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Resumo: A Arte, a Literatura e o Jogo ainda são desvalorizados no contexto educacional. 
Diversos fatores colaboram para essa secundarização, destaque para os valores da 
sociedade capitalista e o processo de formação cultural aligeirado, utilitarista e acrítico 
imposto às crianças pelos sistemas educacionais. O Andarilho é constituído por um 
ônibus equipado e adequado para o desenvolvimento de atividades nas áreas citadas e 
tem como objetivos: sensibilizar e colaborar na formação profissional dos participantes, 
para que saibam empregar as atividades lúdicas, artísticas e literárias como recursos 
pedagógicos privilegiados para o desenvolvimento global das crianças. A equipe do 
projeto reúne-se semanalmente para estudar, planejar e confeccionar materiais que 
servem de suporte para a realização de ações nas áreas contempladas nas instituições 
educacionais envolvidas. O Coordenador promove, também, encontros com os 
educadores para análise, discussão, estudo e vivências em oficinas, visando à 
ampliação do conhecimento e à tematização da prática educativa. O projeto possibilitou 
estudos, trocas de experiências e reflexões que contribuíram no processo de formação 
inicial e continuada dos envolvidos. As experiências, também, fomentaram a produção 
de conhecimentos e permitiram aos graduandos a relação teoria e prática. 
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1. INTRODUÇÃO 

O projeto “Andarilho da Alegria” está vinculado ao Núcleo de Ensino da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia – UNESP de Presidente Prudente, é resultante de uma parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Álvares Machado (SP) e iniciou suas atividades no 

ano de 2003. O projeto atendeu, no ano de 2004, 06 instituições de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, constituídas por 110 professores, 05 diretores, 06 coordenadores pedagógicos, 06 

estagiários, 10 professores auxiliares e, aproximadamente, 2000 crianças. O Andarilho contou com 

um ônibus adequado e aparelhado para o desenvolvimento de atividades lúdicas, literárias e 

artísticas, e assumiu como principal objetivo colaborar no processo de formação inicial e 

continuada de profissionais de educação, para que ampliassem seus conhecimentos sobre como 

utilizar as atividades citadas como recursos pedagógicos.  

                                                           
1Docente do Departamento de Educação – Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP/Presidente Prudente (Disciplinas: Jogos e 
Atividades Lúdicas no Ensino Fundamental, Arte na Educação Infantil, Didática Geral e Prática de Ensino de Educação Física). 
2Bolsistas. 
3Colaboradores. 
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O projeto parte do pressuposto de que o emprego da literatura, do jogo e da arte, 

como meios pedagógicos, pode ser enriquecido e potencializado pela qualidade das interferências 

dos educadores. Estudos e pesquisas desenvolvidos pelos autores da Teoria Histórico-Cultural, 

destaque para Vygotsky, Leontiev, Zaparozhets, Elkonin, Venguer e outros autores que subsidiam 

as ações, têm revelado a importância das atividades literárias, lúdicas e artísticas, no 

desenvolvimento das faculdades humanas das crianças. Quando lêem, brincam, jogam, 

representam, desenham, pintam ou esculpem, desenvolvem o pensamento, a linguagem, a 

imaginação, a atenção, a concentração, a memória, a motricidade, a socialização e o domínio da 

vontade. Tais capacidades são essenciais para a aprendizagem, na escola, e imprescindíveis para 

o desenvolvimento infantil integral. 

2. PRESSUPOSTOS PARA A LITERATURA INFANTIL COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO ANDARILHO 

No que se refere à Literatura Infantil, um aspecto importante a ser considerado na 

trajetória educacional da criança é que esta conheça materiais de caráter estético, objetivando a 

superação de tendências que concebem a Literatura numa perspectiva utilitarista e/ou superficial. 

O livro estético (ficção ou poesia) proporciona à criança oportunidades de vivenciar os enredos e 

os seus desfechos, colocando em ação a sua fantasia e imaginação, permitindo-lhe um maior 

conhecimento e uma visão mais crítica do mundo. Segundo Zilberman (1985), existe uma estreita 

relação entre os objetivos formativos da escola e a natureza da literatura. Esta área é muitas vezes 

desvirtuada e assume propósitos pedagógicos que a descaracterizam. Não é papel da literatura 

ensinar, numa perspectiva positivista, transmitir conceitos definidos, apoiados em provas, resumos 

e outras exigências formais. A ficção e o elemento fantástico, quando vivenciados pela criança, 

estimulam, entre outros aspectos, a imaginação, a memória, a linguagem e o desenvolvimento 

social da criança. A criança, leitor em formação, ficará muito mais seduzida pela literatura, se 

puder vivenciar o elemento imaginário e a ficção, do que se for  obrigada a decorar e memorizar 

postulados, posteriormente cobrados pelo professor. 

A obra aberta, o texto de ficção deve proporcionar à criança, não só prazer, mas 

também autonomia, que permita opções de leitura e propicie habilidades para apreciar textos 

variados, que contribuam para a formação do leitor. Souza (2001) afirma que, em salas de aula 

onde o ensino da leitura foi baseado em literatura e amparado por essa metodologia, as crianças 

demonstraram o conhecimento de diversos gêneros literários e a capacidade de relacionar 

experiências próprias às histórias lidas e de fazer análises críticas sobre os temas. 

A fim de formar esse apreciador/leitor crítico, leitor de significados, é necessário que 

as instituições educacionais proporcionem oportunidades para, inicialmente, formar um educador 

leitor, consciente de seu papel como estimulador da leitura literária entre seus alunos. Souza 
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(2001), nas suas pesquisas, observou que professores que tiveram esse tipo de formação realizam 

um trabalho literário diversificado e procuram inserir diariamente atividades de leitura, com a 

utilização da literatura infantil. 

3. A METODOLOGIA ADOTADA PARA O TRABALHO COM A LITERATURA INFANTIL 

O emprego da Literatura como recurso pedagógico, conforme apontamos, é de 

grande importância para a aprendizagem, para o desenvolvimento da criatividade e da capacidade 

crítica dos alunos e, ainda,  como forma de incentivo para a prática de leitura, em ambientes e 

horários diversos.  

Utilizamos diversas técnicas nos encontros de Literatura, destaque para: a) simples 

narrativa: técnica cativante e fascinante, que se caracteriza pela narração da história sem auxílio 

de materiais, apenas apoiando-se nas expressões corporais e faciais e tons de voz do narrador; b) 

auxílio do livro: configura-se pela leitura do texto do livro e da amostra das suas ilustrações, 

criando um contexto que envolve a criança no enredo; c) livro ampliado: grandes ilustrações e 

grandes detalhes do livro contado; d) flanelógrafo: mural onde são colocados os personagens e o 

cenário da história; destina-se ao conto de histórias acumulativas; e) gravetos e fantoches: 

técnicas cativantes, que prendem a atenção dos ouvintes, pois cada personagem é construído 

individualmente, com tecido (fantoche) ou papel e graveto; f) maquete: tanto o cenário como os 

personagens podem ser feitos com isopor, espuma; conforme o desenrolar da história, eles podem 

mudar de lugar ou outros itens podem ser acrescentados.  

Na chegada do ônibus, as crianças entusiasmavam-se com a perspectiva da 

presença da estagiária, em sala de aula, por saberem que se tratava do projeto “Andarilho da 

Alegria”. Antes de começar a contar a história, solicitava que os alunos afastassem as carteiras e 

cadeiras e se sentassem no chão. Para ficar no mesmo plano dos alunos, a estagiária também se 

acomodava no chão e à frente deles. Orientava que o silêncio era importante para que todos 

pudessem ouvir a história. Na maioria das salas, constatou que os alunos ficaram muito atentos e 

silenciosos. Nas salas de aula onde o barulho atrapalhava, as professoras colaboraram, nesse 

aspecto, garantindo o êxito do trabalho. Por isso, na grande maioria das salas, foi possível contar a 

história sem grandes problemas.  

Ao final de cada história, na perspectiva de formação do leitor crítico e de 

significados, as ideologias e os valores emanados pelas histórias eram discutidos. As crianças 

apresentavam comentários das impressões e dos fatos cotidianos relacionados ao enredo. Em 

seguida, os alunos se organizavam pela sala e recebiam materiais para a elaboração de uma 

interpretação crítica da história, empregando  pintura, colagem, modelagem, origami, construção 
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com sucatas, dobraduras. A música é, também, um bom recurso que pode ser utilizado no início, 

no decorrer ou no término da atividade.  

Os alunos demonstraram algumas dificuldades, tanto no processo de organização, 

como na elaboração das atividades. Alguns ofereceram resistência em compartilhar materiais e 

outros alegaram que não sabiam como fazer a atividade, porém, foi bastante rara a atitude de não 

querer participar das propostas. Nesses momentos, as intervenções da estagiária e dos 

professores foram importantes, estimularam e incentivaram o aluno na superação das suas 

dificuldades e na realização das atividades apresentadas.  

Em função de o projeto ter sido desenvolvido em escolas distintas, as atividades 

descritas nos planos de aula foram repetidas, visando a contemplar todos os alunos. As atividades 

propostas nos planos de trabalho foram baseadas na leitura de livros infantis. Abaixo, estão 

relacionados os livros utilizados e as diversas técnicas propostas; contudo, em cada sala de aula 

as atividades eram executadas com apenas um tipo de material. 

1. Livro: Menina Bonita do Laço de Fita – Ana Maria Machado. Técnica: Simples 

Narrativa, mostrando as figuras do livro. Atividades: - Discussão sobre o tema racismo. - Desenhar 

o que mais gostou da história ou o que marcou na discussão, em papel A3 ou em sulfite, utilizando 

giz de cera, giz de lousa molhado, tinta guache ou lápis de cor. 

2. Livro: A Barata Medrosa e o Coronel Baratinado – Luzia de Maria. Técnica: Livro 

ampliado, mostrando as figuras do livro em tamanho maior. Atividades: - Discussão sobre o tema 

medo. Atividade: desenhar o que mais causa medo, em papel A3 ou em sulfite, utilizando giz de 

cera, giz de lousa molhado ou tinta guache.  

3. Livro: Bolo Fofo – Os Pingos – Mary França, Eliardo França. Técnica: Uso de 

fantoches, mostrando o Pingo-de-Flor, representado por um fantoche. Atividades:    - Discussão 

sobre o tema cooperação. - Fazer o Pingo-de-Flor, com bexiga e papel crepom ou papel espelho.  

4. Livro: Armazém do Folclore – Ricardo Azevedo. Técnica: Flanelógrafo, 

apresentando figuras do folclore brasileiro. Atividades: - Discussão sobre o folclore brasileiro, 

contando outras histórias lembradas pelos alunos e sobre as crenças e os medos em relação ao 

folclore brasileiro. Atividade: Esculpir o que mais gosta do folclore, utilizando massa de modelar ou 

argila.  
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4. PRESSUPOSTOS PARA O JOGO COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO ANDARILHO 

Constata-se, segundo Lima (2001), um crescimento significativo do número de 

estudos, cursos, pesquisas e publicações que abordam o jogo e suas possibilidades como recurso 

pedagógico. Por outro lado, verifica-se, também, que, no interior das instituições educacionais, são 

lentos os avanços na incorporação desse tipo de atividade como meio de aprendizagem e de 

desenvolvimento. Prevalece uma dicotomia entre o jogar e o aprender, promovendo, como 

conseqüência, a secundarização da atividade lúdica, no contexto educacional. O jogo é tratado, 

simplesmente, como um momento de relaxamento, descanso e desgaste de energia excedente 

das crianças. A constatação de que essa atividade é imprescindível, no contexto educacional, não 

é resultante de uma mera especulação ou uma hipótese desprovida de fundamento; comprova-se 

esse dado nos trabalhos de formação inicial, continuada e em pesquisas desenvolvidas junto às 

instituições educacionais. Educadores, em geral, alegam, reiteradamente, que os processos de 

formação inicial ou continuada não os muniram de suporte teórico-prático para a utilização do jogo 

como recurso pedagógico ou, então, que as instituições não proporcionam condições materiais, 

espaciais e temporais adequadas para a inserção dessa atividade, no contexto educacional. 

Conclui o autor que utilizar o jogo como recurso pedagógico é tão complexo quanto 

desenvolver o trabalho pedagógico em outras áreas de estudo, como Português, Matemática, 

Artes, exigindo do educador fundamentação teórico-prática, clareza de princípios e de finalidades. 

Avanços na superação da dicotomia entre o jogar e o aprender podem ocorrer, quando o professor 

se apropriar de subsídios teóricos que consigam convencê-lo e sensibilizá-lo sobre a importância 

dessa atividade para a aprendizagem e para o desenvolvimento da criança. O jogo, por ser uma 

atividade de natureza social, carrega no seu cerne diversos aspectos da cultura, de modo que, 

para torná-la essencial, no contexto educacional, é fundamental que o educador consiga perceber 

quais são os aspectos do desenvolvimento infantil que são exercitados e aprimorados, nesse tipo 

de atividade. 

Enxergar o potencial de desenvolvimento que está por trás da brincadeira requer do 

educador conhecimentos sobre o tema e a adoção de atitudes investigativas e reflexivas. As 

atividades lúdicas vivenciadas pelas crianças precisam ser transformadas em um espaço de 

observação atenta, no qual o educador, de forma gradativa, amplia o seu conhecimento e a sua 

capacidade de decifrar e distinguir as diversas contribuições disponibilizadas por esse tipo de 

atividade, na formação das capacidades humanas da criança. Lima (2003a), alicerçado na Teoria 

Histórico-Cultural, afirma que a brincadeira é, no período pré-escolar, idade de 03 a 06 anos, a 

atividade principal da criança, isto é, aquela que promove as mais importantes influências no 

desenvolvimento psíquico e na formação da personalidade infantil, preparando-a para um novo e 

mais elevado patamar de desenvolvimento. As atividades lúdicas, fontes privilegiadas de 
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desenvolvimento proximal, promovem avanços nas capacidades humanas superiores: de 

pensamento, imaginação, memória, linguagem, atenção, concentração, motricidade, socialização e 

domínio da vontade. Por intermédio das atividades lúdicas, a criança do Ensino Fundamental 

amplia de maneira significativa e criativa o conhecimento de si, dos objetos, da natureza e do 

contexto social no qual está inserida.  

No contexto educacional, aponta Lima (2003a), o professor exerce o papel de 

mediador entre a criança e a cultura lúdica, e a sua intervenção é essencial para que os 

educandos enriqueçam e diversifiquem os seus conhecimentos sobre jogos. O oferecimento de 

condições materiais, espaciais, temporais, adequadas e desafiadoras, possibilita que os 

educandos ampliem o seu repertório, brinquem, divirtam-se e aprendam com diferentes elementos 

da cultura, entre outros, a linguagem oral e escrita, o raciocínio lógico, a orientação espaço-

temporal, a capacidade estética, a utilização e manuseio de objetos, os elementos naturais, as 

diferentes categorias de movimento e as competências de relacionamento interpessoal e de auto-

conhecimento. 

A utilização do jogo como recurso pedagógico requer, portanto, que o educador 

domine um suporte teórico-prático sólido sobre o tema, que elucide aspectos sobre a gênese, 

concepção, finalidades, evolução e tipos de jogos e brincadeiras. Tais conhecimentos propiciam 

segurança e são decisivos para que o professor compreenda a necessidade das suas 

interferências e intensifique o emprego das atividades lúdicas, como conteúdos no contexto 

educacional. 

5. A METODOLOGIA ADOTADA PARA O TRABALHO COM OS JOGOS 

A metodologia de ensino adotada pelo eixo “Jogos” visou a mostrar aos professores 

e às crianças que as ações motoras contribuem para a formação integral do indivíduo. Como foi 

destacado anteriormente, esse eixo apresentou os movimentos como uma forma de linguagem, 

tentando mostrar que podemos expressar vontades, sentimentos e conhecimentos via expressão 

corporal. Para tanto, as crianças necessitam se apropriar de formas de movimento presentes na 

cultura corporal. 

Dessa forma, os conteúdos e as metodologias desse eixo variaram de acordo com a 

faixa etária das crianças, com o espaço disponível nas escolas e com o número de salas que as 

escolas possuíam. Mesmo assim, de acordo com o ciclo de escolarização atendido, o resgate de 

jogos e brincadeiras populares tornou-se central para o planejamento e organização das 

aulas,considerando que tais atividades se apresentavam mais íntimas em relação à realidade 

cultural e social das crianças. 
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Esse eixo contou com o trabalho de duas estagiárias, inclusive para facilitar a 

organização da aula, visto a complexidade para desenvolver atividades externas à sala de aula, 

como pátios, quadras e ginásios. 

As atividades eram iniciadas com a apresentação das estagiárias e dos alunos, e, 

após essa apresentação preliminar, usualmente, a aula começava com uma brincadeira cantada. 

A complexidade e natureza das brincadeiras cantadas utilizadas variaram de acordo com a faixa 

etária dos participantes, sendo que brincadeiras em que predominavam a imaginação e a fantasia 

eram selecionadas para as crianças menores, enquanto , para as crianças maiores, foram 

privilegiadas brincadeiras cantadas e  caracterizadas por uma maior movimentação, discussão de 

estratégias e regras mais complexas. Na continuidade da aula, propúnhamos de três a quatro 

atividades, sempre utilizando algum tipo de material, como bastões, arcos, cordas, bolas, entre 

outros. Podemos destacar, ainda, uma proposta de aula que enfatizou o resgate das brincadeiras 

populares. Nessa proposta, foi feito um circuito, onde todas as crianças puderam vivenciar 

brincadeiras da cultura lúdica popular, que requeriam materiais de fácil acesso, como petecas, 

saquinhos de areia (três marias), elástico (pular em trios) e malabares (artes circenses), entre 

outras atividades. 

Após a realização das atividades motoras planejadas, proporcionávamos momentos 

de criação ou de modificação das atividades sugeridas pelas próprias crianças, sendo que as 

estagiárias mediavam as discussões acerca das mudanças. Esse momento de criação, no qual as 

crianças modificavam as formas, as regras e os conteúdos de atividades conhecidas e/ou 

aprendidas na aula, visa a um investimento nos conteúdos atitudinais, pois, nesse momento de 

negociação, os alunos exercitam algumas capacidades presentes no cerne das relações 

interpessoais, como, por exemplo, troca de pontos de vista e o respeito à diversidade de idéias e 

de alternativas. Além disso, estimulava o desenvolvimento de outras faculdades humanas, como o 

pensamento e a autonomia. 

O eixo da brincadeira e do jogo almejou a ampliação da cultura lúdica dos 

educandos; por isso, sempre foram propostas, de forma prioritária, atividades novas, que 

ampliassem o repertório das crianças, para que assim pudessem levar as atividades aprendidas 

para outros espaços sociais, isto é, que vivenciassem as atividades em outros momentos, além 

daquele na escola. Dessa forma, esse eixo de atividades buscou, por meio do resgate e do 

aprendizado da cultura popular lúdica, proporcionar situações de ensino-aprendizagem que 

transformassem a escola num espaço privilegiado para o desenvolvimento dos diversos domínios 

humanos: cognitivo, social, moral, afetivo e motor. 
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6. PRESSUPOSTOS PARA A ARTE COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO ANDARILHO 

A Arte, nas suas diferentes vertentes -  plástica, musical e cênica - é uma forma de 

linguagem e uma manifestação humana, criativa e expressiva, que integra os aspectos cognitivo, 

afetivo, social, motor, sensível, intuitivo e estético. Pode-se, porém, constatar, sem muito esforço, 

que a Arte é tratada, de modo geral, como secundária, no contexto educacional. A riqueza do seu 

potencial formativo não está sendo explorada adequadamente, no processo de aprendizagem e de 

desenvolvimento dos educandos. São muitas as causas que impõem tal condição, porém, as 

principais, no nosso ponto de vista, estão relacionadas aos valores que norteiam a nossa 

sociedade, entre outros, a exacerbação da produção, da competição e do consumo; aliado a isto, o 

modo como está estruturado o nosso sistema educacional, o qual não consegue dar conta das 

exigências da realidade.  

Segundo Martins et al. (1998, p.37), a criança, desde que nasce, está rodeada por 

diversas linguagens verbais e não verbais, entre outras, a oral, escrita, gráfica, tátil, auditiva, 

olfativa, gustativa, motora, que são percebidas pelos diferentes órgãos dos sentidos. Por meio 

dessas linguagens, olhamos, agimos e nos tornamos conscientes de nós mesmos e da realidade 

circundante. A Arte também é uma linguagem, um sistema de representação que, além de ser um 

meio para recordar, categorizar e perceber o mundo, é, igualmente, um recurso que permite 

imaginar, evocar, simular, jogar e, inclusive, desligar-se parcialmente da experiência cotidiana. 

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (BRASIL, 1997), o domínio da 

Arte colaborou para que o homem pudesse fazer a leitura do seu contexto, organizar e registrar a 

sua percepção de mundo e a sua trajetória. A capacidade de empregar e de combinar os 

elementos das linguagens artísticas - formas, cores, linhas, texturas, volumes, sons, ritmos, 

movimentos - foi ampliando-se progressivamente, tornando-se mais complexa e se transformou 

num instrumento essencial, que possibilita ao homem a produção, a expressão e a transmissão 

cultural às gerações sucessoras. Muito do que hoje somos e sabemos foi conseqüência dessa 

insistente e ininterrupta disposição de internalizar a produção cultural existente, de recriá-la e de 

transmiti-la, agregando novos conteúdos, valores e formas. Podemos afirmar que o processo de 

transmissão e de internalização de conhecimentos são características marcantes da espécie 

humana e que garantem a sua continuidade histórica e o seu desenvolvimento individual e social.  
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Quando se analisa uma obra de arte, percebe-se que informações marcantes de um 

determinado contexto social e histórico estão nela gravadas e que foram talhadas por um sujeito 

que interpretou o seu contexto, dominou os elementos dessa linguagem e a utilizou para expressar 

a sua leitura e percepção da realidade.  

O produto artístico só foi possível, porque o artista aprendeu a combinar os 

elementos da Arte e encontrou outras pessoas que souberam ler e dialogar com essa forma de 

representação. Tanto o artista quanto o apreciador dominaram um conjunto de conhecimentos que 

possibilitou o diálogo e a comunicação entre ambos. Para se fazer e apreciar Arte, nas suas 

múltiplas vertentes, entre outras, a visual, a musical e a cênica, são necessários conhecimentos 

específicos sobre tais linguagens. De acordo com Martins et al. (1998, p. 130), pode-se afirmar 

que a arte é constituída por uma gramática própria, com a qual se trabalha para dela extrair formas 

expressivas singulares, que se estruturam nos sons, nos gestos e nas imagens. O domínio de 

informações sobre formas, linhas, pontos, texturas, temas, conteúdos, estilos, cores, sons, ritmos, 

timbres, movimentos, volumes, superfícies, espaços, dentre outros elementos, prepara o educando 

para fazer, conhecer e apreciar a Arte. 

Da mesma maneira que uma criança, para utilizar a leitura, a escrita e os conceitos 

matemáticos, necessita estar alfabetizada nessas áreas, no tocante à Arte o processo é 

semelhante. Caso a criança não seja alfabetizada nesta linguagem, informações expressas nas 

obras artísticas não lhe farão sentido. Ela não estará capacitada para realizar a leitura e/ou recriar 

as informações, experiências, valores, sentimentos, conhecimentos expressos pelos artistas 

contemporâneos ou de outras épocas e culturas. A ampliação da capacidade de ler e de produzir 

imagens, sons, movimentos, por outro lado, prepara o educando para interpretar, compreender e 

intervir melhor, no contexto social e cultural onde vive. Compete às instituições educacionais 

oferecer aos educadores e educandos condições e meios que viabilizem a alfabetização na área 

de Arte. 

O educador é o mediador entre os códigos artísticos e o educando. É ele quem 

primeiro amplia o seu conhecimento sobre a Arte, planeja e prepara o processo de ensino, oferece 

as condições adequadas, motiva e garante a aprendizagem dos seus alunos. Os momentos 

destinados ao trabalho de Arte são peculiares, precisam estar envoltos numa atmosfera 

acolhedora, de liberdade e de respeito às diferentes formas de expressão e respostas divergentes. 

As atividades e conhecimentos propostos são geradores de conflitos, discussões, posicionamentos 

e subsidiam produções próprias e singulares. O artista, conforme destacamos, desenvolveu a 

capacidade de percepção do seu mundo e conseguiu usar a Arte como um meio de representação 

pessoal; cabe ao educador assumir, como um dos seus principais objetivos, formar o aluno com 

conhecimentos, suportes e materiais para que ele possa, também, empregar a Arte, nas suas 
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diversas vertentes, como uma linguagem e uma forma de expressão e comunicação. O processo 

de ensino-aprendizagem na área de Arte é bastante complexo, pois requer o pleno envolvimento 

de professores e alunos, nas situações de estudo, análise, discussão, troca de informações, 

experimentações e descobertas. 

7. A METODOLOGIA DE ENSINO ADOTADA PARA O TRABALHO COM A ARTE 

No que se refere à Arte, houve inicialmente um investimento no processo de 

formação de toda a equipe responsável pela atuação nessa área, nas instituições escolares. Num 

primeiro momento, realizamos diversas reuniões de estudo, planejamento, experimentação e 

avaliação de atividades, selecionando e sistematizando, posteriormente, todas as técnicas, 

matérias e suportes que seriam utilizados durante o trabalho desenvolvido nas escolas. 

Durante a seleção das metodologias e das técnicas que seriam empregadas para o 

desenvolvimento do trabalho de arte, tomamos o cuidado de não transformar as atividades 

realizadas junto às crianças e aos professores em ações diferenciadas, descontextualizadas, 

inviáveis quanto à continuidade e à seqüência no trabalho pedagógico. Esta etapa do projeto 

tornou-se extremamente significativa, em relação à sensibilização da equipe sobre a importância 

da arte como recurso pedagógico. 

Inicialmente, trabalhamos com a releitura de obras de artistas consagrados no 

mundo da arte, como, por exemplo: Tarsila do Amaral (1886-1973), Vincent Van Gogh (1853-1890) 

e Pablo Picasso (1881-1973), entre outros. O trabalho iniciava-se com uma narrativa adaptada 

para a faixa etária atendida, contextualizando a história e o estilo do autor, juntamente com a 

utilização de materiais ilustrativos, como encartes de auto-retratos e de obras realizadas pelo 

artista, desenhos em cartolina, frases escritas na lousa e materiais xerocados, que passavam de 

mão em mão. 

Durante essa contextualização, conversávamos com as crianças, que tiravam suas 

dúvidas, perguntavam curiosidades sobre os artistas, faziam seus comentários e considerações. 

Aproveitávamos, também, o momento para transmitir mais informações sobre as características do 

artista, técnicas utilizadas, cores, formas, texturas, temas retratados, contexto histórico onde a 

obra foi produzida. 

Desse modo, as crianças ampliavam a sua capacidade de apreciar e interpretar a 

produção artística. Obras que antes não despertavam nenhum interesse passavam a fazer sentido 

e parte do seu mundo. Exercitavam, nesses momentos, a capacidade de comparar, interpretar, 

relatar, descrever, analisar, sintetizar, deduzir e expressar opiniões, impressões e idéias sobre a 

produção artística examinada. 
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Numa segunda etapa, disponibilizávamos os materiais que tinham sido previamente 

selecionados para serem utilizados no momento da releitura. Dentre os materiais e as técnicas que 

empregamos, nessa atividade, destacamos: pintura com pincel e tinta guache; pintura com as 

mãos e tinta guache, pintura com lápis de cor; pintura com giz de cera; pintura com giz de lousa 

embebido em água. Tais técnicas foram desenvolvidas em papel de desenho, folha de sulfite ou 

em papel de metro (papel pardo ou branco). 

Após a distribuição dos materiais, explicávamos para as crianças a proposta de 

trabalho, informando sobre o sentido da releitura, que não é uma cópia, mas sim a oportunidade 

de expressão por meio de suportes e materiais oferecidos dos aspectos que mais chamaram a sua 

atenção, no decorrer das atividades desenvolvidas sobre o artista.  Algumas tomavam como 

referência uma obra de arte, outras, todavia, apoiavam-se em características marcantes da vida do 

autor. Constatamos que a segunda opção proporcionava uma maior liberdade e oportunidade de 

criação às crianças. Nessa etapa, os estagiários, juntamente com o professor da classe, 

caminhavam entre os alunos, passando novas informações, tirando dúvidas e compartilhando de 

suas experiências.   

Depois de encerrado o tempo pré-determinado para o “fazer”, isto é, para que as 

crianças expressassem graficamente aquilo que mais tinha prendido a sua atenção, e com a 

confirmação de que todas tinham concluído a sua produção, começávamos uma nova etapa: a 

apresentação e a apreciação do material produzido. Nessa fase, cada aluno mostrava a obra 

produzida para as demais crianças, que passavam a compreender o que o colega havia retratado 

e quais tinham sido as informações que mais o influenciaram. Após as apresentações dos 

trabalhos, estes eram fixados nas paredes das salas de aula ou nos corredores da escola, a fim de 

que outras crianças pudessem observar e apreciar as produções artísticas daquele grupo. 

Baseados no mesmo procedimento metodológico, desenvolvemos um outro 

trabalho, que era proposto da seguinte forma: pegávamos uma única imagem, que poderia ser 

uma obra, uma foto ou um desenho, cobríamos parte da imagem com papel ou um outro material, 

deixando apenas um pequeno pedaço à mostra.  

O recorte da imagem era apresentado às crianças, as quais tinham que desenhar a 

imagem e completar o que faltava. Nesse momento, as crianças sentiam-se motivadas e 

expressavam deduções da sua imaginação,  criando contextos dos mais variados para aquele 

recorte inspirador. Para esse trabalho, utilizamos as técnicas de pinturas com giz de cera, pincel e 

tinta guache, lápis de cor e giz de lousa molhado em água. 
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Realizamos, também, norteados pela mesma base metodológica dos trabalhos 

anteriores, uma atividade que tinha como objetivo resgatar os jogos e as brincadeiras que as 

crianças conheciam. O quadro de Pieter Bruegel: Jogos Infantis, de 1560, inspirou essa proposta 

de trabalho. Começamos apresentando o quadro do artista, informando sobre os 84 jogos 

retratados e indagando, simultaneamente, sobre quais brincadeiras as crianças realizavam durante 

as aulas de Educação Física, na hora do intervalo, em casa, na rua; se eram realizadas 

individualmente ou em grupo, se brincavam com os pais ou avós, entre outras perguntas. 

De maneira eufórica, elas começavam a fazer um resgate histórico das diversas 

brincadeiras e jogos que conheciam e, então, compartilhávamos das informações que todos 

apresentavam sobre o mundo das atividades lúdicas, já que nem todas as atividades relatadas 

eram conhecidas pela maioria. Quando a criança mencionava alguma brincadeira que alguém não 

conhecia, explicava como esta era desenvolvida. 

Ao término desse resgate histórico, apresentávamos a técnica que seria utilizada; 

neste caso, empregamos as técnicas de pintura, de recorte e colagem. Nessa etapa, solicitamos 

que as crianças representassem, por meio da linguagem artística, a brincadeira que consideravam 

como mais marcante em sua vida. A brincadeira representada tinha que estar inserida dentro de 

um contexto, por exemplo, o pátio da escola, a rua, a sua casa, o parque, e pressupunha quais 

seriam os parceiros participantes. 

Para concluir, ressaltamos que a condução do trabalho em Artes Visuais, na 

perspectiva apresentada, possibilitou o alcance das seguintes metas: as crianças incorporaram 

dados e informações sobre Artes Visuais, ampliaram conhecimentos, desenvolveram a capacidade 

de apreciação artística e entenderam que as obras de arte não retratam apenas um caráter 

figurativo, mas, também, não figurativo, que é carregado de historicidade, sentimentos e 

significados. 

Salientamos, também, que os momentos de “conhecer, apreciar e fazer”, nas Artes 

Visuais, permitiram a expressão de modos, concepções, visões e interpretações divergentes, que 

foram respeitadas e consideradas, de acordo com o nível de aprendizagem e desenvolvimento da 

criança. Toda e qualquer análise de natureza depreciativa foi refutada, pois geravam desestímulos, 

insegurança, medo e frustração. 

No ano de 2004, tivemos a oportunidade de oferecer atividades relacionadas a outro 

ramo das artes, a música. A metodologia de trabalho usada nas atividades desse eixo assumiu 

como princípio a música como uma forma de linguagem, de maneira que o aluno pudesse 

empregá-la para se expressar e se comunicar. 
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A música como componente pedagógico pode ser organizada em dois blocos de 

conteúdos, de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI): “o 

fazer musical”, que compreende a exploração e a experiência com materiais sonoros e, ainda, “a 

organização de sons e a apreciação musical”, que englobam a escuta dos sons e música, a 

percepção de manifestações sonoras e a reflexão acerca da música como patrimônio da 

humanidade. 

No entanto, considerando as características da faixa etária, o nível de 

desenvolvimento e aprendizagem e o número alunos por sala, optamos por iniciar um trabalho a 

partir do fazer musical. O fazer musical engloba três tipos de trabalho: a improvisação, a 

composição e a interpretação. Logo, pelo fato de ela ser indicada para um trabalho inicial com as 

crianças, definimos trabalhar com a música por meio da improvisação, cujas características 

permitem a exploração, a experimentação e a vivência. Segundo o RCNEI (1998 p. 57), 

“improvisar é criar instantaneamente, orientando-se por alguns critérios pré-definidos, mas com 

grande margem a realizações aleatórias, não-determinadas”.  

Outro fator que contribuiu para a opção pela improvisação como metodologia de 

ensino foi o fato de o projeto possuir uma bandinha rítmica para desenvolver o trabalho junto aos 

alunos. A bandinha rítmica é composta de instrumentos musicais em tamanho reduzido, como 

tambores, pandeiros, caxixi, agogô, chocalhos, pratos, sinos, apitos e flautas, entre outros 

instrumentos.  

As aulas foram organizadas em cinco momentos. O primeiro momento 

caracterizava-se por um bate-papo com as crianças sobre a música, no contexto social atual. Em 

outras palavras, conversávamos sobre os locais onde ouvimos músicas, os tipos e estilos musicais 

preferidos pelos alunos, ou ainda, quais as finalidades da música (relaxamento/reflexão, 

comunicação/expressão, cerimônias). Ou seja, sempre, ao iniciar as aulas, tomávamos como 

ponto de partida o conhecimento prévio dos alunos sobre essa linguagem, a fim de, a partir daí, 

buscarmos uma ampliação desses conhecimentos iniciais. O segundo momento referia-se à 

experimentação: nessa parte da aula, os instrumentos da bandinha rítmica eram distribuídos entre 

os alunos, que  tinham um período para vivenciar e descobrir quais tipos de sons eram produzidos 

por cada instrumento. Já no terceiro momento, buscávamos organizar o que fora percebido e 

vivenciado, no momento anterior. Nessa parte, realizamos jogos e/ou atividades lúdicas, para que 

os alunos pudessem aprender as propriedades dos sons (por ex. agudo, grave, forte, fraco, alto, 

baixo, rápido, lento). No quarto momento, a improvisação apresentava-se como elemento central; 

os alunos eram divididos em grupos pequenos (3 ou 4 crianças) e tinham que criar uma música a 

partir daquilo que já conheciam e, também, sobre aquilo que passaram a conhecer, no decorrer da 

aula. O quinto momento consistia na demonstração das músicas criadas pelos grupos para a 
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classe, ao mesmo tempo em que estes explicavam quais os motivos e os sentimentos que os 

levaram a produzir as músicas apresentadas.  

Dessa forma, tentamos mostrar às crianças e aos professores a importância de a 

música ser trabalhada como uma forma de expressão e comunicação, principalmente, dentro de 

uma filosofia de educação que valoriza o patrimônio cultural da humanidade e a formação integral 

e humana dos indivíduos, opondo-se a uma educação escolar utilitarista, que tem como 

pressuposto a preparação de mão-de-obra para o mercado de trabalho. 

8. RESULTADOS 

8.1. A contribuição na formação dos futuros professores 

Um dos objetivos do projeto “Andarilho” foi o aprimoramento da formação 

acadêmica e profissional inicial dos estudantes do curso de Educação Física envolvidos.  

Em primeiro lugar, devemos esclarecer que a universidade pública é uma instituição 

organizada em torno de três pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. Nesse sentido, 

destacamos a importância da participação de estudantes de graduação em projetos de extensão e 

de pesquisa, para uma sólida formação profissional. No caso específico das atividades de 

extensão, ressaltamos que a natureza desses projetos permite aos estudantes de graduação 

vivenciar e experimentar situações reais existentes no exercício da prática profissional, enquanto 

recebem o suporte da universidade para diagnosticar, pesquisar, discutir, sugerir e experimentar 

soluções para as dificuldades e problemas existentes nos contextos das práticas sociais.  

Logo, podemos afirmar que, com o “Andarilho da Alegria”, não foi diferente, pois 

proporcionou a apropriação e o aprofundamento de conhecimentos por meio de momentos de 

estudos, reflexão, planejamento, avaliação e vivências, elementos que são imprescindíveis num 

projeto de formação inicial de professores para a Educação Básica. 

A primeira contribuição refere-se às vivências e às experiências em torno de um 

trabalho pedagógico organizado e sistematizado, em uma rede pública de ensino. O projeto 

possibilitou-nos experiências significativas no que se refere à prática docente, visto que tivemos a 

oportunidade de estabelecer relações consistentes entre teoria e prática pedagógica. Desse modo, 

compreendemos a prática social como elemento da teoria e esta como suporte básico para 

organizar e dirigir situações de ensino-aprendizagem. 

Uma outra contribuição relevante foi a oportunidade oferecida pelo projeto de 

superação de lacunas na formação acadêmica. Entre outras, podemos citar a atuação no projeto 

amparada numa concepção de educação interdisciplinar e o entendimento do papel da educação 

como instrumento para a formação integral da criança, nos aspectos cognitivo, afetivo-social, 
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motor, moral e estético, e a sua preparação para a cidadania ativa. A metodologia de trabalho 

adotada proporcionou um espaço de discussão capaz de permitir a apropriação de um corpo de 

conhecimentos que integrava diferentes áreas: a Arte, a Música, a Literatura e Educação Física, e 

a compreensão de princípios pedagógicos que precisam estar presentes, quando pensamos numa 

educação comprometida com a parcela majoritária da população. Ainda, os momentos de 

planejamento, execução e avaliação evidenciaram a necessidade de trabalhos pedagógicos 

fundamentados e sistematizados em áreas como a arte, a música, a literatura e os jogos, dentro 

de uma perspectiva que acredita que a educação escolar deve desenvolver as múltiplas 

linguagens e as diversas possibilidades de expressão e comunicação dos educandos, 

contrapondo-se à visão dominante, que propõe uma formação para atender apenas ao mercado 

de trabalho. 

O projeto, também, contribuiu para que observássemos diferentes formas de gestão 

administrativa e pedagógica, implementadas nas escolas. Pudemos verificar que a presença de 

pessoas comprometidas e organizadas, principalmente, nas funções de direção e coordenação 

pedagógica, exerce um papel essencial na qualificação do trabalho pedagógico nas escolas. Como 

o projeto atendia diversas escolas, constatamos diferenças significativas nos modos de conduzir o 

projeto político-pedagógico e, conseqüentemente, verificamos que gestões escolares 

democráticas, que valorizam e fornecem suportes técnico-pedagógicos aos professores, para que 

organizem a sua prática, alcançam resultados superiores às outras escolas que não atuavam 

nessa perspectiva. 

Tal constatação foi feita junto às crianças, principalmente, durante as atividades 

propostas, nas quais percebemos que os alunos pertencentes às escolas que contavam com 

pessoas comprometidas e organizadas demonstravam um nível mais elevado de aprendizagem e 

maior facilidade na compreensão dos conteúdos veiculados pelo projeto. 

Uma outra contribuição do projeto ao nosso processo de formação inicial refere-se à 

experiência docente junto às crianças da faixa etária de 4 a 11 anos. Estudos e pesquisas 

recentes têm corroborado que esse período de vida é essencial e favorável para a aprendizagem 

nas diversas áreas, para o desenvolvimento de habilidades, atitudes e capacidades humanas e, 

portanto, requer um contexto educacional constituído de conteúdos significativos e diversificados. 

Assim, a experiência apresentou-se como relevante, pois organizar e desenvolver um trabalho 

pedagógico de qualidade com essa faixa etária não é uma tarefa fácil. Exige que o educador 

compreenda os interesses, os anseios, as possibilidades de aprendizagem, a forma como a 

criança se apropria dos conhecimentos, como interage com as pessoas e outros fatores de 

natureza psicológica, social e cultural.  
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A construção desse arcabouço de conhecimentos teórico-práticos não se constituiu 

apenas nas salas de aulas, nos laboratórios, nos livros e na biblioteca da universidade, mas foi 

necessária uma vivência de situações reais de ensino-aprendizagem, principalmente por meio do 

estudo e de uma reflexão pedagógica sobre ações tomadas no decorrer das atividades realizadas 

no projeto. Enfim, o projeto “Andarilho da Alegria” proporcionou aos estudantes licenciandos uma 

formação acadêmico-profissional generalista e crítica, qualificadora de uma intervenção 

fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na conduta ética, pautando-se na 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, tripé que reflete as funções básicas da 

Universidade. Além disso, o projeto enriqueceu nossa formação como seres humanos, refletindo 

positivamente na forma de enxergar o cotidiano em que vivemos aprendendo sobre as dificuldades 

e os prazeres de contribuir com a educação escolar. 

Considerando o que foi apresentado, concordamos com Neira (2003), quando, ao 

discutir os problemas acerca da formação inicial de professores, afirma: 

A partir disso, entendemos que a lacuna existente entre a pesquisa educacional e 
a prática pedagógica só será preenchida quando forem focalizadas e 
incrementadas sólidas iniciativas para a formação de professores (NEIRA, 2003, p. 
197). 

Concluímos destacando que o projeto “Andarilho da Alegria” mostrou a importância 

de uma formação inicial ampla, fundamentada na autonomia e na responsabilidade e ética 

profissional; exigindo e possibilitando o desenvolvimento da capacidade para reconstruir e 

negociar uma divisão do trabalho com outros profissionais, passando pela atualização constante 

dos saberes e dos conhecimentos. 

8.2. Avaliações e repercussões da atuação do Andarilho nas escolas 

No início dos semestres, a equipe do projeto reunia-se com representantes das 

escolas, para definir o plano de trabalho para o período. Uma outra reunião geral acontecia no final 

de cada semestre, para avaliação das atividades implementadas. Os pontos de estrangulamentos 

e os pontos positivos eram salientados, visando à reformulação e ao aprimoramento do trabalho.  

Um primeiro ponto que foi destacado está vinculado à periodicidade de visitas às 

escolas. Esse problema, também, tinha sido apontado no ano anterior; no ano de 2004, 

conseguimos melhorar alguns aspectos relacionados a um maior tempo de visitação e de 

atendimento aos professores e alunos. Almejando uma maior seqüência nos trabalhos, ficou 

decidido que a equipe do Andarilho permaneceria de duas a quatro semanas em cada escola, 

atendendo de forma alternada, no dia da semana definido para atuação, os professores e alunos 

do período da manhã e da tarde. Nos dias letivos que não contassem com a equipe do projeto, o 
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ônibus ficaria à disposição das escolas, para que seus professores e estagiários pudessem 

explorar os materiais e o espaço, com a finalidade de facilitar o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas.  

A coordenação do projeto procurou reforçar a idéia de que a atuação da equipe do 

Andarilho, nas escolas, apenas era uma ação que enriquecia a proposta de formação continuada 

dos professores e, ainda, caracterizava-se como oportunidade privilegiada de formação inicial dos 

estagiários do projeto, os quais podiam aprender com os professores, no processo de 

desenvolvimento das atividades junto às crianças.  

No ano de 2004, com o apoio e a parceria da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura do Município, promovemos diversos encontros de formação continuada sobre a Arte e o 

Jogo como recursos pedagógicos. Pudemos, ainda, contar com outros profissionais que 

ministraram encontros e oficinas sobre “Musicalização da criança”, “Técnicas de pinturas”, 

“Confecção e utilização de fantoches”, “Técnicas para a Literatura Infantil”.  

Uma outra medida, que foi implementada no ano de 2004 e que recebeu todo o 

apoio da SEMEC e das equipes das escolas, refere-se à disponibilização de brinquedos e jogos 

para a organização de brinquedotecas. Houve plena adesão e todas as escolas organizaram as 

suas brinquedotecas. Essas medidas ampliaram os espaços e foram propostas para que os 

professores tivessem mais condições e assim pudessem atuar de forma autônoma, nas escolas, 

contemplando a Arte, o Jogo e a Literatura como recursos pedagógicos. Nos momentos de 

avaliação, os representantes das escolas relataram que os espaços estavam sendo explorados, 

tanto pelos seus professores, como pelos seus estagiários.  

Considerando, ainda, a atuação da equipe do projeto, nas escolas, constatamos que 

a relação entre os estagiários e alguns professores não se efetivou conforme o esperado, 

estabelecendo-se o seguinte panorama: os professores não demonstravam interesses pelas 

atividades organizadas pelos estagiários e, ao mesmo tempo, os estagiários, por sua vez, sentiam-

se desprestigiados e desmotivados para atender o docente. Essa dificuldade interferiu diretamente 

na condução de um trabalho contínuo e progressivo de formação; em alguns casos, apesar dos 

esforços, o problema não foi superado. Mesmo assim, as atividades continuaram, porque 

compreendemos que as crianças estavam sendo beneficiadas com as ações. Ressaltamos que tal 

tipo de entrave atingiu somente uma pequena parcela de professores. Por outro lado, quando 

efetivamente as relações entre estagiários e professores se estabeleciam de forma efetiva, 

resultados significativos eram alcançados, visto que tanto uns como outros aproveitavam a relação 

de troca de experiências e conhecimentos, para o seu processo formação inicial e continuada.  
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Problemas de comunicação, igualmente, interferiram no andamento do projeto. 

Algumas vezes, a direção da escola, que recebia as informações sobre os dias e horários de 

desenvolvimento das atividades, não as comunicava aos professores, o que gerava alguns 

conflitos, pois o professor fazia o seu planejamento e, ao chegar à escola, era surpreendido com 

presença da equipe. Tal situação causava insatisfação e, em alguns casos, interferia na própria 

atuação da equipe do projeto. 

A concepção de educação que norteia o trabalho pedagógico de alguns professores 

foi outro limitador para o alcance dos objetivos do projeto, uma vez que esses professores se 

revelaram resistentes e não tratavam a brincadeira, o jogo, a música, o desenho, a pintura, a 

modelagem, as atividades literárias, enfim, como meios colaborar para o alcance de suas 

finalidades pedagógicas. Somada a essa dificuldade, ressaltamos a postura de alguns outros 

professores, que esperavam receitas para o desenvolvimento do trabalho, nas áreas 

desenvolvidas pelo “Andarilho da Alegria”, ou seja, respostas prontas para as dificuldades e 

problemas, no contexto da prática educativa. Tais problemas foram debatidos nas reuniões de 

formação continuada e nos diversos cursos propostos pela coordenação do projeto, em parceria 

com a SEMEC, que trataram de temas, entre outros, como “Fundamentos para a Educação 

Infantil”, “A alfabetização na Educação Infantil e no Ensino Fundamental”, “A Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental como componentes da Educação Básica”.  

Um outro ponto que recebeu a atenção e que foi discutido relaciona-se à 

disponibilidade de materiais para continuidade dos trabalhos iniciados pelos estagiários. Para os 

trabalhos nas áreas de artes, música e jogos, são necessários materiais e suportes específicos, 

entre outros, como tintas e papéis, giz de cera, instrumentos musicais, bolas, cordas, bastões e 

bibliografias que contemplem as áreas. O projeto “Andarilho da Alegria” possuía esses materiais 

para o desenvolvimento de atividades; no entanto, as escolas nem sempre podiam oferecer a 

mesma diversidade e quantidade de materiais aos seus professores. Isto, de alguma forma, 

tornou-se problema para alguns professores, que alegaram a escassez de materiais como 

impedimento para continuidade dos trabalhos e, assim, optavam em retornar às atividades 

tradicionais. Contudo, não se pode esperar que um projeto de extensão possa resolver todos os 

problemas e as dificuldades que permeiam o ambiente escolar. Concluímos que, apesar dos 

problemas enfrentados, no decorrer do projeto, os aspectos positivos superaram os aspectos 

negativos. Nas avaliações periódicas realizadas, vários professores destacaram que o “Andarilho” 

alcançou o seu principal objetivo, que era a implementação de um processo de formação inicial e 

continuada diferenciado e a divulgação de uma concepção de educação que considera as 

múltiplas linguagens e a formação integral do educando.  
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Ficou evidenciando, no ano de 2004, o avanço quanto ao trabalho pedagógico 

desenvolvido por uma parcela significativa de professores, nas áreas de Arte, Jogo e Literatura 

Infantil. Ao proporem as atividades, nesse ano, os estagiários percebiam a familiaridade das 

crianças com as propostas, isto é, não as enxergavam como novidades, mas como componentes 

do seu cotidiano. Os próprios professores relatavam suas experiências, envolviam-se com as 

propostas e atuavam em parceria. Para concluir, este tópico, enfatizamos que a equipe do projeto 

procurou atuar na dimensão do seu propósito, o qual era o de sensibilizar, fundamentar e oferecer 

subsídios teórico-práticos para que os professores pudessem rever, superar concepções 

limitadoras e, assim, utilizassem atividades das áreas contempladas como meios para o alcance 

das suas finalidades pedagógicas. A ação central caracterizava-se como trabalho de formação 

inicial e continuada em parceria, e não competia nem à equipe, nem à coordenação do projeto 

impor ou alcançar mudanças, na sua totalidade.  

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As avaliações contínuas que permearam todo o projeto e as gerais, promovidas nos 

meses de junho e novembro de 2004, demonstraram que grande parte dos professores passou a 

valorizar a formação do apreciador e do leitor mirim crítico de múltiplas linguagens e questionador 

do meio em que vive; compreendeu, também, a relevância da cultura artística, musical e corporal 

para a aprendizagem e para o desenvolvimento das faculdades humanas dos educandos.  

As crianças dessa rede municipal de ensino foram particularmente beneficiadas pelo 

“Andarilho da Alegria”, pois, durante o período da sua realização, tiveram a oportunidade de 

ampliar seus conhecimentos, vivenciar materiais e técnicas, nas áreas de Artes Visuais, Música, 

Literatura e Jogos, no contexto escolar. Além do benefício direto alcançado, esperamos que as 

crianças continuem a ser favorecidas, ao longo do seu processo de escolarização, com propostas 

diversificadas e significadas de ensino nas áreas citadas e, conforme apontamos, essenciais para 

a sua formação pessoal, cultural e social. 

A equipe do projeto procurou, no desenvolvimento de suas ações, explorar diversos 

espaços das escolas, destaque para os gramados, as salas, os pátios, as quadras, os ginásios 

esportivos, as brinquedotecas e o interior do ônibus, contrapondo-se à idéia de que o processo de 

ensino-aprendizagem só se efetiva dentro da sala de aula, com alunos passivos, ouvindo o 

professor por longos períodos. As áreas contempladas, pelas suas características, revelaram-se 

como facilitadoras, adequadas e enriquecedoras do processo de assimilação de conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais.   
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No que se refere ao programa de formação continuada efetuado, observamos uma 

grande participação e envolvimento dos professores, nas reuniões periódicas, promovidas pelo 

Coordenador do Projeto ou por outros professores convidados. Nessas reuniões, foram oferecidas 

situações de estudos, vivências e reflexões sobre a prática pedagógica que acontecia nas escolas, 

nas áreas da leitura, do lúdico, da música e das artes visuais. Neste ponto, ressaltamos que o 

projeto recebeu total apoio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), que procurou 

oferecer, dentro das suas condições, espaços, materiais para a realização de palestras, oficinas e 

encontros que ocorriam no período diurno e noturno, de acordo com as disponibilidades dos 

professores e da equipe do projeto. Podemos afirmar que o projeto “Andarilho da Alegria” atingiu 

as suas metas, de forma satisfatória, pois contou com a SEMEC, as crianças e os professores do 

município atendido, que deram a sua contrapartida e colaboraram nas ações propostas. A 

fundamentação teórica utilizada, as atividades propostas, os resultados e os problemas 

enfrentados foram sistematizados e relatados em um livro eletrônico, intitulado Uma trajetória de 

formação e experiências nas áreas de arte, literatura e o jogo, o qual contou, na sua organização e 

elaboração, com a equipe do Projeto “Andarilho da Alegria” e do Projeto “Brincando no Lar”. As 

ricas experiências e os conhecimentos incorporados e produzidos poderão subsidiar o processo de 

formação continuada de outros profissionais da educação e colaborarão na formação e 

estruturação de novas equipes, no interior da Faculdade de Ciências e Tecnologia, que assumirão 

novos projetos.  

Vale, ainda, destacar que os discentes que atuaram nos anos de 2003 e 2004, 

como estagiários e colaboradores do projeto, demonstraram compromisso e seriedade nas suas 

ações, reafirmando a necessidade de valorização das atividades de extensão no processo de 

formação inicial dos discentes, no interior desta Universidade, e que investimentos devem ser 

feitos para a ampliação de recursos a fim de que, assim, um número maior de alunos possa ser 

favorecido com tais oportunidades, que, conforme foi assinalado, enriquecem de maneira 

significativa a sua formação profissional.   
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