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RESUMO: O objetivo do presente texto é apresentar as reflexões e as práticas acerca 

da vivência pedagógica da Ciranda Infantil Semente da Esperança. Consideramos que 

essas vivências contribuem para o processo de formação dos nossos Sem Terrinhas. 

Nesta discussão, realizamos uma breve apresentação sobre o ser Sem Terra e a 

Importância que o espaço da Ciranda Infantil tem no processo de formação humana. 

Neste contexto é fundamental pensar atividades lúdicas e psicomotoras que permitem 

desenvolver as suas capacidades cognitivas, por isso é necessário compreendermos a 

responsabilidade que o educador exerce em relação ao desenvolvimento da criança, 

criando assim momentos significativos para a formação de sua personalidade. 

Destacando as atividades prioritárias que foram trabalhadas na Ciranda Infantil que são 

a Identidade Sem Terra, Identidade Camponesa e a Organização das Crianças e 

principalmente a discussão acerca da Infância com os moradores da EMS. 

PALAVRAS-CHAVE: Ciranda Infantil; Identidade Sem Terra; Atividades 

Pedagógicas; Infância no MST. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente texto propõe-se iniciar uma reflexão sobre a experiência da Ciranda 

Infantil “Semente da Esperança” da Escola Milton Santos. Essa reflexão se propõe em 

apresentar elementos acerca da infância no MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra), descritas na sequência. Essas atividades busca trazer informações entorno 

do fazer pedagógico, no cotidiano da Ciranda Infantil, no processo de formação da 

identidade sem-terra.  

 Com isso a formação dos nossos Sem Terrinhas é um processo de formação 

humana e que, portanto, é produzida pelas experienciais humanas vividas, se 

constituindo assim nas ações na maneira que os sem terrinhas se organizam. Dessa 
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forma vai se formando a sua Identidade Sem Terra, pois compreendemos que o próprio 

Movimento é educativo, pois a vivencia em coletivo já permite essa formação do 

sujeito. 

 
Os Sem Terrinha, como os próprios se denominam para marcar sua 

identidade de “ser criança Sem Terra”, são, sobretudo, “crianças em 

movimento”, portanto, estão inseridas na dinâmica de um movimento 

social que também elas, como crianças, ajudam a construir. Ao 

mesmo tempo, não estando fora do contexto de uma sociedade 

desigual e excludente, trazem as marcas do mundo do trabalho, fome, 

do frio, das dificuldades de se viver embaixo da lona preta, do 

sacrifício da luta cotidiana pela sobrevivência; seus corpos expressam 

sua condição de classe. (ARENHART, 2007, p.43) 

 

Com isso a Ciranda Infantil é um espaço organizado pelo MST que desempenha 

um papel fundamental no processo de desenvolvimento da criança. Portanto precisamos 

ter claro que a Ciranda Infantil é um espaço educativo da vivência de ser criança sem 

terrinha que proporciona atividades lúdicas entre outras. 

 
A Ciranda Infantil é um espaço educativo da vivência de ser criança 

Sem Terrinha, de brincar, jogar, cantar, cultivar a mística, a pertença 

ao MST, os valores, a formação, a construção de uma nova geração, 

de uma nova sociedade, de um novo país. (Caderno nº12 do MST, 

p.25). 
 

Todavia precisamos pensar nos cuidados necessários ao desenvolvimento da 

Criança. Nessa fase, ela necessita ser bem tratada e atendida pelos educadores, 

principalmente no que diz respeito aos cuidados indispensáveis para a sua vida e seu 

desenvolvimento. 

Portanto a Ciranda Infantil Semente da Esperança e um dos espaços educativos 

da escola Milton Santos. Espaço destinado às crianças dos moradores, voluntários, 

estudantes e demais pessoas que passam pela Escola.  

Compreendemos que é uma tarefa significativa e fundamental no processo de 

formação de nossos Sem Terrinhas, o modo de organização do ambiente educativo e das 

atividades a serem desenvolvidas. Salientamos que para isso é necessário garantir 

atividades educativas e diversificadas, que vão além do cuidado, é imprescindível 

trabalhar o aspecto de ambos, o cuidar e o educar, pois os dois são indissociáveis. 
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Portanto o trabalho pedagógico com as crianças pequenas para que se 

tenha uma educação de qualidade é necessário perpassar por todas as 

ações realizadas entre o cuidar e o educar e o brincar, permitindo a 

construção da identidade, autonomia e de vínculos afetivos, para 

ajudar no desenvolvimento das aprendizagens significativas. (PEGO, 

2012, p.21/ 22).  
 

Neste sentido, é importante destacarmos também o papel imprescindível que tem 

os educadores que trabalham com a infância. Visto que proporcionam vários momentos 

e condições de aprendizados para assim desenvolver as suas potencialidades. 

 

AS INTENCIONALIDADES PEDAGÓGICAS DA CIRANDA INFANTIL 

SEMENTE DA ESPERANÇA 

 

O planejamento e a Organização do trabalho na Ciranda acontecem da seguinte 

forma o coletivo de educadores infantis se reúnem uma vez por semana, para pensar e 

planejar as atividades a serem desenvolvidas semanalmente de acordo com as 

respectivas faixas etárias. Discutindo outros assuntos pertinentes à organização e 

reorganização da Ciranda. Uma vez por mês realiza-se uma reunião entre educadores e 

pais para discutir assuntos referentes ao desenvolvimento das crianças, e demais 

questões. 

As atividades realizadas na Ciranda Infantil, não se baseiam apenas no cuidar 

diário de uma criança, buscando também dar uma intencionalidade pedagógica ao 

mesmo. Realiza-se atividades como trabalhos na horta, pintura, colagem, brincadeiras, 

cantigas, dinâmicas, música, dança, passeios, filmes, contação de histórias, ilustração de 

desenhos etc. São planejadas coletivamente entre os educadores e nas faixas etárias, de 

acordo com as possibilidades das crianças.  

Desta forma ao pensar nas atividades pedagógicas, no decorrer deste ano, 

temos como metas dar a intencionalidade na nossa identidade Sem Terra. Com isso 

buscou trabalhar o hino do MST (explicar, cantar juntamente com as crianças), trazer 

presente os nossos gritos de Ordem e o significado das cores da Bandeira, e vídeos que 

retratam a nossa identidade  

 

FOTO 1: Atividades trabalhadas a partir do planejamento Pedagógico 
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 FONTE: Arquivo Fotográfico da Escola Milton Santos 
 

A segunda atividade foi referente a Identidade Camponesa, onde os sem 

terrinhas realizaram passeios nos espaços de produção da escola. Vivenciando o contato 

direto com a horta, animais (coelho, vacas, galinhas, porco etc.). Visando destacar a 

importância da preservação da vida no campo realizando assim o contato com a terra, 

atividade que contribuiu para o entendimento e a importância do cuidado com a Mãe 

Terra. 

FOTO 2: Atividade no Espaço da Produção da Escola Milton Santos 

 
 FONTE: Arquivo fotográfico da Escola Milton Santos 
 

Essa atividade é desenvolvida a cada quinze dias têm início com um passeio na 

horta, visando mostrar e explicar como se constrói uma horta. Os educadores orientam 

como as crianças devem se movimentar nesse espaço, seguindo as ruas do Canteiro. A 

partir desse primeiro contato as crianças são estimuladas a realizar práticas de plantio de 

sementes e mudas. 

Dando sequência nas atividades, outro elemento importante que é trabalhado é 

organização das Crianças, incentivando a contribuir com o cuidado do ambiente 

educativo, desde a organização dos brinquedos. Por isso, é importante os educadores da 
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Ciranda propiciar oportunidades a criança de se sentir parte e contribuir com o processo 

de construção e organização do espaço da Ciranda Infantil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sistematização deste trabalho nos levou a refletirmos e aprofundar melhor 

como se dão as vivências pedagógicas no espaço da Ciranda Infantil, salientando e 

reforçando o compromisso com a educação principalmente com a Infância.  

Portanto no Espaço da Ciranda são pensadas e desenvolvidas atividades 

pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento das suas capacidades cognitivas. 

Contudo um dos desafios que temos é em relação á Formação de Educadores 

Infantis, onde devemos pensar diversas ações que contribuem e ajuda a qualificar a sua 

prática enquanto educadores. Por isso a importância de se ter uma capacitação continua 

com os mesmos permitindo o acesso a novos saberes. 

Outro desafio que está bastante presente é de compreender e refletir sobre a 

importância da Infância, não é somente uma tarefa do educador, mas também da 

comunidade ajudar a construir relações educativas que valorizam o ser Criança. 
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