
O JOGO DA AMARELINHA 
COMO REPRESENTAÇÃO DE PLANEJAMENTO COOPERATIVO1 

 
                                                                             Vanusa  Maria  Pereira  de  Paula 2 

Fernanda Cristina Barbosa3 
                                                      

O objetivo deste trabalho é apresentar alguns aspectos do projeto cooperativo realizado entre 
uma turma do Curso de Pedagogia e a Escola de Circo Laheto, na disciplina de Estágio em 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Somos a terceira turma a realizar este estágio tendo 
como campo a Escola de Circo Laheto. No início, a professora orientadora do estágio nos deu 
informações sobre o projeto a ser desenvolvido com a temática “corpo e circo”, que havia 
surgido de conversas com a equipe do Circo Laheto. O projeto tinha como objetivo fazer com 
que as crianças pensassem e aprendessem mais sobre o corpo humano, escrevendo e lendo em 
uma perspectiva de letramento (Soares, 2004). Neste primeiro semestre fizemos uma 
aproximação com o campo de estágio: conhecemos o espaço e os profissionais que lá 
trabalham, fizemos entrevistas e assistimos a  um espetáculo aberto à comunidade. Buscando 
conhecer um pouco sobre este mundo, pesquisamos artigos na internet, lemos e discutimos 
alguns textos em sala de aula “O aprender circense como experiência de ser” (PEREIRA; 
MAHEIRIE, 2011), assistimos também  um DVD sobre o circo Transcontinental/Europeu que 
traz histórias e depoimentos da família que compõe este circo, pois uma das integrantes do 
grupo do estágio, a Rosidelma, faz parte desta família. Fomos à exposição Human Bodies, de  
corpos  reais preservados por um processo de plastinação e que estava em exposição com fins 
educacionais e cientifico em Goiânia. Participamos de uma oficina de arte circense com os 
arte-educadores com o objetivo de saber mais sobre o trabalho desenvolvido com as 
crianças/adolescentes e também de conhecer a equipe do Circo. No segundo semestre 
realizamos seis oficinas previamente discutidas com o grupo do estágio. Experimentávamos 
as atividades em sala de aula, na Faculdade de Educação. Depois, o planejamento era enviado 
para a coordenadora pedagógica do Circo que o discutia com os arte-educadores. Estando 
ambas as partes de acordo, o planejamento era desenvolvido com as crianças/adolescentes. 
Após o término de cada oficina, realizávamos  uma avaliação coletiva, com a participação do 
grupo de estágio, da professora orientadora e da coordenadora do Circo, para discutirmos se o 
trabalho havia dado certo, se seria necessário mudar algo para a próxima oficina. Destas 
discussões já apareciam idéias para a próxima oficina. Além dos procedimentos elencados 
acima, muitos outros foram realizados com vistas a tornar o planejamento cada vez mais 
colaborativo entre os dois grupos. Um dos momentos representativos dessa integração ocorreu 
quando chegamos ao Circo para realizar a segunda oficina. Ao entrar pelo portão, 
observamos, por todo o chão da entrada principal, um jogo de amarelinha temático sobre 
sensações do corpo. Palavras como “corpo”, “sente”, “frio”, “dor”, “fome”, “saudade”, dentre 
outras, haviam sido escritas pela equipe do Circo. Neste momento, o jogo da amarelinha 
simbolizava a aproximação entre o grupo de estágio e a equipe do Circo, representava a 
cooperação no desenvolvimento do planejamento, pois as relações entre corpo e sentimento 
eram o foco temático da oficina que iríamos desenvolver naquele dia.  
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