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RESUMO: 

O artigo a ser apresentado procura relatar as ações do projeto "Brincando e 

aprendendo através das descobertas dos sentimentos", aplicado por duas 

acadêmicas bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) - subprojeto Educação Infantil, do curso de Pedagogia das Faculdades 

Integradas de Taquara (FACCAT). Esse projeto foi aplicado na EMEI Bem Me Quer, 

tendo como objetivo incentivar as crianças a expressaram seus sentimentos 

livremente, através de atividades lúdicas. No decorrer do projeto, foram 

desenvolvidas várias práticas significativas oportunizando aos alunos a 

expressarem seus sentimentos. Esse incentivo foi realizando através de atividades 

lúdicas que envolveram expressões artísticas como música, artes visuais, 

expressões cênicas, além da contação de histórias e diversas outras atividades. A 

proposta evidenciou oferecer para a faixa etária de 4 a 5 anos a importância da 

expressão de seus sentimentos para que possam comunicá-los com mais 

propriedade. 
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INTRODUÇÃO: 

Aprender a expressar sentimentos é algo que se aprende desde cedo. 

Somente assim, as crianças, além de criar laços sociais mais saudáveis, têm a 

oportunidade colocar para fora, com clareza, várias angústias que sentem. E isso 

é algo fundamental para a saúde emocional de qualquer ser humano. 

 

Falar sobre os sentimentos ensina a criança que, de vez em quando, é 

normal sentir-se triste, zangada ou assustada. Com uma tolerância maior 

em relação aos sentimentos mais dolorosos, a criança torna-se livre para 

desfrutar seu mundo, para sentir-se segura com suas habilidades e ser feliz 

(MELBOURNE, 2005, p.59). 

 

Desse modo, é necessário abordar de forma lúdica essas expressões 

emocionais para que as crianças possam interagir e desenvolver a autoconfiança, 

assim como, também o respeito mútuo. O autor complementa ainda 

(MELBOURNE, 2005, p.67) que “[...] as crianças felizes têm autoconfiança 

necessária para lidar com as dificuldades e também para libertarem-se da 

insegurança e, assim, ficarem abertas para a vida e todas as suas possibilidades”. 

Aprofundar esse tema possibilita a compreensão do autoconhecimento e contribui 

para a prevenção de eventuais conflitos que são ocasionam nessa faixa etária. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

A proposta em questão é parte do projeto "Brincando e aprendendo através 

das descobertas dos sentimentos", o qual nos fez refletir sobre a importância de se 

planejar atividades para ajudar as crianças a entenderem os sentimentos na 

Educação Infantil.  



 

 

Partindo desse argumento, as acadêmicas bolsistas Pibid Franciele 

Panzenhagen e Raquel Petters passaram a realizar práticas pedagógicas com os 

alunos do Pré da Escola Bem Me Quer, parceira do Pibid da Pedagogia do 

município de Taquara-RS.  

Essas atividades foram projetadas sob a supervisão da Coordenadora 

Patrícia Kebach e da Supervisora, bolsista Pibid, que é também Coordenadora 

Pedagógica na escola, Angélica Souza. Todas as atividades foram pensadas para 

serem aplicadas de forma lúdica, visando a despertar o interesse dos pequenos 

pelos conhecimentos em questão. 

Num dos momentos, as acadêmicas bolsistas apagaram as luzes da sala, 

que também foi isolada na luz externa com lona preta. Então, as crianças utilizaram 

lanternas para iluminar a escuridão. As acadêmicas bolsistas, então, contaram a 

história "A Bruxinha Winnei e o Dragão da Meia Noite" de Valerie Thomas e Korky 

Paul. Com esse conto, foi possível trabalhar o medo do escuro. 

 

 



 

 

 

É na Educação Infantil que as crianças estão construindo autonomia e sua 

identidade. Portanto, é fundamental e indispensável proporcionar momentos 

lúdicos para que as crianças se sintam à vontade para falar dos seus sentimentos. 

Se o medo é inevitável e aprender a enfrentá-lo faz parte do percurso 
humano, boa notícia é que a literatura é uma ótima ferramenta para ajudar 
nesse processo. Certas histórias ajudam os pequenos a exteriorizar seus 
sentimentos e, ao falar sobre o que os assusta, eles têm a possibilidade de 
compreender melhor o que estão sentindo, de aprender a lidar com seus 
temores e de fortalecer diante deles (CARVALHO, 2015). 

 

 

 



 

 

A segunda prática oportunizou uma apreciação do quadro da "Monalisa" de 

Leonardo da Vinci. As crianças exploraram o quadro, através da tentativa de 

representação corporal, gerando então um novo "Sorriso de Monalisa". 

Proporcionar a expressão através de múltiplas linguagens é algo essencial, pois, 

muitas vezes, as crianças pequenas não conseguem falar, através da expressão 

oral aquilo que sentem. Assim, “A arte dirá a palavra decisiva e de maior peso. Sem 

a nova arte não haverá o novo homem” (VIGOTSKI, 2001, p.377).  

 

 



 

 

Na terceira prática, cada criança amassou uma folha de jornal, formando 

bolas que foram embebida em tinta colável, e atiraram num papel pardo fixo, 

expressando algum sentimento, formando uma grande tela coletiva. Depois, as 

crianças utilizaram a tela dos sentimentos e foram desafiadas a transformarem em 

desenhos alegres. Após esse momento, as acadêmicas bolsistas proporcionaram 

uma roda de conversa e dialogaram com as crianças a respeito das emoções 

sentidas nos dois momentos e questionaram se gostaram mais da primeira ou da 

segunda tela. A garotada certamente gostou mais da tela alegre, pois antes, 

segundo eles, a obra de arte estava muito feia e sem vida. Depois, ela se 

transformou numa obra coletiva linda e colorida! 

 



 

 

As múltiplas expressões artísticas fazem parte dos conteúdos a serem 

trabalhados na Educação Infantil. Desse modo, trabalhar com a expressão de 

sentimentos através das Artes propiciou o desenvolvimento também deste 

conteúdo, além da literatura. 

 

 

Esta atividade foi muito significativa para os pequenos, pois proporcionou 

momentos que envolvam a expressão cênica, que é um dos grandes instrumentos 

que o educador pode contar, sendo importante para expressar os sentimentos de 

várias maneiras. A arte, de modo geral, nada mais é que a demonstração da 

criatividade e da personalidade. 



 

Por meio da arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação, 
aprender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, 
permitindo ao indivíduo analisar a realidade percebida e desenvolver a 
criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada (BARBOSA, 
2003, p.18). 

 

Também foi proporcionado uma dinâmica musical, a partir da apreciação 

ativa sobre a música "Koi Txangaré", canção indígena do CD de acompanhamento 

ao livro de Almeida e Pucci (2002), que representa um ritual de guerra 

antropofágico. Por isso, esta canção apresenta uma ambientação bastante tensa.  

Após a apreciação, as crianças relataram quais sentimentos foram despertados 

durante a escuta ativa musical. Os sentimentos relatados foram inúmeros: tristeza, 

felicidade, alegria, hilário, etc. Como a arte musical é de ordem subjetiva, é muito 

comum que as crianças relatem diferentes sensações ao apreciarem-na. 

Entretanto, é importante proporcionar aos pequenos este tipo de escuta, não 

apenas para que expressem sentimentos, mas também para sensibilizá-los 

musicalmente. Demonstrar para as crianças diferentes ritmos musicais possibilita 

um amplo leque de interação sonoro-musical e também o conhecimento de 

diferentes culturas. 

 

 

 

 

As acadêmicas finalizaram as atividades do projeto "Brincando e 

aprendendo através das descobertas dos sentimentos", com a sétima aula 

aplicada. Como culminância do projeto, as crianças apreciaram a história "Hora do 

abraço" de Gabriele Antonine. 

Foi um momento que despertou muita curiosidade e encantamento, pois a 

história foi contada, de forma que as crianças não pudessem ver a capa e nem as 



figuras do livro. O objetivo foi despertar a criatividade espontânea das crianças, 

pois, ao escutarem a história, elas utilizaram massinhas de modelar para 

formar/criar/inventar os personagens da história. Os pequenos foram convidados 

para passar nas outras turmas e escolher colegas para abraçar, demonstrando o 

respeito e carinho pelas demais turmas e professoras da escola. 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO:  

Através do projeto "Brincando e aprendendo através das descobertas dos 

sentimentos", os alunos puderam aprender a expressar progressivamente o que 

sentem e a realizar exercícios de compreensão sobre os sentimentos alheios. 

A partir da avaliação realizada sobre as ações do projeto, pôde-se constatar 

um real envolvimento afetivo das crianças em todas as atividades. 

Assim, o projeto visou a proporcionar as diversas formas de expressar 

sentimentos, através de atividades lúdicas, o que tornou as aprendizagens 

significativas e divertidas. 

 

 

 

Devemos incentivar as crianças a expressarem seus sentimentos de forma 

livre, proporcionando momentos de confiança para que isso aconteça. Quando as 

crianças se sentem confiantes, elas se expressam com mais facilidade e mais 

clareza.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS: 

 

ALMEIDA, M. Berenice de & PUCCI, Magda D. Outras terras, outros sons. São 

Paulo: Editora Callis, 2002. 

CARVALHO, Gisleine. Medo de escuro. São Paulo: Escrita Fina, 2015. 



MELBOURNE. Psicologia Infantil. Editora Mediação, 2005. 

VIGOTSKI, L. S. Psicologia da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

BARBOSA, A. M. Inquietações e mudanças no ensino. São Paulo: Cortez, 2003.  


