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Resumo 

Este relato de Experiência Acadêmica na concepção vigotskyana, é resultado do trabalho desenvolvido no 

Curso de Pedagogia da Unifimes na cidade de Mineiros-GO, dentro da disciplina de Estágio Supervisionado 

na Educação Infantil e teve como objetivo mostrar que crianças de três (03) anos de idade na educação 

infantil podem aprender conceitos científicos durante este período escolar. Propusemos trabalhar as obras 

de Vigotsky (1984), Arce (2011), Barbosa (1997) e Freire (1992) para compreender que o mundo da criança 

está rodeado de objetos, comportamentos, ideias, instrumentos, preposições, conceitos, refletidos nas 

diversas formas de linguagem e que ela se apropria deste meio no qual está inserida. O trabalho foi 

desenvolvido na rede municipal de ensino “Encanto Infantil” com crianças do maternal II com idade entre 

três (03) e quatro (04) anos, no qual foi trabalhado o projeto “Ciclo da Borboleta”. O estudo contribuiu para 

o desenvolvimento cognitivo das crianças, formando uma nova concepção sobre o ambiente, os seres vivos 

e buscando atingir a sensibilidade das crianças através de uma linguagem simbólica e expandindo seus 

horizontes.  

Palavras-Chave: Estágio Supervisionado em Educação Infantil. Formação de Conceitos. Ciclo da 

Borboleta. 

 

Introdução 

Se não soubesse, pelo menos meus mestres, que todos os homens 
são livres, pensaria que os escravos não conhecem a liberdade, nem 
a esperam, nem a desejam, nem necessitam dela. Na selva 
deslumbram-se os saltos ágeis dos animais em liberdade, mas agora 
dou-me conta de que tratava de uma pobre liberdade, porque, 
apesar de tanta agitação e movimento, não sabiam sair da selva. 
Marina (1995:256-7) 

Pensar a educação infantil a partir dessa parábola nos impele a fazer uma reflexão dentro do campo 

da psicologia e da sociologia política de maneira muito complexa. A criança de 3 a 4 anos pode vir a sentir 

o valor da liberdade através do cultivo da atividade e inventar novos projetos, nos quais a liberdade é um 



elemento. Mas, muitos de nós adultos, temos o receio de correr o risco como o Senhor de Cárdenas,cujos 

escravos se tornaram insubmissos graças as lições do seu dono. 

Segundo Barbosa (1997): 

Ao entrar em contato com a natureza, a criança que também é parte 
desta natureza, aprende a se relacionar por meio de atividades 
humanas, que envolvem trabalho e técnicas.  (p.147) 

 
Foi a partir deste contexto e dos estudos durante a disciplina de Estágio Supervisionado na 

Educação Infantil e na própria observação in loco na escola “Encanto Infantil”, a partir da história que a 

turma do maternal II ouviu na sala “Brisa - a Lagarta Comilona” de Vani Mehra que se desenvolveu o 

projeto. 

 

Metodologia 

 

 A metodologia utilizada nas atividades teve como orientação teórica o materialismo-histórico-

dialético, e as leituras das obras de Vigostik (1984), Arce (2011), Freire (1992), Referenciais Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil, Barbosa, e o método utilizado foi o qualitativo-quantitativo.  

 

A disciplina de Estágio Supervisionado na Educação Infantil foi desenvolvida junto a Escola Encanto Infantil 

da cidade de Mineiros-GO, na qual foi trabalhada junto as crianças, a história “Brisa - a Lagarta Comilona”, 

o conhecimento prévio que as crianças sabiam sobre as borboletas, pesquisa em livros e com biólogos, 

bate papo com as crianças nas rodas de conversa e o registro de tudo que acontecia durante o projeto em 

execução. 

 

Resultados e discussão 

O trabalho teve início quando a disciplina de Estágio Supervisionado na Educação Infantil solicitou 

que escolhêssemos uma escola de Educação Infantil para iniciarmos o estágio.  

 Resolvemos ir para a Escola Encanto Infantil devido o excelente trabalho que esta instituição 

desenvolve com crianças de 3 a 5 anos de idade. O estágio aconteceu na sala do maternal II da professora 

Malvina.  

Iniciamos nossos trabalhos observando as crianças e auxiliando a professora com a turma. No dia 

seguinte, levamos uma história para as crianças ouvirem e ficamos surpresa com as perguntas que foram 

surgindo. 

Para Freire (1992, p. 21) “É procurando compreender as atividades espontâneas das crianças que 

vou, pouco a pouco, captando os seus interesses, os mais diversos”. Foi a partir desta atividade que surgiu 

a ideia de trabalhar sobre o ciclo da borboleta. 

Desta forma o trabalho ficou dividido em dez momentos: 



1° Momento: Conhecimento Prévio - foi feito um levantamento do que as crianças sabiam a 

respeito do tema abordado. 

2° Momento: Pesquisa de campo - as crianças foram passear pela área externa da sala de aula 

para observar se existia alguma lagarta no parque ou no jardim da escola, essa ação que motivou mais a 

curiosidade e a busca por respostas. 

3º Momento: Bate papo - sentamos em círculo com as crianças em uma conversa para 

explanação do tema da aula, abrindo espaço para que todos falassem o que sabem sobre a borboleta, 

como nascem, por onde andam e o que comem. 

4° Momento: O Registro - Após a história, conversamos com as crianças para se expressar o que 

acharam, e, em seguida, com o uso da massinha, demonstrar o que assimilaram sobre a transformação 

da lagarta em borboleta. 

5° Momento: Ampliando Conhecimento - Juntos montamos dois cartazes com fotos e 

informações sobre o ciclo de vida da borboleta. 

6° Momento: Moradores inesperados - Nosso borboletário ganhou mais moradores, 15 lagartas 

da couve alguns ovinhos foram doados por outra professora que trouxe da horta e 1 casulo marrom do 

coqueiro da escola. Pronto, estava montado nosso borboletário para as observações diárias. Outro fato 

interessante que partiu da turma foi a iniciativa de batizar as lagartas com os seguintes nomes: Dinda, 

Lessa, Borbô, Olivia, Princesa, Engraçadinha, Lindinha, Palhacinha, Brisa, Lelé, Tatá, Pipoca, Joaninha, 

Florzinha e Chocolate  

7° Momento: Registros – montamos junto com as crianças como é que acontece o ciclo de vida 

das borboletas. 

 

 8° Momento: Todos os dias o borboletário era observado por 15 minutos, e registramos no 

calendário quanto tempo durou para transformação de lagartas em casulos e dos casulos em borboletas. 

9° Momento: Trabalhamos a poesia de Vinicius de Moraes- “As Borboletas” 

10° Momento: Surpresa Metamorfose da borboleta - Neste dia as crianças tiveram uma grande 

surpresa, presenciaram de perto o nascimento da 1° borboleta, foi incrível. 

Neste sentido, podemos entender que a “verdadeira essência da memória humana está no fato de 

os seres humanos serem capazes de lembrar ativamente com a ajuda de signos.” (VIGOTSKI, 1984, p.68). 

Foi exatamente o que o projeto ciclo das borboletas proporcionou às crianças e contribuíram para que as 

mesmas fossem construindo seus conceitos. 

 



CONCLUSÃO 

 

A nossa intenção não é concluir nada, pelo contrário, as leituras propostas apenas nos 

possibilitaram, na medida do possível fazermos uma reflexão fundamentada no princípio de que a criança 

aprende conceitos científicos no meio que está inserida e que ensinar exige a convicção de que a mudança 

é possível, quando existe respeito à autonomia da criança.  

Ademais, o projeto caracterizou-se por ser uma reflexão que conduziu as crianças na busca de 

formação de conceitos e respostas às perguntas inicialmente formuladas. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referências Bibliográficas 

 

ARCE, Alessandra. Ensinando Ciências na Educação Infantil. Campinas: Alínea, 2011. 
 
BARBOSA, Garcia Ivone. Pré-escola e formação de conceitos uma versão sócio histórico dialética. 
Tese de Doutorado, São Paulo, USP,1997. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 
Curricular Nacional para Educação Infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de 
Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. (Volume 3: Conhecimento de mundo).  
 
FREIRE. Madalena. A paixão de conhecer o mundo: relato de uma professora. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1992. 
 
MARINA, José Antônio. Teoria da inteligência criadora. Lisboa: Caminho, 1995. 
 
VANI MEHRA. Brisa, a Lagarta Comilona. Editora: CEDIC Coleção: A essências das virtudes. 
 
VIGOTSKI, Levi Semenovich. Formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 

 

 

 


