma mais intensa de trabalho, já que é preciso estar atenta aos 

interesses da turma em torno daquele tema (o que elas já sabem; o que 

querem saber; o que trazem de ideia e/ou questionamentos), estudar e 

organizar o tema trazido pelas crianças e tornar o projeto ainda mais 

envolvente para elas. É, sinceramente, um aprendizado coletivo, no 

sentido que tanto eu quanto as crianças temos feito descobertas e tido 

experiências maravilhosas. De fato, existe uma troca de saberes e o 

mais envolvente é que ambos aprendemos. Ainda estou aprendendo 

sobre essa metodologia de trabalho, e como é algo que parte da 

criança, tive que rever minha forma de enxergar a funcionalidade de 

um projeto, a minha atuação e a concepção de infâncias. Tive que me 

reinventar enquanto professora, deixando conceitos fechados e 

práticas distintas  as quais estava acostumada, e de certa forma havia 

aprendido, em uma outra realidade”. (Diário de campo, 2016) 
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O relato desta professora é rico em informações do que ela pensava por projetos 

e suas concepções sobre as crianças, entre outras. Vemos o quão importante é para o 

professor pesquisar para sua melhor formação docente e reflexão de sua práxis 

pedagógica. Percebemos também a mudança que há na vida docente e da escola, de um 

modo geral, quando se permite afetar pela pedagogia de projetos.  

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Através desta proposta de pesquisa e trabalho com projetos pude perceber a 

riqueza do/no processo, a satisfação do professor e a participação infantil. Os projetos 

pedagógicos abarcam a investigação, a relevância do aprendizado e desafios 

diversificados. Os projetos pedagógicos permitem que as crianças construam sua 

própria aprendizagem, se vejam como aprendizes de sucessos, as famílias são mais 

participantes neste processo. 

Quando a escola está sob a égide do trabalho com projetos, ela se coloca aberta 

para diálogos e trocas de experiências entre todos e, neste processo profícuo, todos os 

sujeitos são parceiros da exploração e do conhecimento. 

Passar pelo PRD foi uma experiência com ensinamentos positivos para mim 

enquanto professora de educação infantil. Diversas mensagens foram passadas, 

repassadas e refletidas e ressignificado o binômio teoria e prática que ocupava um lugar 

dicotômico, pois saímos da graduação imbuídos de sentimentos e vontade de realizar 

uma prática pedagógica diferente do que vimos em nossos tempos de escola e/ou 

estágios nas unidades escolares. Mas quando chegamos ao campo, nos deparamos com 

um hiato entre o que aprendemos nos livros e nos espaços acadêmicos e a escola tal 

como é, ou seja, com suas mazelas e múltiplas realidades. 

Tudo o que acreditamos ser o “ideal” pedagógico por vezes não conseguimos 

realizar, seja por outros interesses das escolas, de seu corpo docente, ou até mesmo por 

acreditar que exista um mundo da teoria e outro da prática que não dialogam; entretanto, 

através das observações no CREIR e pelo PRD, pude refletir sobre a possibilidade 

dialógica entre teoria e prática. Nas visitas constatei a importância da escuta atenta e 

sensível para as crianças, pois são produtoras de enunciados e que, quando ouvidas, têm 

muito a nos ensinar. 
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 Trabalhar com projetos pedagógicos na educação infantil é uma boa escolha em 

termos de organização pedagógica porque esta proposta contempla uma visão 

multifacetada dos conhecimentos e das informações. Organizar o currículo a partir de 

projetos pauta o trabalho docente visando às necessidades e interesse das crianças. 

Observo no EDI em que atuo os projetos de cada turma tomando forma, 

ganhando vida, os professores mais integrados e atentos aos enunciados produzidos 

pelas crianças numa relação dialógica entre todos e uma atitude responsiva6.  

A comunidade apoia - apesar de algumas resistências para a realização de um 

currículo voltado para calendário das indústrias festivas - e participa dos eventos 

contribuindo positivamente. O trabalho docente também ganha outros contornos, como 

já foi exposto, anteriormente, através do relato de uma professora da creche. 

As atividades desenvolvidas com a turma de berçário me desafiaram a olhar para 

os bebês por outro ângulo, a perceber suas falas, seus gestos e sua expressão corporal. O 

“Projeto Batucadas” veio atender aos interesses das crianças, notamos que diariamente  

elas se mostravam mais curiosas e  criativas. “Batucadas” deu-nos muitas oportunidades 

culturais e estímulo para a imaginação. Percebemos nas crianças os resultados deste 

trabalho, com o tempo elas estavam mais integradas entre si e com as crianças das 

outras turmas, compreendemos a integração entre projetos e crianças.   

O projeto da turma foi uma escolha das crianças do inicio ao fim, neste sentido a 

participação infantil se deu efetivamente. A cada proposta pedagógica concretizada 

constatava a alegria e o envolvimento da turma, havia uma livre expressão e 

espontaneidade das crianças, que se tornaram mais criativas. Outro aspecto importante 

foi a ampliação do repertório cultural e musical das crianças que conheceram diversos 

ritmos, expressões e culturas, como a indígena e africana, interagiram com as músicas e 

danças: maculelê, maracatu, samba de crioula, tore etc. 

Quando trabalhamos com projetos na educação infantil e começamos a esboçar 

as redes antecipatórias, vemos o projeto ganhando seus contornos, ganhando vida e 

sinto aí um novo frescor e uma nova insegurança, imprevisibilidade e questionamentos 

que parecem que nunca irão se esgotar; todavia, concluo com uma única certeza: a de 

que sempre será um processo rico de experiências e vivências.  

 

                                                           
6 O conceito de “atitude responsiva”, ou “responsividade” foi trazido por Daniela Guimarães (2008, p.22), 

que estuda as relações entre adultos e crianças na creche. Este conceito, originalmente de Bakhtin, aborda 

o comprometimento, responsabilidade e resposta do adulto em relação às crianças. 
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ANEXO A – REDES ANTECIPATÓRIAS 
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ANEXO B – AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM

 



46 
 



47 
 



48 
 



49 
 



50 
 



51 
 



52 
 



53 
 

 


	SUMÁRIO

