
João de barro: Grandes Construtores da Creche e Pré-escola USP São Carlos  

Este projeto relata as investigações com a temática “construções”, de um grupo 
de crianças de 5 anos da Creche e Pré-escola São Carlos-PUSP-SC. Para identificar o 
interesse das crianças, a professora Gabriele Fernandes da Silva, com o olhar atento, 
observou brincadeiras, analisou os registros pedagógicos e percebeu na temática uma 
ótima oportunidade de aprendizagem para o grupo. Em roda de conversa, a professora 
discutiu o assunto com as crianças e juntos decidiram investigar grandes construtores.  
A pesquisa começou observando tipos de habitações humanas, o que possibilitou às 
crianças pensar sobre diferentes formas de moradia, direitos e hábitos de vida. O 
próximo passo foi observar suas próprias casas e, com as famílias, elaborar uma 
maquete - sua confecção permitiu a exploração de muitos conceitos e relações 
matemáticas. As crianças também pesquisaram em livros e vídeos os construtores da 
natureza, quando conheceram a história do pássaro João-de-barro, que encantou a 
todos, e assim surgiu o nome da “Turma do João-de-barro”. 

O grupo realizou uma visita técnica ao Habis, grupo de pesquisa de técnicas e 
arquitetura do IAU-USP, com o objetivo de conhecer diversas técnicas de construção. 
Uma das técnicas que mais chamou a atenção foi a construção com o barro, as 
crianças acharam muito parecida com a casa do pássaro e pensaram que poderiam, 
como o João-de-Barro, construir uma casa na creche. Os pais de Melissa, a arquiteta 
Bianca Habib e arquiteto Eduardo Silva (DVEF-PUSC), ajudaram a turma a pensar, 
planejar e a escolher um lugar ideal para construir. O arquiteto do Habis, Thiago 
Ferreira, especializado em construção com terra, também foi convidado para ajudar a 
orientar a construção.  

As crianças decidiram fazer um projeto inicial da casa em tamanho real e 
fizeram o contorno do corpo, num papel colocado no chão, para decidir qual a altura 
que a casa deveria ter. Com a técnica do compasso, as crianças demarcaram o local da 
casa e decidiram onde seriam as portas. Os funcionários da jardinagem e obras da 
PUSP-SC colaboraram com materiais, informações e na execução de uma fiada de 
blocos, embasamento necessário para proteger da água e afixar a futura estrutura de 
bambu. Auxiliados pelo engenheiro Carlos Radaik, especialista em estruturas de 
bambu, um grupo de voluntários foi a campo para colher material. As famílias também 
ajudaram no momento de executar a amarração das varas e da trama de bambu.  

Todo o processo foi registrado pelas crianças em um “diário de obra”, com 
desenhos e nomenclaturas das etapas. Outro recurso utilizado para investigação foi a 
fotografia. Para aprender um pouco desta arte, as crianças vivenciaram uma oficina 
fotográfica, com a Natalina Giusti, funcionária da PUSP-SC, que fotografa e observa 
pássaros, principalmente no campus. 



Durante um tempo, as crianças puderam contemplar a estrutura descoberta de 
bambu, fazer diferentes representações, representando suas linhas curvas, para 
planejar os detalhes para o dia do barreamento. Todas as famílias foram convidadas e 
a Associação de Pais e Funcionários da Creche colaborou com a infraestrutura, 
betoneira, palha e ferramentas. 

No dia combinado, uma manhã alegre de trabalho, as famílias de toda a creche 
vivenciaram o processo: todos com a mão na massa, misturaram a palha na terra, 
amassaram o barro com os pés e foram incorporando, com as próprias mãos, a massa 
na estrutura. Ao mesmo tempo, vivenciaram um momento de construção coletiva, 
todos unidos por um mesmo objetivo, compartilhando alimentos, gentilezas, respeito 
e ensinamentos. Foi um sábado feliz de muito trabalho, como também de muito 
envolvimento e entusiasmo. 

Depois de todo o trabalho feito, enquanto aguardava a cura do barro, na 
segunda-feira, a casa cedeu vagarosamente, fechando uma das portas e diminuindo de 
tamanho. Foi um momento de tristeza e aprendizado sobre a vida.  

A professora Gabriele conversou com as crianças, especulando os motivos do 
ocorrido. Eles levantaram muitas hipóteses: que o barro estava muito pesado, que o 
bambu seria frágil, que havia chovido muito... A professora questionou o que 
poderiam fazer para resolver essa questão e o que poderiam aprender com o ocorrido. 
E elas propuseram- se a pensar sobre o assunto, brincar e barrear de novo, tentar de 
outro jeito.    

A Creche e Pré-escola São Carlos PUSP-SC acredita que todo o processo foi 
vivido intensamente pelas crianças e famílias, que todo esse envolvimento favoreceu 
aos adultos e crianças a aprenderem a lidar com a adversidade e a pensarem sobre o 
mundo e suas relações. As crianças não poderiam ter tido atitude mais nobre e 
encorajadora diante da situação problema encontrada. O projeto vai continuar.  
Juntos, crianças e adultos vão reconstruir a casa e continuar a construir essa história. 


