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Resumo  

O presente relato tem a intenção de descrever a experiência com a formação continuada das 

autoras ao refletirem em sua participação como formadoras da Rede Municipal de Curitiba 

junto aos professores que atuam na Educação Infantil. A presente proposta se dispõe a discutir 

as ações de integração entre diferentes faixas etárias nos Centros Municipais de Educação 

Infantil, projeto implementado pelo Departamento de Educação Infantil, visando promover 

espaços planejados para o brincar, favorecendo as interações e a experiência de aprender. Para 

tanto, as reflexões aqui tecidas buscam discutir as rotinas e o papel da docência, a experiência 

de aprender, a escuta ativa da criança, o protagonismo infantil e a importância das interações e 

das brincadeiras. O objetivo é aproximar a prática pedagógica da ação-reflexão-ação do 

professor, trazendo autores para as discussões, como Barbosa (2010), Larrosa (2003 e 2011), 

Vygotsky (1991), além das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009). 

Com essas reflexões entre as formadoras e os professores, foi observada a importância da 

efetivação dos espaços de integração como promotora de diálogos entre adultos-adultos, 

crianças e adultos e crianças e crianças, reinventando os caminhos de aprender e favorecendo 

as interações, o brincar e o saber da experiência.  
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Os espaços das instituições de Educação Infantil são lugares com um olhar 

diferenciado para as crianças e que proporcionam momentos de convivência em que o brincar 

está sempre interligado às ações docentes. 

As interações entre as crianças e os adultos em seu cotidiano vêm ganhando contornos 

no âmbito da Educação Infantil. O Departamento de Educação Infantil, da Secretaria 

Municipal de Curitiba, propôs aos Centros Municipais de Educação Infantil um novo 

investimento, que convida a repensar tempos e espaços da infância por meio da garantia de 

interações e brincadeiras no cotidiano. Essa ideia se tornou um projeto de integração, com o 

objetivo de ampliar as relações entre as crianças de faixas etárias distintas, compreendendo as 

suas preferências e as suas escolhas. Nessa perspectiva, o projeto oferece às crianças diversas 

possibilidades de brincadeiras, dentre as quais cantos de atividades diversificadas (CADs) e 

materiais de largo alcance, compartilhando a construção desses ambientes com as crianças, 

pois é de grande valia dar voz a elas nesses momentos. Acredita-se que, dessa maneira, elas se 

envolvam ainda mais nas brincadeiras.  

O projeto tornou-se institucional para todas as unidades; no entanto, acontece de 

acordo com a organização de cada uma. Algumas já ofertam as propostas três ou mais vezes 

por semana, outras estão no processo; o mais importante é ter o entendimento e o 

reconhecimento de que esses momentos podem proporcionar interações e aprendizagens. O 

projeto de integração, dentro de suas práticas, pode – e ainda poderá – proporcionar maior 

conhecimento e desenvolvimento tanto para as crianças quanto para os docentes. 

Interações e experiências: tecendo considerações para reflexão 

Os saberes estão envolvidos como parte do todo: as crianças e os adultos e as crianças 

com seus pares fazem muitas conexões para integrar-se e para promover a integração, que é 

refletida nos planejamentos das suas propostas e em suas ações. Percebemos quão ricas são 

essas partes dos sujeitos para compor o todo e agregar os saberes, ampliando-os e 

enriquecendo-os. 

A integração entre os sujeitos possibilita muitas aprendizagens; os seres humanos 

necessitam uns dos outros nesse processo, que não acontece com propostas estanques, mas, 

sim, com um agrupamento de ideias que favoreçam esses caminhos do desenvolvimento. 

As orientações do Ministério da Educação para a primeira etapa da Educação Básica – 

a Educação Infantil –, fortalecidas pela teoria sociointeracionista de Vygotsky, defendem a 



 

ideia da necessidade de as crianças interagirem com o brincar, favorecendo, assim, o seu 

desenvolvimento.   

Sendo assim, a promoção de atividades que favoreçam o envolvimento da criança 

em brincadeiras, principalmente aquelas que promovem a criação de situações 

imaginárias, tem nítida função pedagógica. A escola e, particularmente, a pré-escola 

poderiam se utilizar deliberadamente desse tipo de situações para atuar no processo 

de desenvolvimento das crianças. (VYGOTSKY, 1991, p. 67).  

Pode-se dizer que, já nos séculos anteriores, as brincadeiras e os jogos estavam 

presentes no cotidiano da Educação Infantil. As interações vinham no contexto e, para a 

sociedade, eram vistas como representações simbólicas. Com o passar do tempo, o olhar foi 

se modificando e compreendendo melhor a importância dessas relações entre os seres 

humanos desde a pequena infância.  

As brincadeiras favorecem as interações em seus contextos. As crianças, ao brincarem, 

vivem experiências que as tornam produtoras de suas imaginações, criando novos mundos 

possíveis na hora do brincar, formando e transformando as suas vivências. Segundo Vygotsky 

(1991, p. 114):  

O brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos. Ensina-a a desejar, 

relacionando seus desejos a um ‘eu’ fictício, ao seu papel no jogo e suas regras. 

Dessa maneira, as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, 

aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade. 

(VYGOTSKY, 1991, p. 114).  

Consequentemente, pode-se concluir que a brincadeira auxilia no desenvolvimento da 

criança de forma tão intensa e marcante que ela leva essas aprendizagens adquiridas nessa 

fase para a sua vida. Em seus estudos, Vygotsky (1991) relata o desenvolvimento psicológico 

da criança como um processo de natureza cultural. Na abordagem em relação ao 

desenvolvimento, o autor reconhece que a criança desenvolve-se essencialmente por meio das 

interações que acontecem nas brincadeiras. As propostas brincantes favorecem o 

desenvolvimento dos pequenos, proporcionando transformações internas que podem dar mais 

sentido às situações de simbolismo e, também, à sua capacidade de representar e abstrair. 

Nessa perspectiva, o professor de Educação Infantil necessita ter um olhar sensível 

para a especificidade de cada brincadeira. É essencial para o desenvolvimento da ação que ele 

se aproprie de maior conhecimento, já que as crianças muito pequenas demonstram em suas 

relações querer satisfazer os seus desejos de imediato, ao mesmo tempo em que, muitas vezes, 

exprimem vontades que não são possíveis de realização imediata. Assim, o professor pode 



 

criar situações para resolver essa questão, envolvendo-as num mundo em que a imaginação é 

predominante, ou seja, transformando a brincadeira em alimento para a criança no processo 

do seu desenvolvimento. 

A imaginação é um processo psicológico novo para a criança; representa uma forma 

especificamente humana de atividade consciente, não está presente na consciência 

de crianças muito pequenas e está totalmente ausente em animais. Como todas as 

funções da consciência, ela surge originalmente da ação. O velho adágio de que o 

brincar da criança é imaginação em ação deve ser invertido; podemos dizer que a 

imaginação, nos adolescentes e nas crianças em idade pré-escolar, é o brinquedo em 

ação. (VYGOTSKY, 1991, p. 106). 

Na Educação Infantil, o professor possui a responsabilidade de proporcionar e também 

de conviver como sujeito integrante desses momentos de interações que acontecem no 

cotidiano e, para as crianças da pequena infância, as relações são mais intensas nas 

brincadeiras, tornando as práticas educativas um processo de aprendizado atrativo, 

oportunizando aos pequenos um maior interesse, sempre pensando em transformá-los em 

sujeitos ativos e criativos. 

Pode-se dizer que as interações e as brincadeiras são consideradas uma linguagem 

natural das infâncias, uma vez que as experiências vividas na pequena infância possibilitam a 

interação entre os seus pares e os docentes, favorecem uma organização em seus 

pensamentos, desenvolvem o pensamento abstrato e criam diversas maneiras de brincar, 

jogar, produzir conhecimentos, elementos essenciais nessa fase de desenvolvimento.  

Os docentes devem compreender quão fundamental as interações e as brincadeiras são 

para o cotidiano da Educação Infantil, conforme as orientações curriculares vigentes. 

Enfatizam-se essas ações pedagógicas como práticas primordiais durante o processo de ensino 

e aprendizagem, possibilitando uma maior compreensão e um maior interesse das crianças 

que se envolvem em suas relações, engrandecendo cada vez mais as interações e fazendo-as 

integrar-se como sujeito, reconhecendo a si e ao outro. 

Entre os desafios que o professor da pequena infância enfrenta, podemos destacar a 

importância de refletir sobre os meios pelos quais as crianças expressam os seus modos de 

agir, pensar e testar as hipóteses sobre o mundo que as cerca, sobre o funcionamento das 

coisas, além de acolher as falas das crianças e interpretar o seu cotidiano, dando sentido às 

suas ações. Essa visão interfere no modo como ele enxerga as crianças e, consequentemente, 

influencia nas decisões quanto às condições que garantem a construção de conhecimento 

pelos pequenos, o que perpassa pela reflexão acerca de tempos, espaços e materiais. 



 

 Nessa perspectiva, assumindo uma imagem de criança potente, o educador se 

compromete a favorecer as interações, visto que o desenvolvimento humano não é apenas 

fruto de fatores genéticos, mas também de condições ambientais. Assim, podemos afirmar 

que é por meio das interações estabelecidas entre o indivíduo e o meio, de fatores sociais e 

ambientais que são constituídos os indivíduos, a sua visão de mundo e os seus conhecimentos. 

Nessas oportunidades de trocas recíprocas com diferentes parceiros, as crianças 

atribuem sentido às situações, aos jeitos de agir e de pensar conforme a cultura local, 

construindo sentidos sobre o mundo e sobre si mesmas num processo de alteridade, no qual 

negocia sentidos e confronta saberes, formas de pensar e de se expressar, transformando-as, 

construindo, nesse processo, novos jeitos de ver o mundo, testando significações, 

modificando-as ou reforçando-as em cada oportunidade de interação. 

Ao afirmarmos a reciprocidade nas relações, apontamos, ainda, a importância de que 

estas sejam de qualidade, visto que, desde as primeiras interações com a mãe, o bebê vai 

sendo apresentado ao universo cultural que o cerca. Mãe e bebê criam uma interdependência 

e, dessa maneira, o desenvolvimento se dá por meio da alternância de papéis, quando as ações 

e as manifestações dos indivíduos mais experientes levam à atribuição de sentidos. Já nos 

primeiros meses de vida, os bebês são receptivos e sensíveis à linguagem não verbal dos 

adultos, aprendendo as emoções e as atitudes para, aos poucos, irem atribuindo sentido a 

outras linguagens. 

Essa reciprocidade da interação dos bebês tem sido observada também em relação a 

outros bebês. De acordo com Barbosa (2010), os bebês, além da complexidade de suas 

capacidades orgânicas já conhecidas, hoje são reconhecidos como pessoas potentes no campo 

das relações sociais e da cognição, num corpo em que afeto e intelecto estão interligados. A 

articulação desses aspectos é que define as singularidades de cada indivíduo durante a sua 

vida; assim, pode-se afirmar que cada bebê já possui um ritmo pessoal e formas singulares de  

ser e de comunicar-se. 

Os afetos, a corporeidade e a cognição dos bebês estão profundamente conectados, e 

os modos de articulação entre essas instâncias, definidas nas relações estabelecidas 

no percurso de cada história de vida, possibilitam a emergência das singularidades 

de cada ser humano. (FOCHI, 2015, p. 12). 

O olhar para as formas como os bebês interagem permite a tomada de decisões 

didáticas que favoreçam o acolhimento de suas formas de interagir e se expressar, que, até os 

2 anos, passa pela exploração de situações por meio de posturas corporais e gestos 



 

expressivos, com o tempo voltado para a busca pelo outro, a significação, os seus sentidos, 

movimentos, buscando significado nas suas ações, partilhando significados para o papel que 

desempenham, ampliando a apropriação de outros elementos, como som, movimentos e 

objetos, o que apoia a reprodução e a reinterpretação das experiências vividas. 

Essas formas singulares manifestam-se no cotidiano como um todo, mas acreditamos 

ter lugar privilegiado no brincar, que, por ser a linguagem principal da criança, configura-se 

como espaço privilegiado da experiência, pois o brincar não admite a regência baseada numa 

lógica adultocêntrica, mas está intimamente ligado à liberdade de expressão, à reinterpretação 

do mundo e à produção de cultura pela criança. O brincar se revela num espaço privilegiado 

de possibilidades para experiências transformadoras. Durante as brincadeiras, as crianças 

constroem modos de ser, criam, reinventam as relações entre elas e com o mundo; no brincar, 

as crianças experimentam. 

Tratamos, aqui, da ação de experimentar do ponto de vista de Larrosa (2003), que 

afirma que a experiência é aquilo que “nos passa”, toca, acontece e, ao “nos passar”, forma-        

-nos e transforma-nos a qualquer tempo, em qualquer idade. Sendo esse experimentar aqui 

destacado por meio das interações e das brincadeiras, eixos norteadores do trabalho com a 

pequena infância, conforme apontam as DCNEI (2009), as crianças sempre estão dispostas a 

experimentar o novo e a experimentar novamente, baseadas numa lógica que consideram não 

apenas a razão, mas os sentimentos, os desejos, os instintos. Portanto não se pretende 

caracterizar o brincar como promotor da experiência, pois esta é singular, não é controlada, ou 

seja, o brincar é fruição, tem um fim em si e, por essa característica, constitui-se como campo 

que possibilita a produção do “ser” criança. 

Nos processos de interação e significação por meio do brincar, as crianças 

desenvolvem processos de comunicação gestual, verbal e corporal num ambiente vivo, 

dinâmico, de aprender com o outro. Para Oliveira (2011), ao interagir no faz de conta da 

brincadeira, as crianças fazem uso simbólico de objetos ou não, aprendem a desempenhar 

diferentes papéis de um modo culturalmente determinado, atribuindo-lhes alguns sentidos 

pessoais. Para a autora, “favorecer as interações de crianças da mesma idade e de idades 

diferentes em creches e pré-escolas pode ajudá-las a serem sensíveis ao ponto de vista do 

outro” (OLIVEIRA, 2011). 

Quando se fala em experiências das crianças em suas brincadeiras, elas podem ter 

diferenças em suas atribuições, construindo as relações de si mesmas e com o outro. Se a 



 

ligação afetiva for o ponto base, agregam-se mais possibilidades, progredindo na estrutura da 

autonomia, da autoconfiança e da valência de cooperação desses sujeitos. Dessa maneira, 

quanto mais ricas as experiências alicerçadas em relacionamentos sociais, mais possibilidades 

as crianças terão de ampliar os seus conhecimentos e de se desenvolver. 

Para o professor de Educação Infantil, é vital conectar-se com os estudos em relação à 

criança da pequena infância, apropriando-se e enriquecendo as suas práticas docentes, 

pensando na criança de hoje como um sujeito potente, ativo e capaz, conquistando o seu 

direito de habitar espaços recheados de oportunidades de investigação, descoberta e 

crescimento. Cabe ao docente oportunizar aos pequenos contatos harmoniosos com a 

natureza, pois acredita-se que, nessas interações, ele estará aproximando-as dos saberes, da 

cultura e contribuindo para a sua transformação. Com isso, as crianças desenvolvem-se física 

e afetivamente, bem como do ponto de vista cognitivo-linguístico, ético e estético, 

construindo uma identidade, autonomia e formando-se como cidadão. 

A cultura organizacional precisa ser pensada de modo a permitir e sustentar 

dinâmicas comunicativas que englobem os pensamentos individuais e coletivos, 

levem a experimentar a existência e a possibilidade de construir ‘mundos possíveis’, 

isto é, novos significados. (FILIPPINI IN ZERO, 2014, p. 57). 

Para pensar a Educação Infantil como espaço que sustenta a emancipação da criança, 

garantindo-lhe autoria e ação nos espaços de educação coletiva, há a necessidade de lançar um 

novo olhar que negue as práticas reguladoras e impessoais, que supere a estética e a lógica do 

adulto. Numa pedagogia de possibilidades, o cotidiano é elemento de investigação e 

reformulação; repensar tempos e espaços, criar contextos de aprendizagem convida a 

investigar a relação do indivíduo com esse contexto, que, segundo Strozzi, é concebido e: 

redefinido em uma acepção ampla, que abrange o ambiente físico, cultural e social: 

não é mais pensado como um conjunto de variáveis que atuam a partir do externo, 

favorecendo e criando obstáculos aos comportamentos e aos pensamentos do 

indivíduo, como se pensou por muito tempo. Pelo contrário, o contexto é 

considerado parte integrante da aprendizagem e do conhecimento de cada um. 

(STROZZI IN ZERO, 2014, p. 60). 

Aos pensarmos o contexto da instituição, devemos pensar nos indivíduos que ali se 

relacionam, convivem e contribuem juntos para dar um novo significado à experiência, 

tornando importantes os momentos de troca, de espera de um amigo querido para brincar, 

compartilhar, trocar segredos, negociar possibilidades, novos desejos e projetos, interpretar 

jeitos e trocas, perceber cheiros, cores, sabores. Essas são manifestações da relação entre os 



 

indivíduos e os contextos, que contribuem para dar significado à própria relação com o 

mundo.  

Na perspectiva de educação para a qual este debate tem se encaminhado, os contextos 

permitem viver e dar importância ao que normalmente é invisível: a instituição de Educação 

Infantil pode ser vista como um espaço vivo, onde cabem novas ideias, jeitos, pessoas, 

tempos, desejos, emoções, vida em grupo, numa perspectiva de parceria, interação, 

criatividade, interesse real pelo outro, curiosidade sobre como as crianças vivenciam o ‘estar 

em relação’ com outras crianças.  

Assim, ideias e imagens sobre educação se transformam em ações no cotidiano, 

questionando a lógica tradicional, que insiste em regular e homogeneizar as práticas e os 

sentidos. Para Larrosa (2001), compreender a criança leva a pensar que ela sempre nos 

escapa, na medida em que nos faz refletir sobre o que sabemos, o que podemos (na nossa 

arrogância da vontade de poder) e na medida em que coloca em questão os lugares que 

construímos pra elas na presunção da nossa vontade de abarcá-la. 

Os professores de Educação Infantil de Curitiba, ao planejarem espaços de integração, 

vêm buscando viver novas experiências, questionando as suas práticas educativas à luz da 

oportunidade de investigação das ideias infantis – um exercício de aprender com o outro, com 

os pares e com os contextos. 

É necessário atender alguns princípios da integração, como a livre escolha e a garantia 

do espaço para a brincadeira da criança. Para tanto, temos que pensar espaços e sua 

organização. Ou seja, o que temos ofertado oferece possibilidades para criar? Oferece 

possibilidades para escolher entre as diversas proposições atrativas que respeitam as crianças 

e os seus interesses?  

O professor precisa observar as interações para pensar a mediação: segundo grau, 

mediação antes, conversar sobre os desejos das crianças. Essas passaram a ser questões dos 

grupos de formação colaborativa, que permitiram aos professores trocarem ideais e 

conhecimentos, vindo a se apoiarem nos processos de planejamento, conforme relata uma 

professora de berçário I quanto à integração: 

Primeiro os bebês ficavam fadados a acompanhar a integração da janela, curiosos 

que são sedentos por experimentar o mundo; lá fora os maiores brincando, correndo, 

aqui dentro os pequenos olhando. Aí compartilhei com o grupo, acreditar na 

possibilidade dos bebês poderem ocupar novos espaços, da unidade, muitos ficaram 

receosos, outros contribuíram com ideias e, assim, os berçários I e II, com crianças 

de 6 meses a 18 meses, puderam explorar os espaços externos, sentir a areia, escalar 



 

o parque com a ajuda atenta das crianças do pré, questionaram as delimitações dadas 

pelos adultos ‘cuidadosos’, inovaram, buscando experiências com o outro, com a 

areia e a terra, bem como com a magnética água, inaugurando novas experiências 

para si e generosamente para o outro. (Relatório de formação, ago. 2015). 

O exercício de observação ativa dos professores em contexto permitiu evidenciarem 

possibilidades a partir das ações e das interações das crianças com seus pares, construindo 

novos enredos por meio do brincar. O olhar para os desejos das crianças provocou e permitiu 

aos professores replanejarem os momentos de integração, passando a diversificar as 

propostas, a regência do espaço, do tempo e das interações. A equipe aqui citada passou a 

enriquecer as propostas ao perceberem a autonomia dos bebês nos deslocamentos e passou a 

oferecer diferentes possibilidades em locais diversos da unidade, além de pensar espaços para 

a quietude, o movimento, a leitura, a criação e apoiar as diferentes experimentações na área 

externa.   

Os maiores também passaram a ser observados e considerados quanto aos desejos e às 

inventividades. Foi ampliada a oferta de materiais não estruturados e de materiais e formas de 

organização do espaço junto com as crianças, as quais passaram a fazer parte do 

planejamento, trazendo para o adulto a consciência de que ele não detém o controle sobre os 

desejos e a experiência das crianças, ou sequer da sua, trazendo luz ao seu papel de 

mobilizador das atividades de interação. 

Outro efeito desse olhar sensível à criança capaz foi de perceber na prática que, se a 

experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda que enfrentem 

o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência, pois ela não se repete, está 

carregada de incerteza, sendo única, singular e, portanto, produzindo diversidade. 

Os professores, mobilizados a olhar para as brincadeiras como espaço de experiências, 

percebem que a experiência está permeada pela intimidade com o outro e pela materialidade, 

pela liberdade de criar, compartilhar e reinventar caminhos brincantes, ou seja, está imbuída 

de potência e autonomia. Essa tomada de consciência exige o mesmo exercício das crianças 

de descobrir algo inaugural, numa atitude de aprendiz sobre as crianças e as interações, e traz 

à tona um experimentar de liberdade também por parte do adulto, que, nessa busca por 

sentidos, teve que se experimentar liberto do hábito de buscar respostas a perguntas dadas e 

respostas controláveis e teve que fruir, deixando-se levar pelas ações das crianças e pelas suas 

expressões.  



 

Logo, os momentos de planejar estavam repletos de expressões e pensamentos das 

crianças, norteando as discussões e as descobertas, inaugurando espaços de formação e 

planejamentos reflexivos e flexíveis, não menos intencionais e, sim, mais refinados. Nesse 

sentido, os adultos foram aprendendo a olhar as coisas pela primeira vez, desvencilhando-se 

do olhar viciado, que tudo prevê e busca, ou enxerga apenas o que atende as suas expectativas 

prévias – um olhar que vê a diversidade, a potência em cada ação, nas falas, nos jeitos, nas 

sensações e nas impressões, tomando o cotidiano como incrível fonte de aprendizagens sobre 

crianças enquanto atores sociais e protagonistas dos seus tempos e das suas descobertas. 

Esse tipo de exercício de aprender na e com a experiência passou a influenciar, 

também, o planejamento de outras propostas e espaços adequados a essas possibilidades das 

crianças independentemente da faixa etária, bem como passou a fazer parte dos registros 

acerca das aprendizagens das crianças.  

Uma das professoras que apontava dificuldades em propor espaços interessantes para 

os muito pequenos e que vinha constantemente justificando as suas impossibilidades frente às 

limitações das crianças, fosse pela “agitação e falta de concentração ou pelas limitações 

físicas”, como ela entendia, passou a olhar com olhos inaugurais os efeitos das suas ações e, a 

partir do diálogo constante entre pares, que permitiram uma multiplicidade de olhares para o 

mesmo fenômeno, iniciou um processo de construção de uma nova imagem da docência na 

educação de crianças pequenas, o que foi ponto de partida para um novo olhar para tempos, 

espaços e materiais, bem como para o seu papel, de ser uma educadora das sutilezas.  

Ou seja, esse comportamento passou a influenciar as experiências das crianças e do 

adulto, que, além de promover espaços interessantes, passou a compreendê-los na perspectiva 

de contextos que, para Barbosa (2010), estruturam-se como a organização do ambiente, os 

usos dos tempos, a escolha e a oferta de materiais, a proposição das atividades e a organização 

da jornada cotidiana, propiciando a transformação dos contextos a partir do diálogo com as 

famílias, a presença das crianças e as interações no grupo. 

Nesse caso específico, essa tomada de consciência e investimento numa nova lógica 

esteve presente nos registros acerca das crianças, o que pode ser observado em uma nova 

lógica de produção das avaliações das crianças, numa perspectiva de narrativa das 

potencialidades, de singularidades demarcadas e valorizadas, sendo instrumento não mais de 

avaliação das crianças, mas de reflexão sobre as posteriores intervenções pedagógicas e uma 

forma de memória narrada sobre a sua vida.  



 

Pensar os contextos de brincadeira e interações nas unidades requer refletir sobre 

alguns princípios. Veja a seguir: 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

  

Assim, refletir junto à equipe sobre a integração, a frequência, o tempo, os materiais, o 

papel do adulto no planejamento, o papel da criança no processo, ajudar a pensar o processo 

de integração da unidade e as vivências da infância em espaços de educação coletivos e 

sensibilizar para a potência desse espaço de interações e brincadeiras é parte essencial do 

processo de consolidação de uma rotina que respeita a concepção de criança e aprendizagem 

expressa nas DCNEI (2009), que trazem uma visão de educação sistêmica. 

Para tanto, nos espaços formativos, onde se pretende sustentar o olhar para a criança 

como sujeito da experiência, a organização sistemática de mesas redondas que permita 

tematizar a prática, o cotidiano, pensando a partir de diferentes registros sobre a integração e 

os princípios que regem, sobre o planejamento, o papel dos adultos, os tempos, os espaços e 

os materiais, bem como sobre a observação como método para conhecer e valorizar as 

aprendizagens das crianças, é essencial, visto que a ideia é compartilhar experiências, realizar 

uma reflexão coletiva e replanejar os momentos de integração nas unidades, identificando 

limites e vislumbrando possibilidades. 

 Um cotidiano que convoca o encantamento pelas capacidades das crianças, as quais 

pensam e inovam, reinventando os jeitos de conhecer e fazer, permite apoiar as iniciativas, os 

projetos e as pesquisas em ambientes estruturados, que despertem a curiosidade e acolham a 



 

criança em sua totalidade, garantindo que exista, na sua rotina, um “lugar” de encontro entre 

crianças, brincadeiras e interações, de forma a promover as culturas infantis. Um lugar onde a 

criança conheça a ética do encontro numa perspectiva solidária, afetuosa e que lhe permita, 

também, reconhecer as suas potencialidades. Um lugar onde estar com o outro e conhecer o 

mundo é fonte de prazer, parcerias e descobertas constantes, onde o cotidiano é um tempo de 

experiências. 

Considerações Finais 

Ao observarmos os percursos trilhados por adultos e crianças nos processos de 

integração, percebemos a importância da garantia desses momentos, bem como da reflexão 

sobre a integração, a frequência desta, os materiais e, especialmente, sobre o tempo na 

instituição, permitindo e convidando a inaugurar espaços brincantes, nos quais é possível 

questionar os caminhos, os jeitos de planejar e a docência à luz da imagem de uma criança 

potente, que aprende por meio de interações e brincadeiras. 

Nesse processo de investigação dos espaços de integração, reconhecemos o papel do 

adulto como mobilizador da experiência, ao se lançar no desafio de ser ele próprio sujeito 

dessa experiência e ao olhar para o cotidiano como espaço de investigação, passível de 

reflexão, que favorece as interações, o brincar e o saber da experiência, reinventando, assim, 

caminhos de aprender e de estar com o outro como parceiros. 

A integração, como promotora de diálogo entre adultos-adultos, crianças e adultos e 

crianças e crianças, transforma os espaços de educação coletivos em espaços de viver o dia, 

de consolidação de uma rotina que respeita as manifestações infantis e promove experiências 

de aprender, dialogando com uma visão de educação sistêmica, na qual há espaço para a troca 

de ideias, para compartilhar jeitos, experiências, repensar os tempos, valorizar os desejos, as 

emoções e a vida em grupo, numa perspectiva de parceria, interação, criatividade, curiosidade 

sobre como as crianças vivenciam o ‘estar em relação’ com outras crianças.  
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