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Editorial
Desejo, inicialmente, expressar a grande 

satisfação que sinto em apresentar-lhes a pri-
meira edição da revista CRIANÇAR, uma bela 
produção que, agora, está em suas mãos re-
cheada de informações, registros sobre aconte-
cimentos diversos, entrevistas, curiosidades...

É impressionante como os desafios e as 
conquistas tendem a caminhar lado a lado, 
quando acreditamos nas possibilidades do 
fazer conjunto, no trabalho em grupo. Foi 
exatamente este o movimento encontrado 
durante a construção da Criançar, com a par-
ticipação de muitas pessoas da Comunidade 
Casa de Criança. Gestos envolvidos de criati-
vidade, alegria, presteza, participação, entre 
outros estiveram presentes a todo instante.

Elegemos como tema principal da revis-
ta a Avaliação, como vocês poderão constatar. 
A escolha foi muito apropriada, pois temos a 
oportunidade de dar continuidade à reflexão 

sobre o processo de avaliação na escola. Nes-
te foco, inserimos a conquista do Portfólio, 
resultado de muitos investimentos pedagó-
gicos voltados para pesquisas e estudos ao 
longo dos últimos anos.

A avaliação, caracterizada por ser  me-
diadora, assume seu verdadeiro tom e signi-
ficado a partir do envolvimento e da compre-
ensão por parte do educador em relação ao 
educando. Ela expressa a existência de um 
olhar contínuo e sensível, gerador de inter-
pretações mais precisas e trocas de mensa-
gens valorosas tão necessárias para o melhor 
desenvolvimento das crianças.

Portanto estejamos atentos. O olhar ava-
liativo deve ser ampliado sobre tudo que rea-
lizamos, não só com o objetivo de promover 
justificativas ou explicações, mas em busca 
de novos desafios e conquistas as quais so-
mos todos capazes.

Direção: Denise Sanford e 
Heloísa Maria Câmara de Sena
Colaboradores: Heloísa Maria Câmara de 
Sena, Karolyne Freitas, Cristiana Boblitz,  Karla 
Figueiredo e Clarisse Neves Rabelo
Revisão: Ana Ásia Almeida
Jornalista Responsável: Eduardo Galdino
Projeto Gráfico e Diagramação: Carol Gouveia
Impressão: Igraf
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Tira Dúvidas

Como tratar as dúvidas no ato de educar? O diálogo entre pais, filhos e escola continua 
sendo uma das melhores estratégias.
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Para participar da nossa 
coluna “tira dúvidas”, basta enviar 
sua pergunta para o nosso e-mail: 
revistacriancar@gmail.com ou 
depositar na urna localizada na 
entrada da escola.

As perguntas serão 
selecionadas de acordo com a 
frequência dos temas, devido ao 
espaço disponível em nossa revista. 
Mas não se preocupem, 
tentaremos 
responder 
todas as 
perguntas 
enviadas.

É comum nessa fase a criança distorcer 
ou aumentar uma determinada situação? 
Como devo fazer para saber a verdade e qual a 
atitude tomar?
Roberta Chastinet (mãe da  Maria Clara Chastinet - 1º ano “C”)

Crianças de 6 e 7 anos podem, em 
alguns momentos, distorcer ou aumentar uma 
determinada situação visando a autodefesa, 
suprir alguma necessidade, dentre outros. 
É importante observar a frequência desse 
comportamento, pois sendo maior sinaliza 
uma necessidade de maior atenção quanto ao 
significado deste contexto e  a definição dos 
procedimentos necessários.

É fundamental conversar com a 
criança de modo tranquilo e favorecedor 
de esclarecimentos, ajudando-a a relatar a 
situação de modo mais fiel possível e buscar 
compreender os motivos da distorção. Também 
valorizar o relato mais fidedigno possível e 
dar exemplos disto para a criança através da 
postura que o adulto assume no dia-a-dia  são 
sugestões fundamentais. (Ana Flávia Rocha)

O que posso fazer para combater “medo 
do escuro” nas crianças?
Crisóstomo Frota (pai do  João Mattos - Infantil 5 “E”)

O medo do escuro é comum na infância. 
Quando surge é importante buscar, junto à 
criança, compreender o significado, ajudando-
a a expressar-se sobre este, através da fala, 
do desenho, da pintura e/ou do brincar. Vale 
ainda esclarecer que outras pessoas também 

têm esse sentimento e relatar vivências 
pessoais que possam favorecer a resolução 
da situação. Para que a criança se fortaleça 
para elaborar o medo, é importante respeitar 
seus sentimentos, pontuar que confia na 
capacidade dela e valorizar as conquistas que 
for obtendo. E, ainda, estar atento às reações 
que tal contexto gera nos adultos. Vale ressaltar 
que uma frequência e uma intensidade 
elevadas neste quadro exigirão novas 
intervenções. (Ana Flávia Rocha)

Como os pais devem agir quando 
os filhos pequenos mordem ou são 
mordidos pelos coleguinhas na escola?
Samuel Dias (pai do aluno: Pedro Dias - Infantil 2 “D”)

Em ambas as situações é 
fundamental conversar com a escola 
sobre as medidas tomadas e para 
receber orientações. Dialogar com as 
crianças também é necessário, visando 
orientá-las a não morder porque 
machuca, a expressar seus sentimentos 

de outra forma e dar limites ao outro 
quando for preciso. Isso ajuda a família 
a compreender o significado do 
comportamento do(a) filho(a). Ainda 
é importante o cuidado em não rotular 
as crianças, compreendendo-as em sua 
inteireza e estar atento aos sentimentos que 
aparecem nos adultos. Por fim, ressaltamos 
que existem outros aspectos que podem 
requerer novos procedimentos. Para isto, 
sugerimos uma maior atenção quanto à 
frequência, intensidade e persistência da 
atitude da criança. (Ana Flávia Rocha)

Qual seria a maneira mais correta e 
eficaz de conduzir a rotina da tarefa diária 
nessa idade?
Fernanda Sena (mãe da Gabriela e do César -           
1° ano “C” e Infantil 2)

Para a meninada de dois e três anos, 
ainda é cedo para se falar em rotina de 
tarefas de casa. As atividades, quando 
enviadas pela escola, visam estimular a 
criatividade, a ampliação do vocabulário, 
entre outros aspectos importantes para 
essa faixa etária. Além disso, buscam 
promover um momento de descobertas 

entre pais e criança. Já a partir de quatro 
anos, as crianças apresentam uma 
maior maturidade em relação ao seu 
desenvolvimento moral, assim podem 
cumprir com as responsabilidades 
de tarefas diárias. Quanto ao horário 
para realizá-las, é interessante que seja 
um momento adequado tanto para a 
criança como para quem irá mediar essa 
construção. O adulto precisa estar disposto 
e a criança desejosa para realizar a tarefa. É 
bom lembrar que não precisa ser um tempo 
longo. Trinta minutos bem aproveitados 
serão suficientes para a meninada construir 
muitos conhecimentos.  (Ana Ásia Almeida)
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Criançar: Qual a importância do ato de avaliar?
Emília Cipriano: Avaliar significa investigar, 
pesquisar, analisar e fundamentalmente bus-
car a essência da aprendizagem desenvolvi-
da pelo aprendiz. É um movimento dialético 
sustentado pela observação das ações desen-
volvidas, considerando as peculiaridades e 
singularidades de cada criança, nos diferentes 
contextos sócioculturais, identificando os ins-
trumentos avaliativos e as implicações decor-
rentes das metodologias utilizadas.

Para avaliar é necessário refletir e buscar 
um olhar que supere as constatações e apon-
te as possibilidades de intervenção na prática 
educativa para superações das dificuldades.

Criançar: Quais são os benefícios do portfólio 
dentro do processo de avaliação?
Emília Cipriano: O portfólio é um registro 
reflexivo da produção da aprendizagem, que 
revela as competências da criança de forma 
significativa; organiza as ações realizadas; 
documenta o processo e o desenvolvimento 
do educando, permitindo ao professor e ao 
aprendiz acompanharem seu progresso, suas 
descobertas e suas conquistas nos diferentes 
momentos da aprendizagem.

Ao nos debruçarmos sobre um portfólio, 
revemos trajetórias e recuperamos o sentido 
das vivências individuais e coletivas.

Como instrumento de avaliação, ele é 

O significado da Avaliação
Emília Cipriano, doutora em educação, ressalta a necessidade de uma 
postura reflexiva frente ao ato de avaliar

Denise Sanford, Heloísa Maria Câmara de Sena e Karolyne Freitas

o espelho do planejado, desenvolvido, per-
cebido e aprendido, possibilitando ao pro-
fessor e à criança considerarem a qualida-
de daquilo que realizaram e conquistaram 
através das propostas pedagógicas e das 
ações desencadeadas. 

O portfólio só terá sentido quando, em 
processo, houver um espaço para o pen-

sar, o produzir, o criar, o analisar, o avaliar e, 
principalmente, o interagir  de educador e 
aprendiz  em relação às decisões da criança 
em seu processo de construção.

Criançar: Quais os avanços da avaliação na 
educação infantil e os maiores mitos?
Emília Cipriano: A avaliação na educação 
infantil  é pautada no registro das produções 
das crianças no cotidiano dos trabalhos de-
senvolvidos. Representa um avanço no que 
se refere ao acompanhamento e monitora-
mento do desenvolvimento infantil, deslo-
cando o foco de um processo escolarizante 
em busca de resultados conteúdistas, para 
um documentar o caminho percorrido pela 
criança e concomitantemente apontando 
as  intervenções realizadas. Isto significa 
que o educador da infância não trabalha 
com padrões idealizados de desenvolvimen-
to, aprendizagem, produção, mas sim com 
crianças concretas situadas historicamente 
e produtoras de cultura, derrubando o mito 
que avaliar é apontar resultados indepen-
dentes do processo de desenvolvimento.

Criançar: O que é importante trabalhar com o 
professor para aguçar seu olhar avaliativo?
Emília Cipriano: Apropriar-se significativa-
mente dos cinco sentidos na relação com a 
criança. O olhar: debruçar-se sobre aquilo 
que já enxergamos e precisamos enxergar 
melhor; a escuta: ouvir de forma sensível e 
perceptiva, valorizando as falas infantis; o 
tocar: identificar as reações e a aproximação 
necessárias para afetar o sensível; o cheiro e 
sabor: saberes que só se constroem na rela-
ção com as crianças. Tudo isso não é pontua-
do ou sistematizado em lugar nenhum. É um 
conhecimento tácito, feito ali, na relação, no 
aqui e agora, na ação cotidiana. 

Criançar: O que você diria aos pais sobre a 
participação deles dentro do processo ensi-
no-aprendizagem?
Emília Cipriano:  Quanto mais informados so-
bre o desenvolvimento e aprendizagem dos fi-
lhos, mais confiantes e mais respeitosos os pais 
tornam-se na relação com os educadores. Par-
tindo deste princípio, diria: para um ambiente 
de aprendizagem significativa e contextualiza-
da, a opinião da criança importa, o que eu digo 
como educador também importa e o que os 
pais dizem e pensam também importa. Com-
partilhando deste olhar, construiremos uma 
educação de qualidade em sintonia com esco-
la, criança, família e comunidade.

Criançar: O que você diria aos profissionais 
clínicos sobre a busca de diagnósticos e o que 
isso reflete na avaliação?
Emília Cipriano: A abordagem dos diagnós-
ticos, quando efetivamente necessários, deve 
ser construída a partir da reflexão, análise e 
a discussão do significado dos registros, re-
sultantes da observação, acompanhamen-
to e monitoramento do desenvolvimento 
da aprendizagem da criança. O diagnóstico 
tem de explicitar os pressupostos teóricos, a 
intencionalidade e, sempre que necessário, 
as possibilidades de intervenções na prática 
educativa para redimensionar caminhos em 
tempo hábil.

O instrumento interpretado e reinter-
pretado possibilita opções para replanejar 
as ações pedagógicas de forma consciente, 
levando à ressignificação dos processos de 
aprendizagem da criança.

Emília Cipriano é formada pela PUC (Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo), doutora em Educação, mestre em Psicologia 

da Educação, assistente social e pedagoga , professora da Faculdade 

de Educação da PUC.
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Avaliação
Produzir um portfólio é uma ação permeada de estudo, reflexão, responsabilidade e, 
especialmente, compromisso com o processo ensino e aprendizagem.

Como ponto de partida, a ideia de se 
trabalhar com portfólio não é tão nova como 
parece. É o resultado de um investimento em 
pesquisas que atraiu toda a Equipe Pedagógi-
ca da Casa de Criança.

Em um movimento de ação e reflexão, 
realizamos estudos visando aclarar e formu-
lar estratégias de ação eficazes no sentido de 
desenvolver a avaliação formativa em nossa 
escola. Dessa forma, produzir um portfólio, 
nos moldes como estamos concebendo, en-
volveu e envolve reflexão constante sobre 
como ensinamos e como o aluno aprende.

Neste contexto, podemos definir que, em 
sua essência, o portfólio é um processo que vai 
além de diagnósticos. É um suporte de regis-
tros, de documentação refletidamente selecio-
nada, cuidadosamente analisada, criteriosa-
mente organizada e contextualizada ao longo 
de uma etapa letiva. É uma avaliação para a 
aprendizagem em todos os sentidos.

Concepção

A produção do portfólio demanda neces-
sariamente um trabalho em equipe. A orienta-
ção é estruturada a partir dos encontros entre 
coordenação pedagógica e professoras para 

o planejamento das aulas. Nestes encontros, 
são analisadas as propostas, tendo como base 
o nível de desenvolvimento apresentado pela 
turma e a ação docente.

 A Produção

Ana Ásia Almeida

Por envolver duas dimensões, peda-
gógica e psicológica, fundamentais sobre o 
ensino e aprendizagem, o portfólio é um do-
cumento importante na comunicação entre 
pais e escola. Numa dimensão pedagógica 
revela os aspectos cognitivos e psicomoto-
res e na psicológica apresenta dados sobre a 
área socioafetiva, expressando considerações 
relevantes em relação ao desenvolvimento 
do educando.

Outro ponto importante é que a família 
também participa de modo ativo desse pro-
cesso. Ao longo do bimestre, os pais analisam 
o material produzido pela criança, observan-
do as atividades que fizeram sentido para seu 
filho e que contribuíram para o desenvolvi-
mento de suas habilidades e competências. 
Essas considerações são valiosas, visto que 
apresentam a visão dos pais em relação ao 
trabalho realizado pela escola. Tudo isso fica 
registrado no portfólio. 

Comunicação Família e Escola

O formato do portfólio adotado 
neste ano é de fácil compreensão 
na avaliação de nossas crianças, pois 
visualmente nos permite identificar 
cada ponto avaliado pelo educador 
com o desenvolvimento da criança 
através de suas tarefas.
Talles Goiana, pai da Tiffany - Infantil 4 “D”

Gostei muito do modelo 
Portfólio, pois além de facilitar o 
acompanhamento da evolução da 
nossa filha na escola, possibilita que no 
futuro a gente possa mostrar a ela suas 
atividades da “escolinha”. 
Renata Demes Corcevai 
mãe da Rafaella - Infantil 3 “E”

As crianças realizam as 
atividades, ora com interferên-
cia do educador, ora de modo 
espontâneo. Elas levantam 
hipóteses e fazem deduções, 
registrando suas concepções 
do seu jeito. Daí, à medida que 
essas propostas vão sendo de-
senvolvidas, a professora faz re-
gistros, considerando os dados 
relevantes referentes ao ato de 
aprender do aluno. Esses dados são logo supervisionados pela equipe pedagógica. A precisão, a 
objetividade e a clareza são aspectos fundamentais neste processo.

Numa fase posterior, é feita uma seleção do material produzido pela criança que, aliada aos 
registros feitos pela professora, irá compor o portfólio. Tudo isso poderá assegurar a perdurabilida-
de dos registros que expressam como ocorreu o processo ensino e aprendizagem.
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Projeto  “da boca pra dentro”

Nosso corpo é uma grande máquina e 
sempre foi objeto de curiosidade por ser uma 
engrenagem misteriosa.  Perguntas como: “O 
que tem dentro do nosso corpo?”, “Por que 
fazemos xixi?”, “Por que nossos dentes caem?” 
são exemplos de indagações curiosas que as 
crianças fazem no dia-a-dia. Partindo destes 
mistérios do nosso corpo, sentimos também 
a necessidade de descobrir o que acontece 
quando comemos algum alimento. Qual o 
percurso que a comida faz dentro do nosso 
organismo? Para encontrar as respostas, de-
senvolvemos o projeto “Da boca para dentro”. 

Durante os meses de março e abril, os alunos 
de infantil 2 ao 1º ano se envolveram em pes-
quisas e atividades que visaram conhecer mais 
sobre o funcionamento do corpo humano, 
desde a importância de mantermos bons há-
bitos alimentares, à descoberta da função da 
boca, dos dentes, do esqueleto e do aparelho 
digestório.  Com este projeto, reconhecemos 
que é fundamental para a criança conhecer o 
corpo humano como um todo dinâmico, que 
interage com o meio e, ao mesmo tempo, de-
senvolver uma postura de respeito ao próprio 
corpo e ao dos outros. 

Quando o assunto chama a atenção da turma, as crianças constroem muitos conhecimentos 
de forma significativa e estes não entram por um ouvido e saem por outro, e sim são 
aprendizagens saboreadas da boca pra dentro.

Karla Figueiredo

Achei legal e interessante. Gostei 
mais de descobrir sobre o percurso 
do alimento. Descobri que primeiro a 
comida vai para a boca e quando ela 
está lá mistura com a saliva. 

(Fernanda Chastinet - 1° ano “B”)

Opinião

Eu adorei o 
projeto. O que eu mais 
gostei foi de fazer o 
boneco. Aprendi que 
quando o alimento 
desce para o esôfago, 
depois vai para o 
estômago e o estômago 
tem forma de bolsa. 
(Miguel Otoch - 1° ano “B”)

O projeto “É osso” tornou-se um desafio interessante, colocando nosso filho diante 
de nomes e relações complexos, a princípio considerados ininteligíveis (pelo menos 
do nosso ponto de vista). Porém, à medida que as diversas (e divertidas) atividades nos 
foram despertando para como nosso corpo (“bem no fundo”, rs, rs...) é constituído e se 
relaciona com o ambiente, mais maravilhoso foi testemunhar João Vitor vivenciando 
todo esse novíssimo mundo e - o melhor- absorvendo a informação e utilizando-a no 
dia-a-dia (“pai, eu sei disso porque tenho um cérebro dentro do meu crânio, né?”).

Acho que é devido à necessidade de aprendermos essa visão diferente de nós 
mesmos, repassando aos pequenos, que o projeto tem esse nome, afinal, acompanhar 
essas cabecinhas em assunto tão amplo e árido ”É osso!”
Opinião dos pais do João Vitor Muniz (Infantil 5 “G”) - Marco Antônio C. C. Muniz e Joana DAvila S. C. Muniz
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JOAQUIM NABUCO
Como sabemos, a Casa de Criança 

situa-se à Rua Joaquim Nabuco 2725. 
Mas você sabe quem foi Joaquim 
Nabuco? O pernambucano Joaquim 
Aurélio Barreto Nabuco de Araújo 
(1849 – 1910) foi escritor, poeta e um 
importante e respeitado diplomático, 
tendo também ingressado para a política, 
cuja campanha foi caracterizada pela luta 
pelo Abolicionismo. Além disto, Joaquim 
Nabuco foi também um dos fundadores 
da Academia Brasileira de Letras.
Fonte: www.educacao.uol.com.br/biografias

 Já perceberam como as crianças têm um modo bastante particular de compreender 
o mundo? A alternância entre dia e noite, o aparecimento da Lua e do Sol, a razão pela qual 
cai água do céu (chuva)...Pois bem. Dá-se o nome de animismo e artificialismo às lógicas 
de que as crianças se utilizam para explicar os fenômenos naturais. O animismo ocorre 
quando a criança atribui características e ações humanas a diferentes eventos do mundo 
real (O Sol vai dormir! Por isso fica de noite!). Já o artificialismo dá-se quando a criança 
explica os fenômenos como sendo feitos artesanalmente (As montanhas existem porque 
os homens colocam terra em cima.). É importante considerar que as explicações dos 
pequenos ocorrem de acordo com suas possibilidades cognitivas e é na Educação Infantil 
que eles começam o percurso do aprendizado que os tornará capazes de operar melhor 
suas habilidades de raciocínio hipotético-dedutivo, aquele requerido para construção de 
conhecimentos científicos.
Fonte: Revista Nova Escola, nº 223, Junho de 2009.

RESPIRAÇÃO E APRENDIZAGEM
As crianças que respiram pela 

boca, além dos problemas das posturas 
corporais e orofaciais inadequadas, podem 
apresentar má oxigenação cerebral, 
ocasionando dificuldades de atenção, 
concentração e consequentemente 
problemas de aprendizagem. As 
características mais visíveis da criança 
portadora de Respiração Bucal são: 
boca aberta, lábios hipotônicos, línguas 
alargadas, olheiras, arqueamento do 
palato, alterações na arcada dentária, 
otites, ronco, postura corporal inadequada, 
má alimentação e falta de atenção e 
concentração. Os familiares atentos às 
características citadas devem procurar a 
opinião de um especialista.
Jacqueline Serra – Fonoaudióloga Educacional

COMO AS CRIANÇAS PENSAM OS FENÔMENOS NATURAIS?

di
a-
a-
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a

No mês de fevereiro, festejamos 
em nossa escola o Carnaval. As crianças 
brincaram e dançaram ao som de 
marchinhas carnavalescas. Vivenciaram 
esse momento com muita alegria. Vale 
ressaltar que a criatividade nas produções 
das fantasias não foi esquecida, como 
também o ato de compartilhar com os 
amigos e familiares esse momento de 
pura descontração.

 Carnaval

A Páscoa é uma vivência realizada 
anualmente pela escola. Este ano tivemos 
como tema “O amor não tem idade, 
nem fronteiras”, visando a construção 
de valores fraternos, contribuindo 
para a formação cristã e cidadã não 
só das nossas crianças, mas de toda 
comunidade escolar. Temas assim 
proporcionam aos pais e educadores 
uma melhor reflexão sobre a prática de 
valores, como a partilha e a fraternidade,  
essenciais para a vida em comunidade. 

 Páscoa
“Uma vez rainha, sempre rainha”. 

Para comemorar uma data tão 
importante e significativa, como o dia 
das mães, nossa escola transformou-
se em um reino com a presença de 
príncipes, princesas e rainhas.

Esta ocasião foi muito especial, 
pois mães e crianças compartilharam 
momentos de pura magia, cumplicidade 
e muito amor.

 Dia das Mães
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A música estimula, de maneira 
especial, importantes atividades psíquicas 
humana: a inteligência, o desejo, a 
imaginação criadora, a sensibilidade, o 
amor. É uma linguagem muito natural no 
universo adulto e, em especial, no infantil, 
pois favorece a socialização, desinibição, e 
afina o gosto musical.

Para nossa alegria e a comprovação 
de que a música nos torna especiais, a 
apresentação das crianças do 1° ano foi 
tudo de bom! Sorrisos, notas musicais no 
ar, instrumentos percussivos e brinquedos 
na mão (rói, rói)... tudo isso gerou prazer, 
alegria e satisfação. Foi música realizada por 
criança. Lindo!!! 
(Lili Sousa - Professora de Música do 1° ano)

 Música

 Banho de Bica

Diversão e alegria não faltam em 
nossa Casa. É assim que as crianças do 
Infantil 1 ao 1° ano vivenciam o banho 
de bica, uma proposta que possibilita 
momentos de descontração, integração e 
muito prazer. 

 Brincadeira
Pega-pega, amarelinha, jogos de 

construção, dança e bonecas... UFA! 
Tudo isso me faz lembrar brincadeira. E 
quem não gosta de brincar? O brincar 
está presente em nossas propostas 
diariamente. Educadores e crianças 
vivenciam o faz-de-conta, resgatam 
brincadeiras do tempo da vovó, utilizam 
a imaginação e a 
inteligência ao 
criarem novas 
possibilidades, 
tornando o momento 
da brincadeira ainda mais 
divertido e construtivo.
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A Psicomotricidade Relacional, criada há 
mais de 40 anos pelo professor André Lapierre 
e por sua filha, Anne, vem nos colocar de forma 
decisiva a importância do lugar do corpo na 
educação e de suas influências na comunicação 
humana. Segundo Isabel Bellaguarda, Leopol-
do Vieira e Anne Lapierre, psicomotricistas rela-
cionais, o corpo e a aprendizagem caminham 
juntos. É através do corpo que o indivíduo en-
tra em contato com o conhecimento. Em en-
trevista à Revista Criançar, estes profissionais 
mostram que a Psicomotricidade Relacional na 
escola é uma ferramenta que investe não em 
dificuldades e sintomas, mas em possibilidades 
de crescimento e de aperfeiçoamento, em que 
o sujeito potencializa a capacidade de desen-
volver globalmente sua personalidade.

Criançar: O que pretende a Psicomotricidade 
Relacional inserida no currículo escolar?
Isabel Bellaguarda: A proposta da Psicomo-
tricidade Relacional na escola tem a função 
de fazer um investimento na saúde emocio-
nal tanto do educador quanto das crianças, 
em nível de prevenção. O ser humano, des-
de o bebê até o idoso, vive em relação com 
outros seres humanos e necessita de outro 
corpo para sobreviver. Os bebês e as crianças 
menores têm o privilégio de acessarem com 
facilidade o corpo do pai, da mãe, dos familia-
res, da professora, dos coleguinhas, recebem, 
no colo, aquele abraço afetivo, e à medida 
em que crescem, isso vai tomando distância 
e essa falta, no corpo, do corpo do outro, vai 
se fazendo presente. Então, a Psicomotricida-

Psicomotricidade Relacional como 
instrumento facilitador das relações
Psicomotricistas relacionais informam sobre as valiosas conquistas que envolvem 
a prática da psicomotricidade relacional na instituição escolar

Karla Figueiredo

Isabel Bellaguarda Leopoldo Vieira Anne Lapierre
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de Relacional na escola abre um espaço para 
que crianças e professores tenham um tempo 
e um espaço, onde, com a condução de um 
profissional especializado, possam jogar sim-
bolicamente, num ambiente especialmente 
preparado para esse fim, investindo na cons-
trução saudável de seu desenvolvimento 
motor, afetivo, cognitivo e social, pois acre-
ditamos que a base do equilíbrio da perso-
nalidade vai se constituir à medida em que a 
gente vai podendo elaborar a falta do corpo, 
através de substituições simbólicas.

Criançar: Por que começar já na fase de 0 a 
3 anos? 
Leopoldo Vieira: De 0 a 3 anos, a criança 
está muito aberta a receber e compreen-
der toda a relação que existe entre adulto 
e criança. O adulto, com sua sensibilidade, 
com o seu olhar, pode ajudar a criança a 
construir todo seu percurso em relação ao 
equilíbrio da sua personalidade. O educador, 
pode facilitar às crianças o melhor entendi-
mento de suas relações com os adultos com 
quais se relaciona. Através do contato cor-
poral, do olhar, da mímica, do gesto, o psi-
comotricista relacional passa para a criança 
uma segurança muito grande e vai pontu-
ando pra criança de forma estruturada va-
lores, limites, virtudes. A comunicação tôni-
ca privilegia a autenticidade e isso ajuda à 
criança a confiar no seu poder pessoal para 
investir em novas descobertas. Eu acredito 
e fico muito feliz com as escolas que traba-
lham com esta faixa etária, de 0 a 3 anos de 
idade. Essa etapa é muito importante, pois é 
a fase onde se constrói a estrutura, a perso-
nalidade. Mas você pode perguntar: - “E de-
pois dos 3 anos, é possível?”. Eu digo: “Claro 

que é possível!”. Só que depois dos 3 anos 
fica mais difícil você mudar algo que já está 
estruturado, que não está bem, em relação 
à família, em relação à personalidade. Além 
de tudo isso, estimula-se a criatividade, pois 
nesta faixa etária a criança simboliza, cria, 
entra nas histórias, fantasia. Quando se abre 
espaço para a expressão dessa criatividade, 
tudo se torna possível na narrativa do jogo 
simbólico, potencializando a transposição 
para o plano de realidade, consolidando 
aprendizagens, sonhos e desejos. 

Criançar: A agressividade está cada dia mais 
presente no comportamento das crianças. 
Como esse tipo de comportamento é encara-
do pela Psicomotricidade Relacional?
Anne Lapierre: Para mim, o primeiro passo é 
descobrir por que as crianças estão mais agres-
sivas. Para tratar a agressividade tenho desaber 
de onde ela vem. Sinto que faltam as regras, li-
mites. As famílias têm cada vez mais dificuldade 
em frustrar os filhos. Também porque a família 
está menos presente em casa. Todo mundo 

A Psicomotricidade 
Relacional dentro da escola 
entra com uma missão 
essencialmente educativa, 
investe no resgate de valores 
(...) que estamos vendo se 
perderem na atualidade, 
em que a regra é o vale 
tudo para conseguir o 
que queremos

trabalha. Estamos vivemos uma cultura ime-
diatista. As crianças recebem tudo pronto. Não 
tem tempo nem para desejarem algo, pois já 
tem tudo: celular, brinquedos... No passado, as 
crianças viviam mais em um contexto familiar, 
com avô, avó. Agora que os pais têm de traba-
lhar, com quem ficam as crianças? Alguém tem 
de impor limites às crianças. Algo de frustração 
elas têm de viverem.  
Leopoldo Vieira: Em relação à agressividade, 
o psicomotricista relacional tem uma forma-
ção específica, em função de como atuar com 
essas crianças com a agressividade que elas 
trazem. As crianças, que têm uma idade mais 
tenra, necessitam de se afirmarem diante do 
adulto e de outras crianças. Nós, psicomotri-
cistas, somos formados para lidar com essas 
necessidades e sabemos diferenciar quando 
é uma agressividade de destruição, de rebel-
dia, de oposição ao adulto. O Psicomotricista 
Relacional pode perceber e pontuar onde a 
criança precisa ser validada, onde precisa en-
contrar o limite para ajustar sua agressividade. 
Agressividade na criança é normal, porém é 
muito culpabilizada. O que acontece é que 
vai se tornando totalmente desorganizada. 
A criança não sabe mais porque que é agres-
siva, o que ela tem de combater, a quem ela 
deve enfrentar, então fica perdida. O espaço a 
que se propõe a Psicomotricidade Relacional 
apresenta a função continente. Desculpabiliza 
e reduz tensões desnecessárias. Isto não eli-
mina a importância de se viver limites claros. 
Acredito que desta forma possa compreender 
e melhor integrar que não se pode dizer nem 
agir de forma destrutiva, nem consigo mes-
mo, nem com os outros. Durante as sessões 
de Psicomotricidade Relacional se oferecem 
um tempo e um espaço para que adultos e 

crianças possam sentir-se livres para expressar 
e canalizar de modo construtivo sua agressivi-
dade. Depois das vivências, todos saem com 
uma sensação de bem estar, pois descarrega-
ram essas tensões.

Criançar: O que pretende a Psicomotricidade 
Relacional inserida no currículo escolar? E para 
o adulto, educador, quais os benefícios que a 
proposta oferece?
Isabel Bellaguarda: A escola, enquanto em-
presa, deve ter a preocupação em motivar 
seus colaboradores, no sentido de que pos-
sam oferecer o melhor serviço aos seus clien-
tes. A Psicomotricidade Relacional dentro da 
escola entra com uma missão essencialmente 
educativa, investe no resgate de valores, tais 
como: autenticidade, verdade, justiça, dig-
nidade, etc. Valores que estamos vendo se 
perderem na atualidade, em que a regra é o 
vale tudo para conseguir o que queremos. A 
Psicomotricidade Relacional tem esta missão 
primordial de resgatar esses valores, sejam de 
alunos, colaboradores e diretores. Valores hu-
manos que são essenciais para que possamos 
manter uma relação saudável com os outros e 
viver em um mundo mais digno. Esse é o nos-
so ideal. O investimento em Psicomotricidade 
Relacional nos profissionais da escola propor-
ciona um tempo a estas pessoas, no qual elas 
podem parar e refletir sobre a própria vida. 
Sobre se o que ela está fazendo está lhe dei-
xando feliz, como vai seu relacionamento com 
os colegas de trabalho, com seu companhei-
ro, seus filhos... Deste modo, o grupo vai se 
tornando cada vez mais autêntico, aberto ao 
novo, menos estressado, enfim, mais integra-
do positivamente às propostas filosóficas de 
seus gestores. 
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PARA ADULTOS

EDUQUE COM CARINHO – 
Equilíbrio entre Amor e Limites
Autora: Lídia Weber 
Editora Juruá, 2009 – 3ª Edição
R$ 29,90

“As orientações sugeridas no livro 
são embasadas pela Psicologia Positiva, 
com princípios básicos que modelam o 
comportamento humano, especialmente 
de crianças. Ensina estratégias de 
prevenção visando o futuro dos pequenos, 
para que estes tenham uma vida adulta 
com autocontrole, autonomia e respeito 
pelo próximo. O livro traz histórias, 
dicas e sugestões de exercícios, além de 
poesia e humor para refletirmos sobre o 
desenvolvimento dos nossos filhos”.
João Amaral, pai da Rayna do 1º Ano “C”.

PARA CRIANÇAS

GUILHERME AUGUSTO 
ARAÚJO FERNANDES
Autor: Mem Fox
Editora: Brinque Book
R$ 28,70

“Guilherme é um menino que mora 
ao lado de um asilo onde vivem alguns 
velhinhos, todos bem diferentes. Mas há 
uma senhora, Dona Antônia, que ocupa um 
espaço maior no coração de Guilherme. É 
para ela que o menino conta todos os seus 
segredos. Um dia, Guilherme ouve seus 
pais conversarem sobre Dona Antônia, que 
perdera a memória. Então, num gesto de 
amor e dedicação, Guilherme faz de tudo 
para que sua amiga recupere a memória. 
Uma bonita e emocionante história!”
Aline Gadelha, educadora do Infantil 4 “C”.

WALL-E  (Wall-e, EUA, 2008)
Gênero: animação
Duração: 105 minutos

“O filme conta a história 
de um robô que tem uma 
baratinha de estimação e vive 
solitário no nosso planeta. Os 
humanos foram morar em outro 

mundo, porque aqui tinha muito 
lixo e sujeira, pois as pessoas 
não cuidaram do planeta. O 
robozinho tinha de limpar tudo 
sozinho, mas depois conhece 
uma robô, a Eva, que o ajuda 
nessa missão.” Indicação da turma do 
1º Ano “C”, da educadora Nájela.

PARA TODOS

A mãe de João está grávida
João: mamãe, você me ama?
Mãe: sim, meu filho.

João: mamãe, você ama meu 
irmão da tua barriga?
Mãe: claro, amo muito.

João: então porque você 
engoliu ele?

Em sala, estávamos estudando os animais e 
de que são cobertos. A professora disse: 
- Macaco tem pelo, pato tem pena e a ovelha?
Pedro Cassiano gritou: 
- Lança! É de lança, tia Rosa (referindo-se a lã).
Infantil 5 “D”

Em um determinado momento na sala, a 
aluna, Júlia Silva, olhou para a educadora e 
disse:
- Tia Márcia, a mesa está suja de cola.
A educadora falou:
- Só um minuto que vou pegar a flanela 
para limpar.
A aluna novamente falou:
- Não precisa. Já virou plástico!
Infantil 4 “A”

Criança tem cada uma

 
Conversávamos sobre a importância 
de não comermos muitos doces e 
de escovarmos os dentes logo após 
ingerirmos esses alimentos, quando 
Juliana de Araújo disse: “Tia Michelle, é só 
fazer igual a mim, né? Eu deixo sempre 
pra amanhã”. Desde então, os colegas, ao 
mencionarem os doces durante o projeto 
“Nhac, Nhac, nhac cuidando da boca”, 
sempre falavam que estavam deixando 
os doces para amanhã.
Infantil 4 “E”

Produzido pela educadora Nájela e Ilustrado por Sofia Bezerra e Pintado por Emanuel (alunos do 1° ano “E”)



Educar para o não exige 
pensar na lógica dos porquês 

que enunciamos, nos modelos 
que oferecemos, no tom do 

diálogo estabelecido...

Dizer não ou educar 
para o não?

Jussara Hoffmann


