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RESUMO: Este trabalho sistematiza a experiência da Ciranda Infantil Curupira da 

Escola Latino Americana de Agroecologia- ELAA, que está localizada no 

Assentamento Contestado no município da Lapa- PR. É uma Ciranda Permanente que 

tem como objetivos compartilhar a educação da criança com a comunidade e o coletivo 

escolar já instituído, proporcionar a criança um ambiente onde por meio de atividade 

significativas possa desenvolver suas condições de pensamentos seus esquemas de 

informações sobre os acontecimentos e suas aprendizagens de diferentes situações e 

ainda promover o desenvolvimento das potencialidades humanas condições adequadas 

ao seu desenvolvimento. Destacando os limites e as potencialidades da prática 

pedagógica da Ciranda Infantil na formação humana no desenvolvimento pleno das 

nossas crianças, por meio da Pedagogia do Movimento Sem Terra- MST. Destacamos a 

importância da organicidade e do funcionamento deste espaço para a formação dos 

sujeitos que são os protagonistas da sua própria história. Percebemos que é fundamental 

potencializar o trabalho pedagógico articulado a discussão em torno da agroecologia. 

Apontamos que, mesmo diante dos limites expressos a Ciranda Infantil Curupira 

desenvolve um trabalho pedagogicamente pensado na formação das nossas crianças 

discutindo a infância dentro do espaço do assentamento e da ELAA. A Ciranda 

Curupira é um marco de resistência. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ciranda Infantil; prática pedagógica; brincadeira. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O texto sistematiza a experiência da Ciranda Infantil Curupira, que visa olhar 

para a prática pedagógico refletindo os aspectos da infância. A Ciranda Infantil 

Curupira é pensada primeiramente para a liberação das educadoras que iniciaram suas 
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atividades na escola no início do acampamento em 1999, havia a necessidade de ter um 

espaço para que seus filhos pudessem ficar para que elas atuassem nas suas atividades 

de educadora. Porém o objetivo é destacar que a Ciranda Infantil é fundamental na 

formação das nossas crianças fortalecendo e revivendo os valores humanistas da classe 

trabalhadora que luta cotidianamente para garantir os direitos de viver dignamente.  

Nosso caminho percorrido para sistematizar a experiência foi através de alguns 

documentos já escrito da Ciranda Infantil e no diálogo com pessoas que vivenciaram a 

discussão da construção desse espaço desde o início do assentamento perpassou pelo 

estudo de documentos do setor de educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra, que abordam os principais conceitos do surgimento da Ciranda no MST e a 

importância do brincar na infância. 

Com vistas a uma exposição que facilite a compreensão dos leitores, 

organizamos o texto em tópicos. No primeiro deles abordamos, de maneira breve, o 

histórico das Cirandas no MST. Em seguida apresentamos a demanda do assentamento 

Contestado em discutir a Ciranda Infantil, após destacamos a Ciranda Infantil Curupira 

e seu funcionamento, elencamos também as dificuldades encontradas na Ciranda e por 

fim a conclusão do trabalho. 

 

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NO MST  

 

As primeiras Cirandas Infantis no MST surgem da necessidade de um espaço 

onde as crianças possam ficar para que suas mães se liberem para aturem na luta de 

classe, da classe trabalhadora.  

No MST, as primeiras experiências de organização de espaços para atender as 

crianças Sem Terra datam do final da década de 80 a meados da década de 90, quando 

os Sem Terra assentados organizam as primeiras cooperativas de produção. A 

organização dessas cooperativas gera a necessidade do envolvimento de todos os 

assentados na produção, inclusive as mulheres, portanto foi necessário organizar um 

espaço onde as crianças pudessem ser cuidadas durante a jornada de trabalho. Esse 

espaço, no início chamado de creche, hoje é denominado Ciranda Infantil Permanente.  

A participação das mulheres na militância, nos cursos e nos encontros de 

formação, nas reuniões e nas lutas, originou a necessidade de organização de espaços 
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Itinerantes de atendimento as crianças. Esse espaço é denominado Ciranda Infantil 

Itinerante21.  

O estado do Ceará foi pioneiro nessas experiências, impulsionando o coletivo 

nacional de educação a discutir, pela primeira vez, em 1996, a educação infantil. Dessa 

discussão, resultou a decisão de organizar oficinas e cursos de formação de educadores 

infantis; foi como surgiu a frente de educação infantil.  

Além de creche, o espaço de atendimento às crianças Sem Terra também foi 

chamado de círculos infantis, mas à medida que foi se construindo uma identidade 

própria, denominou-se de Ciranda Infantil, que resgata a cultura popular, as danças, as 

brincadeiras e ao folclore.  

Nossa primeira Ciranda Nacional ocorreu no primeiro Encontro Nacional dos 

Educadores da reforma Agrária (ENERA), em 1997, envolvendo um conjunto de oitenta 

crianças. Para o MST a Ciranda Infantil passou a ser um espaço de vivência educativa 

das crianças Sem Terra, seu espaço para brincar, jogar, cantar, cultivar a mística, seu 

pertencimento ao MST e aos seus valores. A Ciranda é nosso espaço de formação de 

uma nova geração e, portanto, de uma nova sociedade. 

Contudo, é durante o IV Congresso Nacional do MST, no ano de 2000, que se 

passou a pensar melhor esse espaço e o que queríamos com ele. Nesta atividade o Setor 

de Educação do Movimento organizou uma Ciranda Infantil Itinerante, que atendeu a 

320 crianças, filhas e filhos dos delegados participantes do evento. Conforme registro 

do caderno de educação número 12 do MST (2004):  

 
Após o IV Congresso Nacional do MST desencadeou-se um processo 

de multiplicação e valorização das Cirandas Infantis. A preparação de 

educadores e educadoras passou a ser uma das atividades do Setor de 

Educação nos estados, e a Ciranda Infantil passou a fazer parte de 

todas as atividades do Movimento (MST, 2004, p.25).  

 

 

A DEMANDA DO ASSENTAMENTO CONTESTADO EM DISCUTIR A 

CIRANDA INFANTIL 

 

O nome ciranda infantil, nasce a partir de um longo processo de discussão nos 

coletivos de educação referente à cultura popular e ao ser criança. A Ciranda Infantil 
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começa a ser discutida desde o início do acampamento em 1999, na antiga fazenda 

Santa Melia que recebeu o nome de “Acampamento Contestado”.  

 As cirandas visam ser um espaço acolhedor, rico em oportunidades e 

experiências, que considere os períodos de desenvolvimento da criança e contribua para 

a socialização das mesmas. (segundo Silva, 2012). Ainda sobre o nascimento da ciranda 

a autora traz a justificativa de seu surgimento. 

 Nascem da necessidade do setor e da comunidade em ter espaço especifico para 

as crianças e as primeiras demandas acerca deste espaço foram percebidas, pelas 

educadoras da escola em se ter um lugar para seus filhos, para que as mesmas pudessem 

desenvolver suas aulas na comunidade acampada.  

As Cirandas Infantis Permanentes são as que funcionam nos assentamentos, nos 

centros de formação e escolas do MST. As Cirandas Infantis Itinerantes acontecem em 

atividades do MST, como cursos, marchas, congressos e reuniões e atende as crianças 

durante os dias da atividade. A ciranda infantil é um espaço onde as crianças vivenciam 

experiências novas como é destacado no verbete do Dicionário da Educação do Campo. 

 

O nome foi escolhido pelo fato de ciranda remeter à cultura popular e 

estar presente nas danças, brincadeiras e cantigas de roda vivenciadas 

pelas crianças no coletivo infantil. (ROSSETTO & SILVA, 2012; p. 

125). 
 

Tendo em vista as demandas do assentamento em construir um espaço onde 

nossas crianças pudessem ficar em segurança e se desenvolver pedagogicamente no seu 

tempo de infância amplia as discussões em torno da construção da Ciranda Infantil. 

 

A CIRANDA INFANTIL CURUPIRA 

 

A Ciranda do Assentamento Contestado atendendo as crianças dos trabalhadores 

(as) que atuam na escola Municipal do Campo Contestado. Em 27 de agosto de 2005 é 

inaugurada a Escola Latino Americana de Agroecologia- ELAA e com isso aumenta a 

necessidade de atendimento especifico para as crianças, visto que no espaço onde se 

localiza a escola tem diversas atividades que demandam trabalhadores (as), além dos 
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educandos (as) vindo de diversos estados, e para que estes possam realizar suas 

atividades tranquilamente é necessário deixar os filhos na ciranda. 

 

Objetivos: 

 Compartilhar a educação da criança com a comunidade e o coletivo escolar já 

instituído. 

 Proporcionar a criança um ambiente onde por meio de atividade significativas 

possa desenvolver suas condições de pensamentos seus esquemas de 

informações sobre os acontecimentos e suas aprendizagens de diferentes 

situações. 

 Promover o desenvolvimento das potencialidades humanas condições adequadas 

ao seu desenvolvimento. 

A escolha do nome foi um processo de discussão debate e muita mística com 

coletivo de educandos (as), educadores (as) e trabalhadores que faziam parte deste 

espaço após longos debates foi escolhida o nome Ciranda Infantil Curupira em 

homenagem a imagem folclórica brasileira de um menino que defende a natureza e os 

animais e em seguida foi construído o grito de ordem e a música da ciranda. Ficando 

desta forma o grito de ordem “Ciranda Curupira é a vida em defesa, ensina as 

crianças a defender a natureza”. 

Atualmente a Ciranda Curupira conta com o apoio de três (3) trabalhadores fixos 

pertencentes à brigada Chico Mendes da ELAA e uma educadora do colégio municipal 

do Campo Contestado. Sendo eles: Daiane Silva Oliveira é formada em agroecolgia, 

Maicon Douglas Moraes da Silva tem o ensino médio completo, Luana também tem o 

ensino médio completo, são mantidos por uma ajuda de custo que a ELAA repassa para 

eles. 

Esta ciranda atende uma média de 15 a 20 crianças por dia durante as turmas da 

ELAA, e também compartilha o espaço e atividades pedagógicas com as crianças do 

pré- escolar do colégio municipal. No entanto, ela não consegue atender a demanda do 

assentamento como um todo devido ao espaço ainda ser restritivo e também ainda não 

dispor de financiamento para a contratação de educadores.  
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Para atender a demanda do assentamento a comunidade permanece lutando pela 

construção do Centro de Educação Infantil.  

 

FUNCIONAMENTO DA CIRANDA INFANTIL 

 

O horário de funcionamento da Ciranda depende das atividades dos educandos 

da ELAA que precisam deixar seus filhos para realizar seus estudos e trabalhos. No 

horário de almoço as crianças são entregues aos pais, para almoçar e passar um tempo 

juntas desde que os mesmos não tenham atividades neste período (pós-almoço), visto 

que é um tempo importante para o bem estar da criança. 

No período da manhã a Ciranda atende as crianças pequenas que não estão em idade 

escolar, e a tarde atende todas as crianças (as que não estão em idade escolar e as da 

pré-escola), entende-se que é de muita importância para as crianças, horários com 

orientações para as atividades e brincadeiras, pois assim elas vão compreendendo que 

de modo educativo que não podemos fazer tudo que queremos. 

É nas brincadeiras desenvolvidas que percebemos como as crianças se 

comportam e qual influência recebem dos adultos, assim como as brincadeiras 

transmitidas de pais para filhos que trazem com elas importantes heranças culturais. 

 
Brincar é uma atividade apreendida na cultura que possibilita que as 

crianças se constituam como sujeitos de um ambiente em contínua 

mudança, onde ocorre constante recriação de significados, condição 

para a construção por elas de uma cultura de pares conjuntos 

relativamente estável de rotinas, artefatos valores e interesses, que as 

crianças produzem e partilham na criação de companheiros de idade. 

(OLIVEIRA, 2011. Et al CORSARO, 2009.) 

 

São através das brincadeiras que as crianças criam condições para a 

transformação e inventam novos papeis para si mesmo, elementos novos, assim como 

nos jogos em grupos elas aprendem as regras dos jogos e muitas vezes indicam regras 

novas, superam contradições, desenvolvem argumentos e negociam as mesmas regras a 

seu favor. 

É importante para a criança compartilhar atividades com diferentes pessoas para 

participar de momentos que possibilitem a aprender conduzir relações com diferentes 
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companheiros e a dialogar sobre distintas situações. Aprendizado este que se inicia na 

infância e se leva para toda a vida adulta. 

As crianças que participaram do processo de luta pela terra possuem 

características coletivas que contribuem para o processo de formação e se manifesta nas 

atividades cotidianas, nas famílias, na ciranda infantil na escola e no grupo social a qual 

estão inseridos. 

 
É neste cirandar da ciranda que as crianças vão compreendendo o 

projeto de sociedade que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra está construindo e vão realizando sua infância, pois este 

processo não precisa ser isolado do espaço da luta de classe. A 

coletividade vivenciada pelas crianças nas cirandas infantis tem uma 

intencionalidade pedagógica vinculada ao projeto educativo que vem 

sendo desenvolvido no interior do MST. E pelas vivencias no coletivo 

infantil as crianças tem possibilidade de se apropriar dos elementos do 

processo histórico para a compreensão da realidade. (ROSSETO & 

SILVA, p. 127). 
 

A Ciranda Infantil Curupira é uma das que sempre se manteve em 

funcionamento, em alguns períodos, com apenas uma (1) criança. Porém, para que se 

potencialize cada vez mais este espaço educativo e pedagógico é necessário que a 

Ciranda seja apropriada por todos que fazem parte deste coletivo (assentamento e 

comunidade, ELAA, escola municipal e estadual), e que todos se responsabilizem por 

este espaço. 

 

AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NA CIRANDA 

 

Permanecem alguns limites na Ciranda que em vários momentos acaba dificultando 

e afetando diretamente no trabalho pedagógico como: 

 Falta de estrutura adequada; 

 Falta de educadores capacitados; 

 Recursos financeiros para compra de materiais;  

 Reforma no parque Infantil; 

 Ainda perpetua o limite em trabalhar agroecologia no espaço da Ciranda, hora 

por falta de materiais e tempo, hora por falta de trabalhadores. 
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Dentro das discussões do assentamento perpetua o debate sobre a construção do 

Centro de Educação Infantil espaço que atenderia a todas as crianças do assentamento, 

visto que nosso espaço de ciranda infantil atual é muito pequeno e improvisado e não 

cabem todas as crianças do assentamento. Após longos debates recebemos a notícia que 

este recurso não será liberado pela prefeitura municipal da cidade da Lapa, alegando que 

dentro do assentamento não há demanda, pois o número de crianças é inferior ao 

número adequado para um centro infantil ser aberto. 

Na comunidade o sentimento de indignação com a negação da prefeitura em 

viabilizar o recurso para a construção do Centro Educação Infantil é visível, pois 

sabemos que este discurso é utilizado para justificar muitas coisas como exemplo o 

fechamento de muitas escolas no campo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao passo que olhamos e retomamos os objetivos da Ciranda Infantil Curupira 

destacamos a importância de ampliar o número de educadores com maior capacitação 

para aturem nesse espaço, no intuito de potencializar as práticas pedagógicas 

desenvolvidas, tendo em vista a necessidade de ampliar a discussão e articulação do 

trabalho pedagógico por meio da agroecologia, desenvolvendo atividades que englobe 

esses aspectos, mas é necessário um maior aprofundamento e estudo dos educadores 

para compreender essa prática e conseguir transmitir ela através de atividades lúdicas 

onde a criança aprende e desenvolve seu pensamento através das brincadeiras.  

 Porém, é fundamental destacarmos que mesmo diante dos limites encontrados 

neste espaço da Ciranda Infantil Curupira, destacamos a importância que a Ciranda tem 

na vida dessas crianças, pois é o lugar onde elas fazem as trocas de experiências e 

socializam sua vivência coletiva e individual, resgatando os valores humanistas que 

desde já é cuidado e resgatado através da proposta pedagógica, e mais do que nunca a 

pertença da classe trabalhadora o que só pode ser garantida por fazer parte da 

organicidade do movimento social MST. 
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