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RESUMO 

 

O projeto tem como principal objetivo trazer informações sobre as Diretrizes Curriculares e 

O Círculo do Amor, pois a partir desses documentos será desenvolvida uma pesquisa com 

maior amplitude, buscando sempre o diálogo de informações. A partir do momento em que a 

base do estudo foi estabelecida percebeu-se grande dificuldade em encontrar mais 

informações sobre o documento escolhido, o que despertou maior interesse na busca de 

novas informações. Sendo assim, através disso será avaliada qual a relação do brincar no  

presente material, a relação com as aulas de educação física e de que forma podem e 

destacar seus benefícios para o ensino infantil.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVOS GERAIS 

Compreender o projeto “O Círculo do Amor” e sua relação com a Educação Infantil. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar o Material Didático do projeto O Círculo do Amor;  

Analisar a consonância dos DCNS com o projeto O Círculo do Amor;  

Descrever as brincadeiras do projeto O Círculo do Amor. 

 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa que utilizará como dados 

as vídeo aulas do projeto O.C.A. Os dados serão coletados por meio dos vídeos 

aulas do projeto. Os dados serão analisados segundo a proposta de análise de 

vídeos de Bauer (2017) que indica a análise de imagem e som. As possibilidades 

para a análise de imagem se resume em identificar de que forma há participação 

das respectivas pessoas, de que forma isto acontece, desde local até mesmo sua 

função e a durabilidade da atividade. Sendo assim, coletar dados para comparação.  

Serão analisados oito vídeos que compõem os conteúdos do projeto O.C.A. 

com aproximadamente 3 minutos cada.  

O projeto está em andamento e nesse momento estamos organizando os 

materiais para posterior análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. INTRODUÇÃO 

 

O brincar sempre esteve presente na história da humanidade. No contexto 

educacional, geralmente está relacionada com o momento que não se articula as 

tarefas escolares. No entanto, o brincar pode se constituir em um instrumento 

pedagógico que torna a aprendizagem do aluno mais significativa, principalmente na 

educação física infantil. 

Existem diversas instituições que lidam com a educação infantil não formal e 

que auxiliam no desenvolvimento das crianças por meio das brincadeiras. A 

Organização não governamental Visão Futuro criou um projeto intitulado “O Círculo 

do Amor”, abrangendo o brincar na educação infantil, tendo como ideário a formação 

do ser como um todo. 

O projeto “O Círculo do Amor” (OCA) contém atividades importantes para o 

desenvolvimento infantil que são citados nas documentações oficiais do Ministério 

da Educação (MEC). As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) apresentam 

exigências para garantir experiências amplas, focando sempre na interação e 

formação integral do ser, partindo de dois eixos norteadores: o brincar e a interação. 

Tendo como base os DCNS, é sabido que o professor deve garantir diversas 

experiências para que seja promovida o conhecimento ampliado sobre o mundo, 

garanta experiências diversificadas como as experiências corporais e afetivas, 

expressivas, narrativas, visuais, troca de informações, dentre outros fatores que 

então incluídos no trabalho.  

Mediante o exposto esse estudo tem como pergunta norteadora: “como o 

projeto O Círculo do Amor está articulado com a Educação Física infantil?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

Na literatura pesquisada observa-se a preocupação em buscar denominações 

para o brincar entendendo o processo e enfatizando seus benefícios afetivos, 

sociais, cognitivos, motores e os relacionaram com a educação infantil, pois é na 

infância que essas ações são necessárias para que haja um desenvolvimento global 

das funções. Também é nessa fase que se faz necessário um olhar para oportunizar 

a construção qualitativa em torno da criança. Kishimoto (2011) cita três diferentes 

maneiras do brincar.  

As brincadeiras culturais permitem o prazer e desenvolver a convivência 

social. No faz de conta à criança cria papéis que simbolizam sua vivência no dia-a-

dia e a traduz para sua versão imaginária.  A construção desenvolve habilidades que 

enriquecem a criança, pois estimula a criatividade e acervo motor 

(KISHIMOTO.2011).  

Entende-se, portanto que o brincar faz parte da formação da criança, pois 

além de participar da criação, representação de papéis em sua vivência social, 

também pode ser construída de uma forma para que a criança desenvolva 

habilidades. Quando a criança brinca é possível que vários aspectos sejam 

trabalhados, estimulados, desenvolvidos num processo de aquisição de novos 

valores, conceitos e subjetividade. 

No desenvolvimento de acordo com Piaget (1999, pag. 14 e 15), a criança 

mesmo que com tão pouca idade e sem saber o real significado das coisas, já 

brinca, com o próprio corpo, pois nos primeiros meses de vida a mesma tem suas 

primeiras sensações e suas emoções são executadas pelo instinto. A fase da 

imaginação, imitação é a fase em que a criança reproduz sua vivência cotidiana e 

incorpora novas características na situação, dando então significado a situações e 

inicia-se o processo de assimilação. Logo a criança chega a fase que antecede a 

fala, citada como inteligência senso motora, pois por não haver a verbalização, seu 

intelecto é basicamente execução de tarefas. Período em que a criança tem novas 

experiências para testar o próprio corpo e também objetos que podem ser 

alcançados, podendo então puxar, arremessar, apertar, dentre outras opções 

cabíveis na situação encontrada. (Piaget, 1999, pag. 18, 19 e 20) 

 Quando se trata de inteligência e afetividade o ser humano encontra-se em 

evolução o que se fortalece constantemente, pois a cada conquista nova é 



 

necessária uma readaptação às novas situações encontradas. É por meio da 

evolução que o ser humano progride e esse progresso é causado pelos estímulos e 

aperfeiçoamentos da própria natureza. A ação de mediadores pode acelerar o 

processo facilitando a compreensão e promover a atenção para como, por exemplo, 

um educador.  

O estudo de Craidy e Kaercher (2001) indicam que para Wallon o ensino 

infantil é caracterizado por evoluções que podem não ser constantes, pois diversos 

fatores interferem direta e indiretamente na aprendizagem, pois tudo depende do 

que lhe é ofertado. É indispensável que a criança disponha de experiências em 

inúmeras situações, pois fatores culturais, sociais, afetivos, motores e ambientais 

são adquiridos a partir de interações. Contudo, aquilo que foi adquirido através das 

práticas com o passar do tempo é ressignificado conforme ocorre o 

desenvolvimento, pois a visão é transformada, ocorrendo na ampliação de 

conhecimentos globais, forçando-o a buscarem novos conhecimentos que podem 

conciliar com conceitos pré-definidos ou então reformula-los. 

Sendo assim são definidos quatro estágios no desenvolvimento infantil. 

Impulsivo-emocional, não há definições perante o meio em que a criança se 

encontra. No entanto, inicia-se o processo de reconhecimento sensorial-motor e 

afeições perante situações, contribuindo para edificação do ser. Estágio sensório-

motor, estágio de desenvolvimento voltado a associações entre a aprendizagem e a 

prática propriamente dita, dando então significado a imagens. Logo inicia o processo 

de verbalização que permitirá que seja mais perceptível a evolução da criança, pois 

em primeiro momento só existia o “movimento inteligente”, e na perspectiva nova 

nota-se a assimilação entre som, imagem. Estágio Personalismo, fase de criação de 

sua identidade que é formada a partir de relações na sociedade, levando a construir 

vínculos sociais e afetivos, impulsionando-o a tentar identificar relações que são ou 

não interessantes. Estágio categorial, período em que já foi estabelecido alguns 

padrões pela própria criança em seu desenvolvimento, dessa forma ampliando sua 

visão. (CRAIDY; KAERCHER, 2001, pag. 28 e 29) 

 

 

 



 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Em elaboração.  
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