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Prefácio
O aprendizado é um processo que se inicia desde o nascimento do indivíduo e continua por toda sua vida, e a etapa inicial de aprendizagem no espaço escolar é na Educação Infantil. Nesse contexto, o município de São Carlos tem como
meta a universalização do atendimento a todas as crianças que buscam por vagas
nos Centros Municipais de Educação Infantil, por entender que é um direito da
criança o acesso e permanência nessas unidades de ensino e também por ser dever
do município a oferta desse atendimento.
A Educação Infantil passa por um processo de fortalecimento sobre suas
concepções e busca refletir sobre suas práticas pedagógicas, que devem ser pensadas e planejadas de forma lúdica e prazerosa evitando que a criança desenvolva
atividades que não tenham significado a ela.
O conteúdo desta publicação aborda o desenvolvimento da criança, peculiar a cada fase da infância, a importância do aprendizado das crianças desde os
seus primeiros anos de vida, traz um apanhado de artigos referentes à Educação
Infantil, escritos por profissionais e estudiosos da educação de diversos segmentos,
e relatos de professores das Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de
Educação de São Carlos com experiências exitosas nas diversas temáticas relevantes para a formação da criança.
Este material será de grande valia para o aprimoramento das práticas pedagógicas nos Centros Municipais de Educação Infantil, na perspectiva de uma educação focada nas interações e brincadeiras essenciais para o desenvolvimento da
criança.
Este documento é fruto de uma construção coletiva que deve ser constantemente consultado, problematizado e revisto, considerando que o conhecimento é
transitório e contínuo. Acredito, então, que o currículo deva estar sempre em um
processo de construção.
Agradeço o empenho de todos que colaboraram na construção deste documento, de modo a contribuir para uma Educação Infantil voltada para uma infância
respeitada e feliz.
Cilmara Aparecida Seneme Ruy
Diretora do Departamento Pedagógico
Secretaria Municipal de Educação
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Introdução
As propostas pedagógicas apresentadas ao longo deste material foram pautadas, a partir das contribuições elencadas, pelos professores e educadores dos Centros Municipais de Educação Infantil e encaminhadas para a Equipe Pedagógica da
Secretaria Municipal de Educação da Cidade de São Carlos.
Nesse percurso foram construídas, analisadas, interpretadas e revisadas
nos momentos de Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo, desenvolvidos em cada
uma das Unidades Escolares, desde o ano de 2012; porém constituindo um longo
percurso de estudos e contribuições, em consonância com os planos educativos já
desenvolvidos pelos nossos professores, as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil, os Referenciais Nacionais, os Parâmetros de Qualidade para
Educação Infantil e os Indicadores de Qualidade, além das contribuições de vários
especialistas pesquisadores na área.
No ano de 2014, este material foi analisado pela Equipe Pedagógica da
Secretaria Municipal de Educação, o que suscitou em uma versão preliminar das
Diretrizes Municipais para a Educação Infantil. Assim, foi novamente apresentado
aos professores e educadores, que analisaram e manifestaram suas contribuições.
No ano de 2017, foi encaminhado novamente a todas as Unidades Escolares para um estudo definitivo das Reflexões Pedagógicas para a Educação Infantil
do município, onde foi organizado e compilado pela equipe da SME, com o objetivo
da publicação e disseminação deste material, com o intuito de subsidiar o professor na elaboração de sua prática pedagógica, possibilitando a oportunidade dessas
reflexões serem ampliadas e contextualizadas, de acordo com as especificidades de
cada turma e Unidade Escolar.
As Reflexões Pedagógicas para a Educação Infantil do Município de São
Carlos apresentam como foco a ludicidade e as interações que ocorrerem nos
espaços educativos da escola propiciando à criança o direito à infância. Compreende um momento de repensar as implicações pedagógicas para infância e sua
educação nos centros de Educação Infantil. É importante nos perguntar como
acontece o processo de humanização na infância, como esta criança aprende,
qual a função do professor, uma vez que a criança desde muito cedo é capaz de
estabelecer relações e interagir com o mundo que a cerca; neste contexto, como
estamos fazendo educação em nossos Centros Municipais de Educação Infantil.
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Será que estamos possibilitando a nossas crianças o direito de serem crianças?
Como estão ocorrendo as múltiplas possibilidades de vivências nestes espaços?
Nossas crianças estão felizes e sentem prazer em fazer parte desta escola? São
indagações importantes que devem permear todos os nossos anseios e trajetória na
Educação Infantil do município de São Carlos.
Segundo a autora Suelly Mello, para o enfoque histórico-cultural, as crianças aprendem desde que nascem ao se relacionar com o mundo da cultura por meio
das pessoas e, porque aprendem, se desenvolvem. No entanto, ao longo da infância,
mudam a maneira como se relacionam com o mundo da cultura e das pessoas e,
por isso, mudam a forma como aprendem (VIGOTSKI, 2010). A percepção dessas
diferentes formas de aprender ao longo da infância deve orientar a organização de
vivências para buscar a melhor maneira de ensinar – e a melhor maneira das crianças aprenderem. Essas questões apontam para o fato de que a criança pequena
aprende de um jeito diferente dos adultos e, portanto, o(a) professor(a) de criança
pequena não ensina como o(a) professor(a) dos grandes.
Esta publicação traz um importante suporte para reflexões sobre as concepções pedagógicas que envolvem a Educação Infantil, além de relatos de práticas
exitosas elaborados pelos professores da Rede Municipal de São Carlos, de modo a
subsidiar práticas educativas que promovam a educação para a infância em todos
os tempos e espaços da instituição escolar e o fomento de novas ações escolares
que considerem as especificidades do desenvolvimento infantil, além de registrar
e disseminar os conhecimentos produzidos e apropriados pela Rede Municipal de
Ensino do Município de São Carlos.
Com este material temos a certeza que você, professor(a), será autor(a) de
novos e interessantes percursos que serão trilhados na implementação de práticas
comprometidas com o direito da criança a uma educação de qualidade.
São Carlos, 2018.
Cibeli Colautti
Vivian Priscila Messa
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
NECESSIDADE DO APOIO INSTITUCIONAL ARTICULANDO AS
DIRETRIZES CURRICULARES E A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS
PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO CARLOS.

Maria Cecilia Cerminaro Derisso
(Doutoranda UFSCar)
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P

ensar em currículo implica, necessariamente, refletir sobre a formação de
professores, reflexão esta que deve considerar a importância do desenvolvimento profissional docente, a necessidade do apoio institucional com vistas

à qualificação permanente e o diálogo contínuo entre o currículo proposto e a possi-

bilidade de formação de seus profissionais. A formação continuada dos professores
deve objetivar, ainda, auxiliar e apoiar as escolas nas questões didático-pedagógicas,
favorecendo o desenvolvimento de inovações que fortaleçam o trabalho dos profissionais e o seu desenvolvimento profissional, tendo como prioridade os processos de
ensino e aprendizagem, com vistas à melhoria da qualidade do ensino ofertado em
nosso município.
Nos propomos a fazer um retrospecto acerca da aprendizagem profissional
da docência respondendo à seguinte questão: quando, onde e com quem aprendemos a ser professores? A docência é uma profissão cujo objeto conhecemos desde
muito cedo, nosso processo de escolarização nos coloca em contato com esse objeto
já nos primeiros anos de vida e, dessa forma, o nosso processo de formação se inicia
quando entramos na escola e somente terá seu fim quando de fato nos desligarmos
da profissão. Assim, quando nos inserimos profissionalmente na docência, acionamos
as experiências que vivemos na nossa época de discentes e temos como referências a
força dos modelos e também dos antimodelos que experienciamos, nos apropriamos
do vivenciado na escola para aprender a ser professor. Essa aprendizagem ocorre na
formação inicial, passa pelas práticas pré-profissionais (estágios) e se estende às práticas profissionais, onde situamos a formação continuada do professor. Aprendemos
a ser professor com os teóricos da área, com nossos professores da formação inicial
e da formação continuada, com nossos pares e com os estudantes.
Entretanto, apesar da popularidade e reconhecimento do papel social do
professor, fatores de cunho econômico e social projetam em nós o sentimento de
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impotência e, de maneira ambígua, pouca valorização e apoio perante todos os dilemas da sociedade contemporânea, em que a escola – e nela a figura do professor
– possui função essencial de reflexão crítica com vistas à conscientização e transformação social. É nesse momento que não se pode conceber o professor e a prática
pedagógica descolados da realidade social que vivemos, mas sim atenta aos dilemas,
aos fracassos que pretende sanar e aos objetivos que vislumbra alcançar enquanto
organização social.
Desse modo, pensar e repensar sempre que necessário a reorganização
dos currículos, atendendo às necessidades sociais e acompanhando o avanço técnico-científico da atualidade, são ações que permitirão o estudo e a avaliação das
experiências para que as próprias instituições formadoras construam também seus
processos formativos.
É nesse sentido que podemos inferir que o principal objetivo do Centro
de Formação dos Profissionais da Educação do município de São Carlos consiste
na capacitação contínua da comunidade escolar para sua gestão própria, atenta
às particularidades intrínsecas em cada uma, alinhada sempre aos objetivos da
rede municipal de ensino, mas com liberdade, conhecimento e capacidade técnica,
científica e cultural de criar e recriar a escola para o desenvolvimento integral do

Fachada do Centro de Formação dos Profissionais da Educação do município de São Carlos.
Foto: Milton Baldan.
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Fachada do Centro de Formação dos Profissionais da Educação do município de São Carlos.
Foto: Milton Baldan.

trabalho educativo e pedagógico, articulando as diretrizes curriculares propostas à
formação permanente dos profissionais dessa rede.
O processo de formação de professores se não é, deverá ser visualizado
como uma constante na sociedade, pois vivenciamos uma revolução tecnológica
em que todas as relações, os conhecimentos e a organização social estão sendo
afetados. Por que o profissional que lida diretamente e constantemente com as novas
gerações, com as novas vidas do mundo, não deve se atualizar, se inteirar, sempre?
É a partir dessa visão que defendemos a necessidade de um local onde os estudos
constantes das concepções, objetivos, conceitos, metodologias e práticas da educação
projetadas sob os novos desafios que surgem na sociedade podem ser debatidos, acolhidos, refletidos e transformados em atuações nas escolas e no trabalho pedagógico.
Uma política de formação de professores requer ser tratada, igualmente
essas novas urgências que exigem dos professores atualizações de seus conhecimentos, no intuito de criar um poder consciente sobre sua realidade e contexto de
atuação, consagrando sua ampliação técnica enquanto profissional e consequentemente melhorando a qualidade da escolarização de seus alunos.
Sabemos, porém, que a atenção às novidades e mudanças do mundo contemporâneo não suprem toda a complexidade do processo educativo. A educação

19
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 19

11/04/2019 10:27:05

Capítulo 1
Formação continuada de professores

se faz também da contribuição da própria prática docente, da partilha de saberes,
de experiências que se transformam em sabedoria nos próprios professores. Essa
ação reflexiva, a práxis, torna-se um poderoso exercício de análise e compreensão sob sua prática, permitindo considerações críticas que podem ser ajustadas
e melhoradas posteriormente. Entendemos então que a formação do professor
perpassa ainda por essa análise interna, que poderá ser coletiva ou individual e
se possível constante, para que sejam construídos alicerces reflexivos e sólidos sob
sua prática docente.
O processo formativo do professor deve conter esse repertório de experiências que certamente será acionado em situações de desafio ao longo da vida
profissional, momentos em que a experiência própria, a experiência partilhada de
outros colegas e a construção coletiva da experiência escolar sejam somadas para
uma atuação mais consciente e assertiva da construção educativa com os alunos.
Neste momento faz-se imprescindível destacar um importante adendo: a
necessidade de criar na escola e em outros locais de formação continuada a cultura positiva do trabalho em grupo, o pensar e construir ações, realizar objetivos
em coletivo. A priori, pode parecer ingênuo e de pouco valor teórico salientar a
importância e atenção aos espaços e momentos de trocas coletivas; no entanto, o
convívio e a aceitação de pensamentos, valores, ideais e linguagens diferentes são
adjetivos que devemos fortalecer em nossa prática profissional. O exercício para o
trato com lógicas heterogêneas, a construção do verdadeiro diálogo, com partilha
de saberes construindo o objetivo comum do grupo de professores ou da escola, são
ações necessárias na formação de professores e que contribuem para o alcance mais
rápido e com maior qualidade dos objetivos e metas traçados no ambiente escolar.
Trata-se de um instrumento simples e que pode atrapalhar muito o trabalho pedagógico, a satisfação profissional e pessoal dos professores, pode evitar a
padronização de conteúdos sem a devida reflexão coletiva, a repetição de práticas e
de ações no ambiente escolar que não refletem as necessidades reais da escola. Um
profissional, ou um grupo de professores e até mesmo uma equipe escolar em que
as pontes da comunicação e do diálogo não aconteçam de forma fluída, consciente
e com alteridade, estará deficiente da valiosa e sábia troca de saberes.
Podemos agora tecer considerações acerca da efetivação de um sistema
de formação continuada permanente que necessita privilegiar os aspectos coletivos de formação, considerando as diversas dimensões do exercício profissional, a
experiência e o conhecimento acumulados pelos profissionais, caracterizando-se
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por um processo contínuo e permanente de desenvolvimento. Assim, a proposta de
diretrizes curriculares para a Educação Infantil, tendo como objetivo principal que
as práticas sejam repensadas e transformadas coletivamente, presume o estabelecimento de programas de formação continuada de professores, como meio de fomentar a produção de intelectuais críticos, de aprimorar seus conhecimentos teóricos e
estimular sua reflexão crítica a partir de seu contexto da prática.
Os desafios colocados ao currículo e ao ensino, bem como as dificuldades
enfrentadas por gestores e professores no cotidiano escolar, devem ser considerados nos projetos de uma formação continuada amparada por ação institucional que
possa auxiliar esses profissionais, dando-lhes as condições necessárias para atuação
condizente com os novos desafios. Entendemos formação continuada num contexto em que o compromisso de estratégias institucionais definidas pelo sistema de
educação municipal garantam de fato uma política que contemple o acolhimento
dos profissionais da educação como sujeitos pensadores de toda ação pedagógica e,
portanto, como parceiros que tenham voz sobre a sua formação pessoal, a formação
dos estudantes e a educação, fomentando sua qualificação pedagógica através da
oferta de cursos de formação continuada que contemplem as diretrizes curriculares propostas.

Sala de aulas do Centro de Formação dos Profissionais da Educação do município de São Carlos.
Foto: Milton Baldan.
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Ferreira (2008) nos diz que a formação continuada necessita ocorrer em
um ambiente que privilegie o comprometimento com o desenvolvimento da profissionalidade docente, de forma a articular as questões políticas e sociais à prática
pedagógica e atuação junto aos alunos; espera-se, dessa forma, que os professores aprimorem seus referenciais e práticas pedagógicas, objetivando o alcance de
melhores resultados em sua ação. Acreditamos, assim, na valorização do saber teórico, bem como na instrumentalização dos professores para implementação de práticas pedagógicas pautadas nas diretrizes curriculares propostas, a fim de garantir a
apropriação do conhecimento por todos os alunos. A formação de professores para o
emprego dessas práticas sistemáticas deve ser incentivada através do apoio institucional e ofertada pelo sistema de ensino com vistas à sua qualificação permanente.
Quando pensamos no âmbito político, cujo maior objetivo é a busca pela
melhoria da condição social, a qualidade educacional oferecida exerce um papel central nesse processo, no qual pensar e repensar políticas para a formação continuada
de professores serão essenciais para o alcance desse objetivo. Importante relembrar
também que, enquanto ação política, a formação continuada de professores deverá
ser articulada a outras políticas públicas de âmbito municipal, estadual e até mesmo
federal, pois demanda ações e intervenções planejadas e integradas, necessitando de
apoios e infraestruturas que muitas vezes vão além da formação em si.
Merece destaque neste ponto a equipe de gestão escolar, pois em muitos
casos a concepção de formação continuada é errônea, ou visualizada enquanto cursos e ações pontuais e temáticas em que se envolve somente o corpo docente, de
forma isolada e fragmentada. A formação continuada engloba muito além, poderá
abarcar o acompanhamento da organização do trabalho pedagógico, facilitar espaços para sugestão de temas e ações deficientes no ambiente escolar, ou desafios de
toda ordem pedagógica que surgirem em determinado contexto escolar, criando
oportunidades para a capacitação transformadora e qualificada dos profissionais,
como aponta Libâneo (2004, p. 227):
A formação continuada pode possibilitar a reflexividade e a mudança
nas práticas docentes, ajudando os professores a tomarem consciência das suas dificuldades, compreendendo-as e elaborando formas de enfrentá-las. De fato, não basta saber sobre as dificuldades
da profissão, é preciso refletir sobre elas e buscar soluções, de preferência, mediante ações coletivas.
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Trata-se, portanto, de investir constantemente na atualização, aperfeiçoamento técnico e teórico, partilha de saberes, métodos, tecnologias e possibilidades
para a atuação docente, o que irá consequentemente refletir na melhoria da ação
pedagógica, na qualidade do aprendizado, e a longo prazo na melhoria da condição
social. A preocupação central é a formação continuada desse profissional com um
olhar ciente, crítico e criativo, pois diante do cenário já exposto da velocidade das
transformações sociais (que refletem em constantes reformas educacionais), a educação busca em sintonia oferecer respostas ao complexo mundo contemporâneo.
A formação continuada oferecida no Centro de Formação dos Profissionais
da Educação do município de São Carlos busca alcançar patamares mais elevados
na educação, aprofundando e alinhando os saberes científicos da atualidade à sabedoria prática e reflexiva dos professores para que busquem e sejam capazes de criar
na escola um ambiente dinâmico, múltiplo e também inovador (NÓVOA, 1991).
Mais ainda, para que o Centro de Formação e a formação continuada em si
atinjam seus objetivos tão amplos e concretos, deverão ter importância e serem significativas para o professor e para as escolas, rompendo concepções errôneas e rasas de
serem somente uma acumulação de cursos teóricos, descolados da realidade e necessidades do professor. Projeta-se como um ambiente onde o acolhimento às demandas
teóricas e práticas da escola seja força motriz ao desenvolvimento de cursos e capacitações, direcionados a responder e refletir sobre as questões profissionais vivenciadas
em sala de aula, ou no ambiente escolar como um todo. Aqui repousa outro papel
essencial na consolidação do Centro, em consonância com as diretrizes curriculares
propostas: o fortalecimento na construção de uma identidade profissional dos professores alinhada à sua prática, atenta e em sintonia às demandas e perfil da conjuntura
e cultura escolar. Esse intuito é referenciado em bibliografia teórico-científica, como
em Nóvoa (1998), que sinaliza a importância de todo processo de formação ter como
referencial o saber do docente, e o reconhecimento e valorização desse saber.
Afinal qual seria a utilidade e capacidade de transformação social em desenvolver uma formação continuada distante da realidade e dos aspectos psicossociais
do professor? São muitas as questões que podemos abordar sobre a pouca contribuição que muitos cursos intitulados enquanto formação continuada praticam, de
forma padronizada e estereotipada, comercializados e reproduzidos sem a mínima
atenção e consideração individual de seu público.
Com a conquista do Centro de Formação, gestado e gerido pelo poder
público em sua esfera local, municipal, a atenção às particularidades, demandas
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e necessidades do corpo docente e grupo escolar atendido são próximas e muitas delas já conhecidas. Espera-se que essa proximidade se desmembre em ações,
cursos, capacitações e diálogos que façam sentido (que é também do verbo sentir) à prática pedagógica dos professores em nosso município. Consolidando um
ambiente onde a práxis reflexiva na cultura de formação sejam também alicerces
na investigação e formação.
As proposições curriculares elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação têm por objetivo reforçar em seus profissionais sua competência técnico-científica e contribuir para o avanço destas através da formação continuada, a partir dos
imperativos que sua atuação profissional reclama. Assim, acreditamos na importância da formação continuada como espaços de discussões amplas e problematizadas,
articuladas pelo currículo proposto, baseado na realidade de cada contexto a fim de
contextualizar a formação do docente que atua na rede municipal de ensino.
Acreditamos que todos os funcionários de escolas são educadores indispensáveis para a formação humana, comprometida ética e profissionalmente com
a construção de uma educação de qualidade e para todos. Assim, torna-se imprescindível contribuir com a sua formação profissional. A abordagem de formação
continuada a ser efetivada objetiva, dessa forma, o desenvolvimento das equipes
escolares e da escola como um todo; consequentemente, o desenvolvimento da
rede municipal de educação, com excelência, valorizando todos os profissionais e
refletindo na aprendizagem de nossos alunos. Tendo como pressuposto a necessidade de uma política de formação em que se efetive um processo histórico de continuidade de ações políticas e ações de valorização dos profissionais da educação e
a construção de um conhecimento sólido de nossa rede de ensino que permita um
diagnóstico de suas carências e o encaminhamento de soluções para saná-las.
Materializar o Centro de Formação como um equipamento público a serviço da
cidade é tornar concreta essa preocupação e reconhecimento da necessidade de apoio
e incentivo às ações de formação continuada dos profissionais que atuam na educação
do município. Através desse espaço, concebido para aprimoramento de competências, fomentando a discussão sobre a Educação, com vistas ao diálogo e à qualificação
constante desses profissionais, poderemos acolher e fortalecer as dimensões cultural,
teórica, técnico-pedagógica, ética e política do professor e de seu trabalho.
O vislumbre de um espaço físico adaptado e pensado para a atualização
constante dos métodos e técnicas pedagógicas e a implantação da/na rede municipal de ensino de Políticas e Programas de formação continuada permitirão:
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a) Proporcionar ao professor a atualização com as mais recentes pesquisas
sobre as didáticas das diversas áreas;
b) Realizar o estímulo ao exercício da reflexão-ação-reflexão (práxis),
como ferramenta e instrumento, em que a partilha, a troca de saberes
e o olhar crítico sobre a atuação profissional e seus desafios estimulam
uma evolução na prática pedagógica;
c) Maior facilidade para interação com a comunidade científica, através de
cursos, vivências e palestras visando o aprimoramento da qualidade do
ensino;
d) O acesso dos profissionais às Tecnologias da Informação e Comunicação
como instrumento formativo e educativo, atento às novas tecnologias
sociais;
e) O acompanhamento das práticas pedagógicas e aperfeiçoamento constante dos profissionais e comunidade escolar.
Essa constante capacitação deverá favorecer o desenvolvimento de inovações que fortaleçam o trabalho dos profissionais e da comunidade escolar como
um todo, permitindo assim uma atuação com liberdade e conteúdo sob o contexto
único e particular de cada realidade escolar, alinhados com as diretrizes municipais
de ensino. Almeja-se a melhoria da qualidade do ensino e dos resultados da aprendizagem escolar dos alunos na rede municipal, configurando-se em um casamento
entre o proposto e a possibilidade de desenvolvimento profissional dos docentes.
A Secretaria Municipal de Educação de São Carlos reafirma, por meio da
inauguração de um Centro de Formação para os profissionais da educação, a certeza de que uma educação escolar de qualidade pode ser conquistada sempre que a
oferta de processos de formação educacional for permanente e estiver sintonizada
com a produção pedagógica nacional e internacional. O principal objetivo consiste
em ofertar uma grande variedade de ações formativas, que abrange tanto as diversas faces do fazer pedagógico como as diferentes contribuições acadêmicas que
alimentam a reflexão dos educadores que atuam diretamente com nossos alunos,
fortalecendo e aprimorando a educação pública municipal, articulando as diretrizes
curriculares de nosso município e a formação continuada de nossos profissionais.
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A

história da educação infantil em São Carlos – como em todo lugar – é
feita de muitas histórias. Histórias nem sempre documentadas por meio
de documentos oficiais ou, ainda, documentadas, mas não arquivadas

adequadamente. A história que trago aqui foi construída a partir de várias narrativas. Relatos de pessoas que viveram a história da educação infantil do nosso município de lugares distintos e que nos ajudam a compor o mosaico dessa história.
Diz a história oficial da cidade que São Carlos foi fundada em 1857 por iniciativa da família Botelho. Em pouco mais de quinze anos, em 1874 a vila já possuía
quase 7.000 habitantes. Em 1880, São Carlos passou de vila à cidade e em 1886, a
população local já contava mais de 16.000 habitantes.
Logo após a fundação da Vila de São Carlos do Pinhal, em 1858, foi instalada uma escola, conforme previa a legislação vigente – uma “escola de primei-

ras letras”, destinada a crianças do sexo masculino. A primeira escola feminina
de primeiras letras da vila foi fundada em 1962 e assim como a escola masculina,
funcionava na residência dos professores, conforme afirma Ary Pinto das Neves
(1992). Ele afirma ainda que nesse período havia dois tipos de escola: as escolas
de primeiro grau, que ofereciam “instrução elementar e de primeiras letras”; e as
escolas de segundo grau, responsáveis pela oferta de “instrução primária superior”.
A educação das crianças em idade pré-escolar, nesse período, era responsabilidade
exclusiva das famílias.
No início do século XX, as ações do poder municipal no sentido de ofertar
educação às crianças com menos de sete anos possuíam um caráter filantrópico e
compensador de carências. Em São Carlos, as poucas referências a esses serviços
indicam que visavam atender a camada mais pobre da população, de um modo
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bastante precário, em espaços improvisados, com profissionais multitarefas e, em
geral, sem formação específica. De acordo com Neusa Massei1:
A dona da casa, que alugava [o espaço para a prefeitura], cedia o
fogão e a gente fazia merenda para as crianças, porque eram crianças bem carentes mesmo, de bairro. E a gente fazia! Então a gente
falava que era professora, era cozinheira, fazia um pouco de tudo.
Depois com os parques, aí já tinha uma estrutura melhor, já tinha
merendeira, já tinha servente... E a gente foi melhorando, então.

Os anos 1950: um marco da educação infantil
são-carlense
A década de 1950 pode ser considerada um marco na história da educação
infantil são-carlense. Foi nos anos de 1950 que vimos surgir o curso pré-primário da
Escola Normal de São Carlos (hoje Instituto Álvaro Guião), o primeiro parque infantil
mantido pela prefeitura e a primeira creche de São Carlos, que, apesar de não ser
municipal, contou com importante apoio da prefeitura para sua inauguração.
O primeiro Parque Infantil do município em prédio próprio projetado especialmente para o atendimento de crianças foi inaugurado em 04 de setembro de
1955 na Vila Nery e hoje é conhecido como EMEI Cônego Manoel Tobias. Ele foi
proposto para a cidade com o objetivo de se constituir como um Parque Modelo.
A influência da proposta dos Parques Infantis de Mário de Andrade, instalados
em São Paulo desde 1935, é evidente. É possível afirmar que a principal distinção entre ambos é que os parques infantis paulistanos se configuravam como um
projeto governamental de educação não escolar voltado essencialmente para atender crianças de família operária, enquanto o primeiro parque infantil são-carlense,
localizado na Vila Nery, atendia, sobretudo, a classe média que ali habitava. De
acordo com Huziwara (2006, p. 41), os livros de matrículas revelam que a clientela
dos Parques Infantis era composta principalmente de “filhos de professores, funcionários públicos, profissionais liberais, comerciantes, entre outros, e o número de
crianças filhos de operários era insignificante”.
1 Foi professora “pré-primária” e Diretora do Depto. de Assistência Social entre os anos
1977-1982, na gestão de seu pai, o então prefeito Antônio Massei. Os relatos aqui transcritos são excertos de entrevista concedida em 2006 à autora deste texto.
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Fotos do Parque Infantil Cônego Manoel Tobias. Acervo APH-FPMSC.

O ano de 1955 foi também o ano em que o Clube de Mães Anita Costa,
fundado em 1952, passou a se denominar Clube de Mães Creche Anita Costa. A
inauguração da creche (a primeira do município) foi o resultado de um conjunto de
ações que teve como principal protagonista a Sra. Ruth Bloen Souto2, uma mulher
muito influente nos meios da alta política do Estado que estava disposta a auxiliar
na formação da população são-carlense, apostando para isso na filantropia. A creche Anita Costa não apenas contou com o apoio da prefeitura local, como foi inaugurada pelo então prefeito municipal. Inicialmente, funcionou no mesmo prédio
do Tiro de Guerra; posteriormente, assumiu a exclusividade de uso do prédio. Os
serviços ali prestados, de acordo com Malachias (2002) e com entrevista concedida
por Neusa Massei Porto (Tebet, 2006a), baseavam-se nos trabalhos oferecidos por
uma educadora sanitária, enfermeiras e pediatras e focavam a educação sanitária,
dentro da perspectiva médico-higienista.

2 Ruth Bloen Souto era a esposa do engenheiro Theodoreto Arruda de Faria Souto, ambos
mudaram-se de São Paulo para São Carlos em 1954 para que ele assumisse o cargo de
diretor da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP).
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Fachada da Creche Anita Costa – 1962. (Malachias, 2002, p.151)

Um de seus objetivos, conforme consta na publicação organizada em virtude dos 50 anos da creche, era “garantir a integração da criança carente (sic) cujas
mães trabalhavam em indústrias da cidade e, principalmente, como empregadas
domésticas em residências” (MALACHIAS, 2002, p. 31).
Os últimos anos da década de 1950 não registraram ações significativas de
novos investimentos da prefeitura municipal em educação infantil.

Parques infantis e EMEIs nas décadas
de 1960 a 1980
Entre 1962 e 1967 a prefeitura apoiou a inauguração de quatro creches
filantrópicas/religiosas, mas não assumiu para si a responsabilidade por propor
nenhuma municipal. O segundo e o terceiro Parque Infantil do município foram
inaugurados pela Prefeitura Municipal, na gestão de Antônio Massei: em 1967, o
Parque Infantil do Tijuco Preto (hoje conhecido como CEMEI Julien Fauvel); e em
1968, o Parque Infantil da Vila Monteiro (hoje CEMEI Lauro Monteiro da Cruz).
Em 1969, a gestão municipal de José Bento Carlos Amaral inaugurou o Parque Infantil da Bela Vista (hoje CEMEI Carmelita Ramalho). E a partir da década
de 1970 a prefeitura deixou de investir no modelo dos parques infantis e começou a
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investir em EMEIs. A principal diferença entre os Parques Infantis e as EMEIs era a
grande área externa dos primeiros, destinadas a atividades livres e práticas esportivas. De acordo com dados de Palhares (1990, p. 74), a área total do Parque Infantil
Carmelita Rocha Ramalho, por exemplo, era de 4.156 m2, dos quais 3.542 m2 eram
de área livre. A relação área total por criança, nessa EMEI, era, na época, de 15,98
m2 por criança. Por outro lado, o projeto das EMEIs não prezava tanto pelo espaço.
As EMEIs inauguradas pela gestão Mário Massei – a EMEI Aracy Pereira
Lopes em 1973; em 1976 a EMEI Helena Dornfeld, na Vila São José; a EMEI José
Antunes de Oliveira e Souza, no Santa Paula; e a EMEI Osmar Stanley de Martini,
na Redenção – ainda mantiveram uma área externa significativa para o lazer das
crianças, mas essa já não era uma preocupação que fazia parte do projeto de todas
as unidades. Assim, a EMEI Benedita Stahl Sodré, inaugurada em 1982, por exemplo, possuía em 1990, ainda de acordo com dados de Palhares (idem), área total de
apenas 450 m2, dos quais apenas 150 m2 eram de área livre. A relação de área por
criança nessa EMEI era de apenas 3,10 m2 por criança, o que revela uma significativa mudança na concepção de educação.
Ainda na década de 1970, destaca-se que além da manutenção dos Parques
Infantis já existentes e criação das EMEIs, a prefeitura também implementou um
programa intitulado CEAPE – Centro de Educação e Alimentação do Pré-Escolar. De
acordo com Gandra, o CEAPE foi um programa de baixo custo e grande abrangência,
gestado pela Secretaria de Educação de São Paulo, que utilizava especialmente a mão
de obra voluntária das “mães” das crianças atendidas e que “constituiu-se, posteriormente, em um dos componentes do Projeto de Nutrição Brasil/Banco Mundial que
o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) desenvolveu com o Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública” (GANDRA, 1981, p. 10).
Em São Carlos, as crianças do CEAPE frequentavam os Parques Infantis
junto com as demais, mas recebiam uma alimentação diferenciada, motivo pelo
qual o programa não foi bem avaliado e foi logo interrompido. Neusa Massei Porto
relata que:
O CEAPE você arrumava um fogão na comunidade e reunia as
mães e cada dia uma mãe fazia a merenda. Funcionava em baixo
de uma árvore... (...) então o que acontecia? As crianças do CEAPE
comiam uma refeição diferente e as crianças da merenda escolar,
da escola, comiam a merenda comum. (...) [as crianças do CEAPE]
ficavam nos Parquinhos junto com as outras, e só na hora de comer
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que tinha uma refeição diferente, aí eu acabei com isso (TEBET,
2006a, p. 5).

No final da década de 1970, portanto, em São Carlos, prevaleciam os Parques Infantis e as EMEIs mantidos pela prefeitura e as creches filantrópicas, estas
que muitas vezes também recebiam algum apoio da prefeitura para funcionar.

A década de 1980 e as primeiras creches municipais
Conforme observamos até aqui, até a década de 1980, a educação infantil
no município era destinada exclusivamente às crianças com idades já próximas da
escolaridade obrigatória. No que se refere ao atendimento a bebês e crianças de até
três anos em creches, esses não eram tão comuns e começaram a ser mais frequentes a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80.
Assim como na história das pré-escolas, as primeiras creches mantidas pela
prefeitura foram instaladas em casas alugadas e funcionaram em condições longe
do que poderíamos chamar de ideais. Os relatos de Neusa Massei Porto e de Maria
de Lourdes Micelli e Silva3 são bastante ilustrativos acerca do contexto da inauguração das primeiras creches municipais de São Carlos:
Nessa fase (quando foi criado o Departamento de Assistência Social
– DAS), em São Carlos, a Neusa4 montou através do Serviço Social
uma creche, lá na Santa Felícia, mas que era uma casa, muito
pequena, que se chamava Creche Vila Isabel5, que não tinha nada
a ver com a Vila, mas era o nome da creche. Eu nem sei se tem
registro... Eu sei porque eu trabalhei nessa época! Era (...) lá perto
da USP, era subindo ali subindo a Rua Miguel João (...)
(Maria de Lourdes Micceli e Silva – TEBET, 2006b)
Quando eu assumi o Departamento (em 1977, junto com o meu
pai), nós percebemos que era uma necessidade tremenda a creche!
(...) tinha a creche do Tombolato, a creche Anita Costa e o Nosso
3 Atuava como assistente social da prefeitura no período de 1977 a 1982 e depois, ocupou
a função de Diretora do Depto. de Serviço Social (DSS), de 1989 a 1992, na gestão do
prefeito Neurivaldo José de Guzzi (Vadinho). Também concedeu entrevista em 2006
para a pesquisa publicada em 2007 pela autora deste texto.
4 Se refere à D. Neusa Massei Porto, diretora do DAS de 1977 a 1982.
5 De acordo com depoimento da Sra. Neusa Massei Porto, o nome dessa creche era SOS 1.
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Lar. Eram três pontos, uma lá na Vila Prado, Bela Vista, a do Tombolato, na Vila Isabel e essa aqui (Anita Costa, no Centro). Então era
uma necessidade bem grande a creche, então o que nós resolvemos
fazer? Conversei com o meu pai [o então prefeito Antônio Massei],
e ele disse que para construir, até terminar levava mais de um ano,
porque tinha que ter verba, projeto aprovado, não era um estalar de
dedos... Então nós fizemos uma reunião, conversamos e decidimos
fazer o seguinte: arrumar uma casa, num bairro mais necessitado;
[Ele me disse:] ‘Onde você achar que é mais necessitado, a gente
faz uma pesquisa e a gente aluga e equipa. Põe funcionário da prefeitura e tal’. Então nós fizemos essa do Jardim Bandeirantes, na
Rua Miguel João, que era a SOS I6. Então precisava, para ter uma
verba do Estado para ajudar, precisava se juntar a uma obra social,
então nós conversamos com o presidente do SOS e o SOS oferecia
uma verba e um funcionário, a prefeitura oferecia o restante dos
funcionários (...)
(Neusa Massei Porto – TEBET, 2006a)
[Essa creche da Rua Miguel João] era financiada pelo município.
Era uma coisa assim bem pequena. Tinha mais ou menos umas
25 crianças e era uma coisa muito assistencialista, muito informal,
não tinha um planejamento (...) era exatamente o que se fazia:
comiam, dormiam e brincavam, certo? Foi assim bem no início.
Essa foi a primeira creche do município.
Não tinha uma diretriz, mesmo porque, na época, as creches eram
assistencialistas mesmo. Não era essa. Todas eram, inclusive as
filantrópicas, também eram assistencialistas. Para chegar nisso que
chegou, houve muita mudança, muita, muita, muita...
(Maria de Lourdes Micelli e Silva – TEBET, 2006b)
Quando foi proposto esse projeto CURA, a Neusa7, que já era
Diretora da Assistência Social, ela propôs para o prefeito a construção de duas creches. Na época, já se começava a vislumbrar a
necessidade do Município, do poder público começar a ter acesso
a esse tipo de população [carente]. Então se propôs a construção
dessas duas creches8, pelo projeto CURA, e essa aqui (da Rua
Miguel João, no Jardim Bandeirantes) acabou com o tempo. Ela
6 Creche montada pela prefeitura municipal de São Carlos em parceria com o Serviço de
Obras Sociais Santa Isabel (SOS).
7 Se refere à Neusa Massei Porto.
8 Creches Papa João Paulo e Ruth Bloen Souto.

37
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 37

11/04/2019 10:27:14

Capítulo 2
História da Educação Infantil de São Carlos

continuou (funcionando) até o término (da construção da creche
José Marrara9), daí ela acabou porque a casa era alugada... Não
tinha mesmo condição.
(Maria de Lourdes Micelli e Silva – TEBET, 2006b)
Então tinha essas duas creches (SOS I e II) e depois, com o projeto
CURA, nós começamos a construir.
(Neusa Massei Porto – TEBET, 2006a)

Construção da Creche Municipal Ruth Bloen Souto. Acervo APH-FPMSC.

9 O texto de Tebet (2007) indica que a creche havia funcionado até o fim da construção
das creches Papa João Paulo e Ruth Bloen Souto. No entanto, informações coletadas após
esse período nos permitem afirmar que ela teria funcionado até o término da construção
da creche José Marrara, localizada perto do local onde antes funcionava a creche SOS I.
Inclusive, temos relatos de que as mesmas pessoas que trabalhavam na creche da Rua
Miguel João teriam sido encaminhadas para trabalhar na creche José Marrara quando
essa foi inaugurada, algumas das quais, tendo trabalhado na instituição por muitos anos.
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Nesse período, até o ano de 1997, a prefeitura assumiu para si a responsabilidade pela oferta de educação infantil o máximo que pôde10, ainda que muitas
vezes essa oferta se sustentasse em uma concepção da creche como um meio para
minimizar a ação da pobreza, motivo pelo qual a região da favela do Gonzaga foi a
escolhida para receber a primeira creche municipal da cidade. E a pré-escola era
vista como uma forma de compensar carências (culturais e nutricionais), preparando as crianças para o ensino primário e educando, ainda que indiretamente, as
famílias mais pobres. Essa era a concepção de educação infantil vigente no período,
não apenas em São Carlos, mas em todo o Brasil, e defendida por diversas pesquisadoras da infância, ao longo das décadas de 1970 e início da década de 1980, conforme afirmam as autoras dos capítulos do livro organizado por Abramowicz (2015).
O que foi específico de São Carlos foi o investimento contínuo feito por
diversas gestões públicas municipais na educação infantil direta, isto é, na criação
de uma rede de educação infantil em prédios próprios, mantida integralmente
pela prefeitura.

Mudanças trazidas pela LDB
Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) trouxe muitos
avanços para a educação infantil, sobretudo ao reconhecer a creche e a pré-escola
como a primeira etapa da educação básica, um direito de todas as crianças, independentemente da mãe ter ou não registro de trabalho, devendo ser oferecida pelo
Estado por meio de profissionais qualificados. Mas a LDB também estabeleceu a obrigatoriedade da oferta do ensino fundamental pelo município e implicou mudanças
significativas nas políticas de educação infantil do Município, que até aquele momento
priorizava a educação infantil, deixando para o Estado a responsabilidade pelo ensino
fundamental, conforme relato de Nilson Passoni (TEBET, 2006c).
Por outro lado, para as famílias essas mudanças trouxeram outras implicações. Elaine Cavichioli relata, por exemplo, uma cena vivida pouco depois das
mudanças trazidas pela LDB, quando era diretora de creche.
Eu nunca vou me esquecer logo no começo, tinha uma moça, ela
chamava Roberlania. Ela passava com carrinho de supermercado
10 Para mais informações sobre as primeiras creches do município, veja Tebet, Fragelli e
Oliveira (2015), disponível gratuitamente em versão on-line.
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com duas crianças pequenas dentro, ela catava papelão na rua.
Um dia, eu estava saindo no portão e eu perguntei para ela por que
ela não matriculava as crianças na creche. E respondeu: “Pode?”.
Então, aquele dia foi pra mim um choque porque a gente pensa que
está aberto a tudo, a todos, mas ainda tem pessoas que se sentem discriminadas. Ela era negra, pobre, não tinha um emprego. Eu percebi
o quanto essas crianças não tinham acesso à educação, não tinham
acesso a frequentar uma escola (CAVICHIOLI et al., 2015, p. 139).

Beatriz Gonçalves Ferreira Ronque, por exemplo, conta que trabalhou com
as crianças durante mais de 15 anos no CEMEI Dionísio da Silva, desde quando
inaugurou a creche em 1987 até a prefeitura definir que, por ter sido contratada
como serviços gerais, não poderia mais atuar com as crianças. Beatriz afirma que
naquela época:
Era uma correria tão grande, não era como hoje. Hoje é um sossego,
é só criança, e são poucas crianças. Aquela época era muita, tinha
vez que eu ficava com 30 crianças. Era muita criança de várias idades e tinha duas salas: uma que ficava os bebês e outra que ficava
os maiores (RONQUE, 2015, p. 64).

Se por um lado houve maior abertura das creches para as crianças, por
outro, houve também melhoria nas condições de trabalho das profissionais e, consequentemente, na qualidade do atendimento oferecido.

Os anos 2000 e a profissionalização da docência
da educação infantil
Há que se ressaltar, nesta história, que até 1988 não havia concurso público
sequer para professor ou pajem e todos os cargos públicos eram preenchidos por
indicações políticas. A partir de 1988 passou a ser necessário concurso público.
O primeiro concurso para professora de pré-escola data de 1989 e exigia como
requisito para a inscrição a habilitação para o magistério com especialização em
pré-escola. No ano seguinte, o primeiro concurso para pajem não exigia nenhuma
formação específica, apesar de indicar no edital a necessidade de “estar apto para
exercer a função” e “estar capacitado para exercer as tarefas básicas do emprego”
(TEBET, 2007, p. 58, 59; 86, 87).
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O primeiro concurso de provas e títulos para professor de educação infantil
que exigiu formação específica em curso de magistério ou pedagogia foi realizado
em 2001, ainda que a LDB tenha estabelecido tal exigência em 1996. Em 2002, a
prefeitura firmou convênio com uma universidade privada da cidade para oferecer
formação em pedagogia para suas profissionais da educação infantil com desconto
de 66%, aumentando, assim, a escolaridade média de suas profissionais.
Desse modo, foi possível observar em um curto intervalo de tempo uma
significativa mudança no perfil de formação das profissionais de educação infantil,
conforme se observa nas figuras abaixo:

Fonte: Adaptado de ALVES e TEBET (2010, p. 17).
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Depois da LDB, tivemos ainda a aprovação do Estatuto da Educação de São
Carlos, em 2006; da Lei que estabeleceu o FUNDEB, em 2007; da Lei do Piso Salarial do Magistério em 2008; e das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
Infantil, em 200911; que significaram um conjunto ainda maior de mudanças a ser
implementadas. Algumas dessas mudanças ficam evidentes quando nos deparamos
com essas histórias da educação infantil no município antes da década de 1980.
Outras, são histórias mais recentes e podem ser facilmente acessadas conversando
com as profissionais que estão há mais tempo na rede ou, ainda, lidas nos relatos
registrados no livro on-line “Memórias da Educação Infantil” (TEBET et al., 2015).
A história da Educação Infantil no município está em curso. Ela não termina aqui. Ela está sendo escrita cotidianamente por cada uma e cada um de nós.
O fato de termos leis avançadas não significa que, de fato, estejamos oferecendo
uma educação condizente. Não significa que elas estejam consolidadas e tampouco
significa uma predisposição por parte do poder executivo (seja ele o municipal, o
estadual ou o federal) para garantir a oferta de uma educação tal qual indicam
todas as diretrizes, critérios e parâmetros estabelecidos pelo MEC, ou mesmo localmente, pelas prefeituras e Conselhos Municipais de Educação. Faz-se necessário
o tempo todo estarmos atentos para evitarmos preconceito, discriminação e para
garantirmos efetivamente uma educação de qualidade para todas as crianças, respeitando cada uma delas, bem como suas famílias. Faz-se necessário o engajamento
político de cada uma e cada um de nós – professores e gestores – para construirmos
cotidianamente currículos significativos e que respeitem a inteligência, a história e
a criatividade de todas as nossas crianças. É um desafio complexo, mas não impossível. Espero que sejamos capazes de ter sucesso nessa empreitada!

11 Destaca-se, contudo, que os avanços que as DCNEI (2009) apresentavam em termos
curriculares estão hoje sendo ameaçados por projetos como os presentes nas últimas
versões da proposta de Base Nacional Comum Curricular e pelo PNAIC – Programa
Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que, a partir deste ano, tem como foco também a educação infantil.
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3.1. Criança e Infância:

elementos conceituais iniciais
Mara Silvia A. Nucci Morassutti
(Docente EBTT-UFSCar)

A

concepção de criança e infância está de tal modo atrelada às práticas educativas que implementamos junto a elas, que é primordial discutirmos
como concebemos a criança, para finalmente colocarmos em discussão

nossa própria atuação. Compreender nossa prática junto às crianças, refletir sobre
ela de modo a avaliá-la, aperfeiçoá-la, reconstruí-la ou transformá-la (se julgarmos
necessário) exige que tenhamos clara nossa concepção de criança e infância.
A título de provocação, vou apresentar três diferentes formas de se conceber a criança e a infância, que marcaram profundamente momentos específicos ao
longo da história da humanidade, mas que ainda hoje subsidiam a forma como as
vemos, sinalizando brevemente como essas concepções subsidiam as práticas nas
instituições voltadas ao atendimento e educação das crianças.
A primeira dessa forma concebe a criança como um adulto em miniatura. Essa forma de conceber a criança foi muito marcante até o século XVII, conforme indica Ariès. Nesse período, constata-se uma indiferenciação entre as práticas adultas e infantis: a forma de se vestir, por exemplo, são muito semelhantes. A
participação na vida da sociedade, no trabalho e nos jogos, não observava qualquer
tipo de diferenciação em função da idade cronológica. Vencida a etapa inicial da vida,
em que ocorria grande número de mortes das crianças, elas passavam a fazer parte
do mundo social. Não raro eram encaminhadas para morar com famílias que não
eram a sua de origem e participavam da dinâmica destas, também em âmbito profissional, como aprendizes. Ou seja, a criança era educada à medida que participava
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diretamente das relações sociais. O cuidado dispensado à criança dava-se em forma
de paparicação, em famílias mais abastadas. A família não tinha a função de provimento de ordem afetiva e os cuidados físicos das crianças eram de responsabilidade
das amas de leite.
Somente no século XVII uma outra concepção de criança foi gestada. Surgia a ideia da diferenciação da criança em relação ao adulto. A criança passa a
ser concebida como um devir, um ser em transformação.
Concebê-la como um devir tem algumas implicações: em primeiro lugar,
ressalta a incompletude da criança em relação ao adulto. Admite-se um movimento
efetivo da vida humana, mas em direção a uma regra final ou um modelo ideal,
no caso o adulto. Admite-se, ainda, um padrão de desenvolvimento, que é sempre
único e invariável, indiferente ao tempo, ao espaço e às questões sociais.
Não nos admira o fato de que a institucionalização da criança, seja na família, nos asilos e depois no jardim da infância, data também dessa época: a criança
passa a ser vista e tratada como alguém que precisa ser amada e cuidada. As práticas sociais se diferenciam gradativamente: há aquelas que passam a ser vedadas às
crianças, observando-se seu grau de periculosidade ou promiscuidade. A criança é
afastada do mundo adulto.
A ideia central é proteger a criança e prepará-la para viver no mundo adulto.
Passa-se a oferecer à criança todo um treino inicial, preparatório às vivências reais
sociais. Esse treino é todo realizado num contexto separado, afastado e protegido do
mundo. A criança, por exemplo, já não tem contato direto, por exemplo, com os instrumentos de trabalho, mas se passa a oferecer uma réplica desses instrumentos,
em miniatura, que não cortam, não perfuram e resguardam a criança de eventuais
danos físicos.
Nesse contexto, a instituição que atende às crianças pretendia-se impermeável à realidade histórica, social e cultural. Em nome de preparar a criança para
uma vivência real adulta posterior, suprime-se toda a possibilidade de vivências
reais atuais. Temos uma visão de educação preparatória, que ainda hoje guia muitas de nossas práticas, aqui exemplificada pela máxima “quando você for maior, vai
entender isso (...)” ou “quando você chegar no primeiro ano já deverá apresentar
essa ou aquela habilidade”.
Uma terceira ideia de criança é bem mais recente e ainda lutamos por seu
reconhecimento e apropriação sociais: a criança como sujeito histórico-social
de direitos.
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Considerar a criança como um ser histórico significa que admitimos seu
potencial para participar da construção e da mudança da história e, como tal, deve
ter voz garantida socialmente.
O ser social se evidencia quando reconhecemos que ele se constrói e constrói e reconstrói sua realidade, faz história, portanto, em interação com os demais.
Nessa interação social é que as crianças interpretam, ressignificam, modificam
e compartilham os elementos culturais construídos socialmente. Retomo neste
momento a definição apresentada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (2010,
p. 12) de que a criança é:
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca,
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona
e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.

Nessa perspectiva, reconhece-se a criança em sua plenitude, não mais em
oposição ao adulto. A criança é completa em si mesma, com potencialidades específicas provenientes da fase de seu desenvolvimento e do contexto histórico, social
e cultural em que está inserida.
Não se trata de oferecer oportunidade visando exclusivamente prepará-la
para o mundo adulto, mas de se oferecer experiências para que sua infância seja
vivida da forma mais integral e completa possível. Rompe-se nesse momento a possibilidade de se oferecer uma Educação Infantil pautada no modelo escolar e com
objetivo preparatório. Passa-se a buscar uma pedagogia que contemple as especificidades infantis.
Nessa direção, me arrisco a apresentar 4 aspectos que considero importantes, considerações estas que podem ser complementadas por todos que, como
eu, se arriscam diariamente a construir o espaço de Educação Infantil que efetivamente considere a criança um sujeito histórico-social de direitos.
Em primeiro lugar, sinalizo que a instituição que trabalha nessa perspectiva
deve ser altamente permeável às relações sociais: consideram aquelas realizadas
em seu interior como momentos essenciais para o desenvolvimento tanto dos adultos como das crianças. Nesse sentido, promove-as em todas as direções e contextos: crianças se relacionam com seus coetâneos, com crianças mais novas ou mais
velhas, com adultos profissionais da escola e familiares; por outro lado, os adultos
relacionam-se entre si e com as crianças sempre considerando o potencial educativo dessa oportunidade. Também promove que as relações sociais se estabeleçam
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com a comunidade e que aquelas que se realizam prioritariamente em seu exterior
tenham espaço educativo nas vivências oferecidas às crianças. Nessa direção, a instituição deve estar aberta a todos aqueles que possam contribuir para o alargamento
das possibilidades educacionais das crianças e seus familiares e dos profissionais
que lá trabalham. É o espaço onde as vovós e vovôs podem contar histórias, os
pais podem ajudar as crianças a confeccionarem e soltarem pipas, os irmãos mais
velhos contam o que aprenderam sobre a necessidade de se preservar a natureza, a
cozinheira vem ensinar um novo quitute, o palhaço vem ensinar como se trabalha
no circo, enfim, as possibilidades que se abrem são infinitas e o primeiro passo é a
disponibilidade em permitir sua realização.
O segundo aspecto a ser ressaltado é que essa abertura da instituição à realidade social deve sempre mirar para a oferta de experiências ricas e diversificadas,
reais e atuais, que promovam que as crianças entrem em contato com seu mundo
e ampliem suas vivências. Mais ainda, que promovam, como já apontamos acima, a
interpretação, a ressignificação e o compartilhar os elementos culturais construídos
socialmente. A ideia é atuar no sentido de ampliar as experiências infantis, considerando desde os bebês até as crianças maiores.
O cuidado, nesse contexto, não deve ser negligenciado e nem visto numa
perspectiva inferior ou secundária. Entretanto a atuação junto às crianças não deve
se limitar a ele e, ao mesmo tempo, devemos garantir que o cuidado perpasse todas
as atividades oferecidas às crianças: ele está presente na forma como propomos
e realizamos cada uma das atividades, em questões como “o que fazer para possibilitar vivências mais ricas durante as brincadeiras infantis?”, “como utilizar os
espaços e materiais da instituição de forma a garantir qualidade nas interações
sociais estabelecidas?”, dentre outras. O cuidado está presente na garantia de um
ambiente acolhedor, que garanta às crianças segurança e descanso, mas também
possibilidade de se movimentar, de brincar, de explorar fenômenos e conviver com
a natureza, de ter acesso ao conhecimento e possibilidade de se apropriar dele e
reelaborá-lo, de ampliar e compartilhar suas experiências.
A terceira questão refere-se à importância da brincadeira no contexto de
se garantir os direitos das crianças e de se buscar uma pedagogia que contemple
as especificidades infantis. Entendemos o brincar como essencial para a aprendizagem de desenvolvimento das crianças. Sem pretender nos restringir a uma teoria específica, apontamos que a brincadeira possibilita que os processos psíquicos
tomem forma ou se reorganizem. No caso específico da brincadeira, por exemplo,
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a observação de uma ou de um grupo de crianças durante essa atividade permite
constatar como fazem uso de sua memória e percepção adequando suas ações aos
padrões vivenciados em seu cotidiano. Ao mesmo tempo, é preciso que a criança se
mantenha atenta para poder dar sequência à brincadeira, considerando as ações de
seus pares. Exige, ainda, a imaginação da criança, que torna possível a “transformação” de um cabo de vassoura, por exemplo, em um cavalo. Além disso, a brincadeira possibilita o desenvolvimento da personalidade da criança. É precisamente no
brinquedo que a criança, no período pré-escolar, por exemplo, assimila as funções
sociais das pessoas e os padrões apropriados de comportamento.
Nesse contexto, há de se ressaltar mais uma vez a importância das interações estabelecidas no contexto da Educação Infantil, sobretudo no decorrer das
brincadeiras, para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Essa capacidade imaginativa, interpretativa ou simbólica do mundo a sua volta faz com que o
universo da criança seja lúdico e que pelo lúdico a criança aprenda e se desenvolva
nas mais diversas linguagens.
Finalmente, aponto a necessidade de se garantir o tratamento individual de
cada criança. Apesar de ser um ambiente coletivo, cada criança tem suas próprias
necessidades e especificidades. É importante acolher cada uma delas como um ser
singular, desde o momento em que essa criança chega à instituição. A inserção da
criança deve ser estudada e compartilhada com a família. O respeito à individualidade é um cuidado, que muitas vezes exige adaptação da instituição, e ao mesmo
tempo um aspecto a ser vivenciado e ensinado a toda a comunidade; isso porque ele
perpassa questões como religião, alimentação, etnia, diferenças desenvolvimentais
e comportamentais, dentre outras.
Diversas e diferentes concepções de criança e infância marcaram períodos
históricos e ainda hoje se fazem presentes em nosso cotidiano, às vezes em pequenos atos e atitudes corriqueiras, simples, mas cheias de significado, como toda prática social. Não os colocamos em termos de valoração ou de julgamento de seus
pressupostos, na medida em que os consideramos como característicos de um dado
momento histórico e social. Entretanto, consideramos que precisamos firmemente
nos questionar sobre nossa concepção como educadores individuais e coletivos para
construirmos uma prática condizente com o que esperamos e acreditamos, condizente com a sociedade que almejamos construir.
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3.2. Brincar nos cotidianos da
Educação Infantil
experiência educativa de
formação humana para a vida

Aline Sommerhalder (Docente PPGE-UFSCar)
Fernando Donizete Alves (Docente PPGE-UFSCar)
Andressa de Oliveira Martins (Doutoranda em Educação PPGE-UFSCar)

“O ser humano só brinca quando é um ser humano no sentido pleno
da palavra e é plenamente ser humano quando brinca” (Schiller).

O

“O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. É preciso
transver o mundo” (Manoel de Barros).

presente material aborda o brincar como experiência112e linguagem
humana central na vida das crianças. Foi elaborado a partir de pesquisas e literaturas acadêmicas na área educacional, especialmente aque-

las influenciadas ou decorrentes dos Estudos da Criança, ações de formação de
professores e profundo compromisso com as práticas educativas para a primeira
infância. Objetiva compartilhar conhecimentos produzidos pela literatura científica
e em diversos contextos formativos, fomentando reflexões sobre o brincar na educação das crianças visando uma infância melhor. Produzido por pesquisadores/as do
Cfei213– Centro de Pesquisa da Criança e de Formação de Profissionais da Infância/

1 A compreensão de experiência já foi objeto de apresentação em outro texto que compõe
esse material formativo. Consultar.
2 Dentre os trabalhos de destaque há a obra Jogo e Educação da Infância: muito prazer
em aprender (CRV, 2011), assumida pelo Ministério da Educação e compondo a PNBE
do Professor (2013), no eixo Interações e Brincadeiras – área da Educação Infantil.
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CNPq, este material teórico assume o sentido de um diálogo com as educadoras e
educadores que atuam na Educação Infantil.
Tomamos o brincar na esfera da ludicidade, esta última compreendida como
pertencente à cultura lúdica3.14Por ludicidade, entendemos as múltiplas linguagens
humanas que têm, em sua natureza, a fantasia, a imaginação, a espontaneidade, a
criação, a curiosidade, o prazer, o simbolismo ou a representação.
Pensando nas infâncias, as brincadeiras, os jogos, os brinquedos, os livros
infantis, as músicas infantis, as danças, o desenho, o teatro, as histórias orais para
a infância, as parlendas, as expressões artísticas das crianças são exemplos de linguagens que, influenciados pelos contextos culturais e sociais e aspectos históricos,
compõem a ludicidade. Lúdico é uma palavra que deriva do termo latino ludus e
significa brincar (CUNHA, 1986). Brincar compreende “gesto de ligação”; “vínculo
com o outro”. É uma experiência anímica, ato social e que pertence a uma dimensão imaginária, oposta à realidade, sendo atemporal. Trata-se de um “como se!”, de
uma simulação da realidade. “Assim, brincar é o vínculo originário que a criança
estabelece entre o mundo objetivo (até mesmo seu próprio corpo) e o mundo imaginal” (PIORSKI, 2016, p. 61). Freud (1908) destaca que toda criança que brinca
se comporta como um poeta, pelo fato de criar um mundo só seu, ou mais exatamente, por transpor as coisas do mundo em que vive para um universo novo, em
acordo com suas conveniências.
Representar, simbolizar, fantasiar, realizar desejos, conhecer o mundo, narrar os interesses da alma, produzir e expressar significados sobre a realidade mais
ampla e o cotidiano, narrar o pensamento, ter iniciativa e fazer escolhas, usar o
corpo e o movimento, solucionar problemas, explorar objetos e a natureza, tomar
decisões, investir afeto e agir seriamente4,15obter prazer, mas se arriscando ao desprazer, agir consciente e voluntariamente, adentrar uma dimensão imaginária
3 Por cultura lúdica, Brougère (1998; 2002; 2010) entende como um conjunto de ações
ou procedimentos que permitem a realização da brincadeira, sendo este um conjunto
vivo, diversificado, que alimenta e é alimentado pelas culturas.
4 Um aspecto importante para essa compreensão é tomar o brincar em seu caráter sério.
Isso significa que as crianças, quando brincam, despendem energia e afeto tal qual um
intelectual ou artista ao produzir suas obras. A problemática que se insere, em nossa
sociedade e culturas, é de reconhecimento de um distanciamento dessa ação humana de
seu caráter sério, contribuindo para uma aproximação da ideia de brincar como diversão,
passatempo, ação sem produto valorativo. Emerique (2003) esclarece que as narrativas
como: “Vamos parar de brincar que vai começar a aula”, “A vida não é brincadeira”, “Eu
estou falando sério e não brincando” alimentam essa cisão entre brincar e a ação humana
de trabalhar ou estudar, estas últimas reconhecidas como atividades sérias.
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oposta à realidade, mas com apoio nesta e incerta quanto aos rumos da ação e
resultados são características e potencialidades educativas reconhecidas por autores clássicos do lúdico, como Huizinga (1980), Caillois (1990), Henriot (1989) e
Brougère (2003) em relação ao brincar. Dentre essas características, a liberdade
e espontaneidade que caracterizam a ação como voluntária e o espaço imaginário
que confere a consciência de que essa ação é uma evasão temporária da realidade
(manipulação da realidade) para a ordem do imaginário – “disfarce” – são os dois
núcleos centrais na compreensão dessa linguagem.
Brincar constitui o fundamento da experiência cultural, sendo que o seu
nascimento se encontra nas relações humanas iniciais, estabelecidas entre o bebê516
e a sua mãe, por meio das trocas de olhares, gestos, toques, expressões que desencadeiam o relacionar, o conhecer, o reconhecer e o vínculo humano. É experiência
de criação por excelência e uma forma básica de viver (WINNICOTT, 1975; 1982).
A origem da criatividade nos seres humanos está no ato de brincar na infância,
que tem sua gênese nestes intercâmbios relacionais iniciais e brincantes com o
outro humano6.17Isso significa que as crianças não nascem sabendo brincar, essa
experiência é aprendida desde as relações humanas iniciais e não naturalizada ou
herdada. Para as crianças, desde essas primeiras interações, esse brincar passa a
ser uma experiência cotidiana e preferida, em suas vidas.
Para esse autor, as brincadeiras acontecem em uma região situada no
espaço potencial, que existe entre o sujeito e o ambiente, entre a realidade psíquica
pessoal ou interna e a realidade compartilhada. Esse lugar intermediário entre o
sujeito e o objeto é fundamental para o início da relação entre a criança e o mundo,
lugar onde ocorre o brincar e se conserva718para as experiências futuras com as
artes, a religião, a fantasia e o trabalho científico ou intelectual criativo.
5 As crianças, desde bebês, devem ser reconhecidas em sua alteridade, como sujeitos de
direitos, que leem o mundo e o pronunciam por meio de suas múltiplas linguagens.
Dentre essas linguagens, a central, intensa e preferida é o brincar.
6 Esse outro, que para a teoria winnicottiana é a mãe, mas que na contemporaneidade
também inclui os familiares e os/as professores/as da instituição de Educação Infantil,
em seguida, realizam a disponibilização e mediação dos espaços e objetos lúdicos para
as crianças, dando continuidade nessa aprendizagem do brincar.
7 Lúdico é um ato social não exclusivo das crianças. O humano brinca, mas no adulto
ou idoso essa ludicidade se realiza sob outras formas de manifestação que as sociedades legitimam ou, ao menos, permitem. Nesse sentido, temos como exemplo: as produções intelectuais e artísticas. Freud (1968 [1908]) ressalta que os adultos substituem
suas brincadeiras infantis por outras formas de expressão da imaginação e da fantasia,
sendo que as características dessas produções ou ações adultas são as mesmas daquelas
encontradas nas brincadeiras das crianças.
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Huizinga (1980) esclarece que brincar819é uma necessidade de desenvolvimento do ser humano, por isso reconhece esse humano como Homo Ludens. Para
o autor, é um princípio de toda civilização, é uma função da vida. As crianças brincam porque é uma necessidade (não biológica), forma de viver verdadeiramente
a vida e suas infâncias. É sua linguagem e prática por excelência, é um direito920e
investimento na existência humana. No entanto, é intensamente desvalorizada ou
marginalizada em nossa sociedade e em diversas culturas, em decorrência de sua
oposição ao mundo do trabalho e da produção.
Maravilhar-se, encantar-se, alegrar-se, inventar, fantasiar e sentir prazer
na vida cotidiana são experiências da alma que se distanciam ou “desequilibram”
a racionalidade necessária para a produção, em uma sociedade capitalista. Essa
marginalização do brincar espelha, no cerne da problemática, a marginalidade ou
abandono das crianças, invisibilidade ou desprezo por suas experiências. “Além de
esquecida e manipulada, a infância também é impedida. Com todas as implicações
patológicas desse impedimento” (PIORSKI, 2016, p. 45).
Há uma roupagem da modernidade, mas ainda persiste seu simbolismo
regente: o abandono. Ainda vivemos esse sentimento que relega as crianças a uma marginalidade até sua “entrada na vida”. No nível de si mesmo,
da experiência da criança com suas próprias potencialidades, raros são os
povos e as épocas que alcançaram um vivo interesse na alma de seus filhos
(PIORSKI, 2016, p. 39).

Brincar é aprendizagem que envolve a apropriação e produção ou ressignificação de cultura, representando símbolos, signos, valores, hábitos e costumes,
comportamentos e objetos que são produtos do coletivo de uma sociedade (SOMMERHALDER e ALVES, 2011; NICOLIELO, SOMMERHALDER e ALVES, 2017).
As crianças mobilizam significados, compreendem e apreendem ativamente essa
realidade, antecipando condutas ou ações que na vida real ainda não podem realizar. Ao brincar, as ações das crianças estão subordinadas aos significados. Nessas
experiências, elas são autênticas, têm liberdade e são autoras ou protagonistas de
seus atos, agindo com prazer, entusiasmo, originalidade, ousadia e envolvimento
8 O termo assumido por Huizinga é jogo, que compreende tanto a ação de brincar quanto
de jogar.
9 O documento “Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças” anuncia como um critério de qualidade pedagógica o direito
das crianças à brincadeira, devendo ainda ser um elemento de análise a existência e disposição de brinquedos na Educação Infantil. (CAMPOS; ROSBERG, 2009). Trazemos
para essa ideia do direito, a experiência de brincar como direito de viver a vida.
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emocional ao explorar, experimentar, descobrir, escolher, tentar, fantasiar, inventar
e criar, possibilitando também o aprender a conviver melhor com as diferenças
culturais e sociais. Sarmento (2003), Borba (2005) e Brougère (1998; 2003) consideram que nesse ato social, as crianças aprendem a sociabilidade e a conviver com
o outro. Além do convívio com o outro, aprendem a interagir com os objetos das
culturas e com a natureza.
Porém, na contemporaneidade, há uma cobrança cada vez mais forte pela
produtividade e, com isso, as crianças da Educação Infantil são preparadas para as
etapas seguintes, visando garantir uma melhor atuação futura no mundo do trabalho e na economia brasileira. Essa ideia se expressa, por exemplo, quando brincar
não se faz presente no cotidiano ou é aproveitado, sobretudo, como recurso de
ensino para o trabalho pedagógico com habilidades. Distancia-se de uma proposta
educativa que toma o brincar como essência do pensar e da ação das crianças
e prática social legítima, promotora de qualidade de aprendizagem para a vida e
desenvolvimento humano.
Com as proposições das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (BRASIL, 2010), as instituições de Educação Infantil assumem o objetivo
de garantir às crianças acesso a processos de apropriação do conhecimento e aprendizagens, a partir de práticas que tenham como eixos de organização as interações
e a brincadeira. Com isso, não se pode pensar no brincar sem as interações, sendo
que essas ocorrem com o/a professor/a, entre pares infantis, com os brinquedos
e outros materiais disponibilizados para as crianças, entre crianças e ambiente,
incluindo a natureza, e entre instituição, família e a criança, sendo que por meio
desta última é possível aproximar-se e incluir a cultura popular e as brincadeiras
conhecidas e preferidas das crianças (KISHIMOTO, 2010).
O teórico Loris Malaguzzi, pensador da abordagem Reggio Emilia, destaca
que a criança tem cem linguagens (EDWARDS; GANDINI, L; FORMAN, 2016).
(...) ele nos fala das cem maneiras diferentes de a criança pensar, sentir,
falar, inventar, sonhar (…) Mas, diz a poesia, os adultos roubam noventa
e nove dessas cem linguagens das crianças. Na avaliação de uma instituição de Educação Infantil, devemos perguntar: o trabalho educativo procura
desenvolver e ampliar as diversas formas de a criança conhecer o mundo e
se expressar? As rotinas, as práticas adotadas favorecem essa multiplicidade
ou, ao contrário, como sugere o poeta, roubam a possibilidade de a criança
desenvolver todas as suas potencialidades? (BRASIL, 2009, p. 40).
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Quando pensamos a inserção do brincar na rotina da Educação Infantil,
é inevitável a discussão sobre o “brincar educativo ou dirigido” e o “brincar livre”.
Mas afinal, como definimos essas duas expressões? E suas implicações para as práticas educativas cotidianas com as crianças? Essa é uma discussão de longa data e,
apesar dos avanços, ainda há um caminho longo a ser percorrido, principalmente
quando pensamos na socialização e apropriação do conhecimento produzido, ou
seja, daquilo que já se sabe sobre a importância do brincar para as crianças e seu
potencial educativo.
São expressões cunhadas em um contexto histórico e social pautado pelo
sistema capitalista que coloca em oposição o brincar e a seriedade, já anunciado
neste material, dadas as características do primeiro e sua suposta improdutividade.
Do ponto de vista de produtos realizados, brincar não produz nada de importante
para a nossa sociedade capitalista. É nesse cenário que a relação entre brincar e
a educação institucionalizada enseja o surgimento das duas expressões e indica o
aprender brincando, como resultado para o brincar dirigido. Como pode o brincar,
tachado de improdutivo, de não sério, ser reconhecido pelas instituições educacionais que sustentam suas bases na produtividade, na seriedade, na disciplina? Está
instaurada aqui uma confusão de línguas entre aquilo que o brincar significa (suas
características, função, etc.) de fato e o que, supostamente, se acredita que ele seja
(no imaginário social).
Um exemplo comum dessa confusão de línguas no cotidiano da Educação
Infantil é o tempo e o espaço oportunizado às crianças para brincarem livremente
(ou espontaneamente): entre uma atividade e outra ou no dia do brinquedo (que
normalmente fica reservado para sexta-feira). Brincar como um direito das crianças não aparece como campo de experiência central presente no dia a dia de suas
vidas e de concretização de todas as práticas que ocorrem na Educação Infantil.
Ainda precisamos ampliar a qualidade do brincar e das interações, em muitas instituições de Educação Infantil.
Nesse exemplo, caracterizamos o chamado ‘brincar livre’, ou seja, aquele
tempo e espaço na rotina reservado para que as crianças possam organizar suas
brincadeiras, sem a intervenção docente direta. É importante que as crianças
tenham essas experiências em que elas podem brincar com liberdade, a partir de
sua própria iniciativa, escolhendo do quê, como, com o quê, onde e com quem brincar. Concordamos com Soares (2017) quando aponta que este é um tempo precioso
para as crianças interagirem com os brinquedos, com objetos de seu cotidiano, com
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a natureza, com outras crianças, com os adultos, acumulando conhecimento sobre
si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo.
A pouca qualidade da Educação Infantil pode estar relacionada com a
oposição que alguns estabelecem entre o brincar livre e o dirigido. É preciso desconstruir essa visão equivocada para pensar na criança inteira,
que, em sua subjetividade, aproveita a liberdade que tem para escolher
um brinquedo para brincar e a mediação do adulto ou de outra criança,
para aprender novas brincadeiras (KISHIMOTO, 2010, p. 1).

Essa autora relembra a problemática que temos em nossa realidade: brincar livre não é valorizado, ou seja, não se reconhece que as crianças podem construir algum conhecimento significativo ou aprendizagem quando brinca de maneira
espontânea, com liberdade e sem uma intervenção direta de um adulto. É reconhecido como passatempo, diversão, descontração para posterior realização de atividades pedagógicas.
Tardos (2007) esclarece que a abordagem Pikler valoriza profundamente o
brincar espontâneo (livre) uma vez que estimula, dentre outras potencialidades, a
vontade de interagir e o sentimento de capacidade e de segurança.
No entanto, o que se observa em grande parte das escolas de Educação
Infantil são propostas dirigidas de forma sistemática com o objetivo de que
as crianças pequenas apresentem produções com resultados semelhantes
entre elas, em alguns casos desde o primeiro ano de vida (TARDOS, 2007,
p. 31).

Se nos atentarmos para o que as crianças estão fazendo (do que estão brincando, como estão brincando), emergem saberes e conhecimentos desses contextos. Cabe dizer que brincar tem apoio na realidade, ou seja, as crianças trazem para
seu brincar seus valores, ideias, percepções, representações e operam significados
desse pertencimento cultural e social, e esses repertórios devem ser fortalecidos,
compartilhados, ampliados, questionados e ressignificados.
Dentre as formas de participação1021no brincar, a observação atenta e sensível desses momentos pode ser muito rica para conhecer melhor as crianças, seus
10 Outras formas de participação no brincar livre ou espontâneo são destacadas por Sommerhalder, Nicolielo e Alves (2016): a participação do/a professor/a também pode ocorrer com a organização dos espaços e dos materiais para brincar, a disponibilização de um
tempo favorável para a experiência, brincando junto com as crianças, documentando
as brincadeiras infantis para posterior reflexão, realizando intervenção direta quando
necessário, incentivando outras formas de brincar ou convidando a interação entre
pares infantis.
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valores, seus pensamentos, suas dificuldades, seu repertório de cultura lúdica,
assim como para aproximar os interesses delas com a intencionalidade da prática
educativa. Nesse processo de aproximação, é fundamental garantir que o brincar
mantenha suas características fundamentais – a espontaneidade, a imaginação e a
criação – sem as quais essa experiência se fragiliza no que tange ser uma melhor
oportunidade educativa, para as crianças.
Uma maneira de possibilitar tal articulação é quando o/a professor/a, ao
propor uma experiência lúdica às crianças com vistas a incentivar certos tipos de
aprendizagem, preserva as condições para expressão do brincar, ou seja, a ação
intencional da criança para o lúdico. A autora acredita que o/a professor/a está
potencializando as situações de aprendizagem, maximizando a construção de
conhecimento ao introduzir a dimensão do prazer, da curiosidade, da descoberta,
do desafio, da decisão, da invenção e instigando a capacidade de iniciação e ação da
criança (KISHIMOTO, 1999).
Contudo, o que mais se observa nas instituições de Educação Infantil são
práticas que caminham na direção contrária, dirigindo em demasia o brincar, o que
dificulta uma participação mais ativa das crianças. Soares (2017) anuncia que são
propostas dirigidas de forma sistemática cujo objetivo é fazer com que as crianças
apresentem resultados semelhantes entre elas. Essas práticas se distanciam profundamente de uma experiência educativa dialógica, democrática e permeada pela
amorosidade (SILVA, 2016). Essa autora complementa que:
Não há educação emancipadora que se dê fora do diálogo e da amorosidade. Diálogo compreendido como encontro entre os seres humanos que
mediatizados pelo mundo o pronunciam. Por isso, ler e dizer o mundo ser
um direito de todos/as, inclusive dos bebês (p. 160).

Em práticas distantes de experiências educativas democráticas, brincar é
“didatizado”, reduzido a uma reprodução. Muitas vezes, o/a professor/a apresenta
uma brincadeira definindo uma única forma de brincar, quando poderia tratá-la
como uma possibilidade, abrindo um significativo espaço para que as crianças invistam criativamente.
Na contramão dessa perspectiva, as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil (BRASIL, 2010) regulam que o trabalho na Educação Infantil
deve ser sustentado em princípios éticos, políticos e estéticos.
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Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito
ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e
singularidades; Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática; e Estéticos: da sensibilidade,
da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes
manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 2010, p. 16).

No entanto, há uma considerável dificuldade quando abordamos o “brincar
educativo ou dirigido” tal como ele foi concebido ao longo da história, ou seja, como
uma atividade com aparência de uma brincadeira, mas com o objetivo de aprendizagem de uma determinada habilidade. Por exemplo, atividades que favoreçam,
no contexto da alfabetização numérica, que as crianças reconheçam os números.
Brincar foi transformado, “submetido às exigências pedagógicas, tanto em nível
de conteúdo quanto de forma (forma coletiva e controlada pelo/a professor/a)”
(BROUGÈRE, 2003, p. 127).
No documento Brinquedo e Brincadeiras nas creches (BRASIL, 2012), a
brincadeira de alta qualidade resulta da intencionalidade do adulto que oferece
autonomia às crianças, de modo que elas possam explorar os brinquedos e recriar
a cultura lúdica. É com essa intenção que devem ocorrer as intervenções feitas
no ambiente, na organização do espaço e dos mobiliários, na seleção e escolha de
brinquedos e outros materiais e nas interações com as crianças. A observação das
crianças, a clareza quanto aos objetivos educativos, o planejamento do ambiente,
o envolvimento das crianças e das comunidades e a ação e interação das professoras materializam essas experiências de brincar de qualidade na Educação Infantil
(BRASIL, 2009).
Atrelados a essa noção do brincar dirigido, surgem os brinquedos educativos, cuja função é de apoio ou suporte para as aprendizagens de maneira mais
direcionada. Segundo Brougère (2003, p. 127), “(...) propõe incluir aí elementos de
ordem didática, suporte de uma aprendizagem em potencial”. Contudo, continua
o autor, “o que tem um sentido quando o professor controla a fidelidade do uso ao
princípio [que o brinquedo tem como objetivo educativo], torna-se, no âmbito de
uma utilização livre, um objeto cujo valor educativo mais do que o valor lúdico não
está assegurado”.
Essa é uma característica do brinquedo, dado que sua função é de ser suporte
às brincadeiras. Um determinado objeto se transforma em brinquedo a partir de uma
demanda da brincadeira. O conteúdo ideacional do brinquedo jamais determina a
brincadeira, pois ao contrário, é ela que orienta o uso dos objetos (BENJAMIN, 1984).
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Assim, por exemplo, um cabo de vassoura, em alguns momentos, pode ser o cavalinho de pau, em outros pode ser a lança. Já a brincadeira de casinha demanda alguns
objetos na perspectiva de melhor caracterizá-la, tais como panelas, fogão, geladeira,
aparelhos eletrônicos, móveis variados, utensílios variados, entre outros.
No caso dos bebês o próprio corpo, muitas vezes, se transforma em brinquedo na perspectiva de conhecer-se, experimentando as possibilidades desse
corpo. Os adultos com quem interage também assumem esse papel de brinquedo.
Esse é o primeiro brinquedo do bebê a partir do qual a criança começa a ver e descobrir o mundo (KISHIMOTO, 2010).
Referente aos brinquedos (também chamados de objetos lúdicos) industrializados ou não que são disponibilizados às crianças, alguns cuidados são necessários, principalmente ao se considerar a diversidade de possibilidades (KOBAYASHI;
SOMMERHALDER e ALVES, 2015).
Para adquirir brinquedos, é fundamental selecionar aqueles com o selo do
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia). A seleção de brinquedos envolve
diversos aspectos, como: ser durável, atraente, adequado e apropriado para diversos
usos; garantir a segurança e ampliar oportunidades para brincar; atender à diversidade racial, não induzir a preconceitos; não estimular a violência; incluir diversidade de materiais e tipos – brinquedos tecnológicos, industrializados, artesanais e
produzidos na experiência de brincar. Portanto, ao selecionar brinquedos, é preciso
considerar tamanho e durabilidade, de modo que o objeto lúdico, no todo e em suas
partes, precisa ser duas vezes maior e mais largo que a mão fechada da criança
(punho). Deve-se ter atenção com cordas e cordões, como também bordas cortantes ou pontas, materiais tóxicos ou inflamáveis. Os brinquedos devem ser lavados e/
ou higienizados (KISHIMOTO, 2010).
Organizar o ambiente de modo a incentivar as experiências de brincar e
disponibilizar um conjunto de brinquedos, interagir com as crianças nos contextos
de brincadeiras exigem compreender do que e como elas brincam, seus campos de
interesse.
Aproximando das brincadeiras dos bebês (de 0 a 1 ano e meio), temos que o
interesse é por um brincar sensorial – sentidos e motor, nomeado por Piaget (1971)
como Jogo do Exercício. Assim, bebês gostam de brincadeiras de ação corporal,
de manipulação repetida, em que a tatilidade é um poderoso recurso imaginador
(PIORSKI, 2016). Piaget (1971) nomeia de assimilação funcional ou repetitiva, em
que a função de brincar é o prazer ou a satisfação em si gerada, criando esquemas
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de ação, e qualifica esse brincar dentro do período sensório-motor (crianças dos
primeiros dezoito meses de vida – “vamos brincar de novo?”). Os bebês brincam
por várias vezes da mesma coisa (bater, jogar, levantar e sentar, encaixar, etc.) e se
interessam por essa repetição prazerosa. Seus sentidos são os meios para exploração, investigação, manipulação e experimentação, buscando conhecer e entender o
mundo em que vivem. Os jogos de exercício são as formas de, por seu prazer funcional, repetir, por exemplo, uma sequência motora e por isso, formar um hábito.
A repetição prazerosa pelo hábito é fonte de significação, de compreensão de ações
(MACEDO, 1995). Piaget (1971) ensina que os hábitos são a principal forma de
aprendizagem dessas crianças e constituem a base para as operações mentais.
A abordagem Pikler (SOARES, 2017; KÁLLÓ e BALOG, 2017) traz contributos para compreender esse brincar nos primeiros anos de vida. Nos primeiros três
meses, o brincar dos bebês é centrado em sensações táteis e auditivas provocadas
pelo seu corpo em contato com o ambiente e com outras pessoas – outros corpos
(roupas, lençóis, água do banho, colo do humano) e sons de seu corpo e vindos do
ambiente. Brincam de escutar o que ocorre à sua volta. Os bebês recebem ainda
estímulos visuais e, com isso, seu brincar é olhar ao redor, movimentando os olhos,
o pescoço e a cabeça, buscando explorar o ambiente. As experiências do movimento
e do olhar se unem. Entre o terceiro e o quarto mês, e aos poucos, os bebês descobrem as mãos, os dedos, e as brincadeiras de flexionar os braços para tocar dedos e
mãos se intensificam. Enfim, o corpo de fato se apresenta como um dos primeiros
brinquedos dos bebês, conforme já indicamos, e os gestos, olhares, sorrisos, movimentos e posteriormente balbucios são formas de interagir com os espaços, com os
objetos e as pessoas.
Em seguida, aprendem que seus movimentos podem provocar efeitos sobre
os objetos e, assim, se colocam a explorar, selecionar e experimentar o alcançar, o
pegar e soltar, o sacudir, o esfregar, o golpear, etc. Eles experimentam e, com isso,
aprendem a escolher, observar e provocar movimentos e sons na manipulação dos
objetos, além de perceberem seus movimentos corporais. Somado a isso, brincam
usando as duas mãos na exploração de um ou mais objetos, empurrando, passando
de uma mão para outra, balançando, batendo um contra o outro, encaixando e observando o que isso provoca (SOARES, 2017; KÁLLÓ e BALOG, 2017). As interações
realizadas pela mãe e por outras pessoas (como a professora) são formas de brincar
com os bebês, como: quando estes são aninhados no colo, quando há troca de olhares,
toque com carinho, balanço suave para frente e para trás, em brincadeiras cantadas.
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Soares (2017) assim como Kishimoto (2010) esclarecem que devem ser
oferecidos objetos leves e fáceis, de diferentes texturas (mole, rugoso, liso, duro),
formatos, tamanhos, pesos, temperaturas, cores, brilhos, cheiros, sons e feitos de
diversos materiais (pano, plástico, madeira, borracha) para manipulação dos bebês
nos primeiros seis meses de vida e, assim, enriquecimento de suas experiências de
brincar. Para a abordagem Pikler, o paninho (tecido de algodão estampado em bolinhas, em cor viva) deve ser o primeiro brinquedo externo disponibilizado aos bebês.
“Ele pode ser observado, sacudido, chupado e também viabiliza o jogo de esconder
e achar” (SOARES, 2017, p. 36).
Aos seis meses em diante, os bebês podem ser incentivados a brincar com
brinquedos um pouco mais pesados, de materiais diversos (madeira, metal, tecido,
borracha, plástico) e grandes, de modo a ir ao encontro da tendência de interiorizar
tudo, colocando na boca (KÁLLÓ e BALOG, 2017). Por isso, é fundamental que o
adulto investigue o tamanho do objeto a ser ofertado para as crianças. Por volta dos
seis meses, os objetos (aproximadamente oito) devem ser disponibilizados à sua
volta, de modo a incentivá-los a alcançá-los, e com nove meses, esses brinquedos
podem ser colocados em vários cestos, cantos do espaço ou ao longo de uma parede
vazia, de modo que os bebês possam se deslocar para pegá-los.
Aliás, vasos, bacias, copos, cubos de materiais, de alturas e de comprimentos diversos, como também cestos de diferentes materiais são brinquedos de grande
interesse para os bebês, que se encantam em explorá-los e iniciar suas coleções,
aproximando os iguais.
No momento de introduzir um novo elemento na seleção de brinquedos, é
importante retirar aqueles que já estão superados e com os que já deixou
de brincar. O interesse da criança é o que norteia a introdução ou a retirada dos brinquedos. Quando a educadora retira os que definitivamente
não interessam, deve introduzir novos (KÁLLÓ e BALOG, 2017, p. 35).

Com a aquisição da marcha, o interesse por deslocamentos (andar, subir,
descer) e exploração em ambientes mais amplos se intensifica, ampliando as oportunidades para brincadeiras com a natureza (com terra, água, folhas, gravetos,
pedras, etc.), em espaços tanto de área externa quanto interna. Em bebês, as interações que ocorrem com os brinquedos, com as pessoas e por meio das ações iniciais de movimentação, com a demonstração e recebimento de afeto e cuidados,
desencadeiam as aprendizagens e o desenvolvimento humano.
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Tanto em Kishimoto (2010) quanto no documento Brinquedos e Brincadeiras de Creches: manual de orientação pedagógica (BRASIL, 2012), temos indicações de brinquedos para crianças de zero a 1 ano e meio: chocalhos, móbiles1122
coloridos e sonoros, sinos, brinquedos para morder, bolas de 40 cm e menores, blocos macios, livros e imagens coloridos, brinquedos de empilhar, encaixar, empurrar,
puxar, espelhos; objetos com diferentes texturas (mole, rugoso, liso, duro) e coloridos, que fazem som (brinquedos musicais ou que emitem som), de movimento
(carros e objetos para empurrar), para encher e esvaziar; brinquedos de parque e
para bater; cestos com objetos do cotidiano e naturais; colcha, rede e colchonete;
bichinhos de pelúcia e de madeira, brinquedos com rodas (cavalinhos de pau) e
carrinhos; estruturas com blocos de espuma para subir, descer, entrar em túneis,
“tapetes de exploração” com objetos pendurados e sensoriais morros criados com
almofadas, bolas, túnel de caixas, brinquedos com água e tinta, e bacias com água.
O Cesto do Tesouro é uma coletânea de objetos domésticos e de uso cotidiano organizado comumente em uma cesta de vime12,23redonda, sem alça, baixa e
forte (BRASIL, 2012) e que enriquece as experiências de brincar, especialmente as
sensoriais. Deve ser organizado com objetos (seguros, limpos e não tóxicos) do cotidiano e naturais, como os de madeira (argolas de cortina, blocos, chocalhos, cones
de pino, tocos), de palha (cestos, descansa pratos, porta-guardanapos), bambus
(colheres, potes, pedaços de bambus de diferentes tamanhos), plásticos (argolas,
bacias, baldes, bobes, bolas, cestas de pregadores, coadores, colheres, copos, escorredores de macarrão, funis, garrafas transparentes bem fechadas com grãos dentro, peneiras, saboneteiras), metais (bacias de vários tamanhos, coadores, colheres,
copos e canecas ou xícaras de alumínio, tampas de panela, latas, pequenas panelas). Também compõem o Cesto objetos de borracha (bichinhos sem apito, bolas e
bonecas), de papelão (caixas de vários tamanhos, cilindros e bobinas, cubos e cones
de linha), tecidos (almofadas, bichos, bolas de meia e de feltro, bonecas, lenços de
11 Para a abordagem Pikler, móbiles presos em berços não são interessantes para bebês
até os primeiros quatro meses de vida. Isso em razão da possibilidade de fazer com que
esses bebês permaneçam muito tempo com os olhos fixos nesse objeto, não praticando
livremente o olhar ao redor, as brincadeiras com seu corpo (mãos) e fragilizando as
experiências de coordenação viso-manual. Mesmo que consiga tocar, agarrar, mover,
não consegue pegá-los e manipulá-los com liberdade, investigando-o de múltiplas formas (KÁLLÓ e BALOG, 2017; SOARES, 2017).
12 Pode ser substituído por uma caixa de papelão rígida e baixa ou de madeira redonda
ou bacia de plástico revestida com tecido. Para cada 8 bebês disponibilizar 3 cestos e
realizar rotatividade dos objetos (BRASIL, 2012).
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bolinha no tamanho de 35 X 35 cm., paninhos de variadas cores e tamanhos), silicone (batedores de ovos, descansa pratos, formas de bolo, formas de gelo, pegadores
de panela, pincéis de untar e saboneteiras), materiais da natureza (areia, cabaças,
pedras, sementes, cascas de árvores,) e naturais provenientes de diversas comunidades étnico-raciais e regionais brasileiras (SOARES, 2017). Cestos também podem
ser feitos com frutas e legumes, da época e de todas as regiões brasileiras (BRASIL,
2012). Os bebês devem ter liberdade para brincar espontaneamente e explorar os
objetos de interesse. Acompanhando os interesses das crianças, temos em seguida o
que Piaget (1971) nomeia como Jogo simbólico, se apresentando inicialmente como
solitário e evoluindo para a representação de papéis sociais. São as brincadeiras
de faz de conta, imaginativas, “de como se”, sociodramáticas, em que a fantasia,
o simbolismo, a simulação e a representação de papéis estão presentes de forma
intensa nas crianças entre 2 e 4 anos de idade, aproximadamente (BOMTEMPO,
2006). Essas brincadeiras implicam a representação de um objeto por outro, a
atribuição de novos significados ou a “imitação13”24de papéis, sendo que a repetição do conteúdo (brincar várias vezes de casinha, de escolinha, de personagens)
se apresenta como experiência adquirida das brincadeiras, quando bebê. Vygotsky
(1984) aponta que o que define esse brincar é a situação imaginária criada pelas
crianças, sendo que ela atribui um novo significado ao objeto disponível para brincadeiras. Nesse sentido, exemplifica um cabo de vassoura utilizado pelas crianças
como cavalinho de pau.
Nessas brincadeiras, o desenvolvimento do simbolismo e a assimilação deformante (as crianças assimilam o mundo como podem ou desejam, em razão do modo
deformante de pensar ou inventar a realidade) permitem a criação de analogias,
invenções, mitificações, produzem linguagens e convenções. A assimilação deformante da realidade se constitui em elemento de base para as teorizações sobre o
mundo, uma vez que as crianças realizam explicações das coisas (MACEDO, 1995).
“Os jogos simbólicos são a base para o porquê das coisas” (MACEDO, 1995, p. 8).
Quanto aos brinquedos para crianças de 1 ano e meio a 3 anos e 11 meses,
temos aqueles que devem ser explorados tanto em áreas externas quanto internas,
lembrando que devem ser seguros, limpos e não tóxicos, como: escorregadores,
caixas de papelão com espaços para entrar e esconder-se, caixas de empilhar, colchões, latas, cestos com diversos objetos (podendo ser retomados alguns objetos que
13 A imitação vem sempre acompanhada de um sentido atribuído pela criança que brinca.
Por isso, a imitação não é reprodução, mas carrega um significado dado pelo/a brincante.
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compõem o cesto do tesouro), fantasias e adornos de representação, brinquedos
para empurrar, puxar, bolas, quebra-cabeças simples, brinquedos de bater, livros de
história, fantoches e teatro, blocos, encaixes, jogos de memória e de percurso, animais de pelúcia, bonecos/as, massinha e tinturas de dedo. As/os bonecas/os, mobiliário e acessórios para o faz de conta, sucata e materiais da natureza também despertam grande interesse nas crianças. Latas com objetos diversos de uso cotidiano
para exploração, cantigas de roda e outras músicas infantis, triciclos e carrinhos
para empurrar e dirigir, tanques de areia, brinquedos de areia e água, estruturas
para trepar, subir, descer, balançar, esconder, bola, corda, bambolê, papagaio, perna
de pau e amarelinha são possibilidades de objetos lúdicos que incentivam a representação e as brincadeiras imaginativas. Os materiais de artes e blocos de construções, assim como tecidos diversos e a bandinha rítmica também convidam a brincar
(KISHIMOTO, 2010, BRASIL, 2012).
Para as crianças em idade pré-escolar (de 4 a 5 anos e 11 meses), orienta-se
a disponibilização de brinquedos, como: boliches, jogos de percurso e de memória,
quebra-cabeça, dominó, blocos lógicos, loto e com outros temas, materiais de artes,
músicas, danças, jogos de construção, brinquedos para faz de conta, teatro e fantoches. Brinquedos de parque e materiais estruturados e não estruturados, tanque de
areia, brinquedos para brincadeiras com água, tintas, argilas, sucatas, materiais da
natureza, revistas, jornais, gibis, cartazes e folhas de propaganda. As bolas, corda,
bambolê, pião, papagaio, 5 marias, bilboquê, perna de pau, amarelinha e varetas
gigantes entusiasmam e incentivam as brincadeiras. Triciclos, carrinhos e diversos
equipamentos de parque, assim como livros infantis, letras móveis, material dourado, globo, mapas, lupas, balança, peneiras, copinhos e colheres de medida, gravador, máquina fotográfica, aparelho de som, computador, impressora podem ser
objetos lúdicos desafiadores para exploração e imaginação (KISHIMOTO, 2010).
Buscamos, com esse material, trazer alguns contributos para reflexões
sobre o brincar de nossas crianças, em contextos e cotidianos da Educação Infantil.
Cabe reforçar que, para as crianças, o modo de viver a vida é brincando. As infâncias são assim, vividas intensamente e em pleno direito quando as crianças podem
brincar. Essa produção intenciona ainda provocar inspirações para práticas educativas dialógicas com as crianças, reeducando as “sensibilidades” se necessário. É
responsabilidade e deve ser objetivo das instituições de Educação Infantil garantir
a ampliação do brincar de qualidade na primeira infância, visando uma educação
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para a liberdade, para a autoria do pensar, comprometida com a humanização e
emancipação do ser humano criança.
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3.3. O espaço na Educação Infantil
segundo as concepções da teoria
histórico-cultural
1425

Suely Amaral Mello (Docente – PPGE/UNESP-Marília)

P

ara a teoria histórico-cultural, a cultura é a fonte das qualidades humanas. Em primeiro lugar, o que significa cultura neste contexto? Por cultura
aqui entendemos o conjunto da produção humana ao longo da história: do

machado de pedra às tecnologias mais sofisticadas, as formas de expressão como a
linguagem oral, as formas de pensar, os hábitos e costumes, o conhecimento e as
técnicas, enfim, o conjunto da criação humana. E por que a cultura – ou seja, o
conjunto da criação humana – seria a fonte das qualidades humanas?
As pesquisas e os estudos das últimas décadas sobre educação e desenvolvimento humano têm demonstrado que o ser humano não nasce dotado de capacidades, habilidades e aptidões humanas. Diferente disso, os estudos mostram que
as pessoas aprendem a ser quem são e o que são. Aprendem com a vida que vivem,
de acordo com as experiências e vivências que vivem. Aprendem nas relações que
estabelecem com o mundo de objetos, de costumes, de hábitos, de conhecimentos,
de técnicas, de linguagens e de modos de pensar e que os homens e as mulheres
que já viveram foram criando e que as novas gerações vão recriando e criando.
Aprendem com as relações que estabelecem com as pessoas, com a maneira como
são tratadas desde que nascem. Ou seja, os estudos científicos têm mostrado que
a genética humana não é suficiente para promover a formação e o desenvolvi-

mento da inteligência e da personalidade. Isso cada pessoa forma na vida que vive,
14 As fotos deste capítulo são do acervo pessoal autor.
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de acordo com o lugar que ocupa nas relações sociais, de acordo com aquilo que
conhece, experimenta, aprende.
E, por isso, a concepção de criança que orienta o pensamento e as atitudes
da professora e do professor desde o berçário é tão importante para impulsionar ou
para frear a formação e o desenvolvimento das máximas possibilidades humanas
em cada criança: se tratamos bebês e crianças como seres capazes de estabelecer
relações com o mundo ao redor e aprender, apresentamos para eles possibilidades
de explorar o ambiente e descobrir, de curiosar e experimentar. Se, por outro lado,
nossa concepção de criança é de um ser incapaz, não oferecemos desafios, não proporcionamos a exploração, não ampliamos as possibilidades das crianças, não possibilitamos sua atividade, sua curiosidade, sua iniciativa, sua agência verdadeira – em
outras palavras, seu aprendizado. E quando não proporcionamos experiências de
vida, não proporcionamos a formação e o desenvolvimento das funções psicológicas
ligadas à inteligência e à personalidade.
Importante ainda destacar, para a discussão sobre a organização e o uso
do espaço que fazemos aqui, que as ações que os bebês e as crianças iniciam em
resposta a uma curiosidade, ou seja, as ações que realizam por sua própria vontade
– e por isso se envolvem nelas profundamente – são chamadas pela teoria histórico-cultural de ATIVIDADE. Esta ATIVIDADE se diferencia daquilo que em geral
chamamos atividade na Educação Infantil, quando as crianças fazem alguma coisa
para cumprir uma ordem ou orientação nossa. Com a verdadeira ATIVIDADE que
surge para responder a uma necessidade da criança de experimentar, a criança vai
exercitando movimentos, sensações, atenção, memória, percepção, concentração
e, com tudo isso, a necessidade de dar nomes e de aprender o uso das coisas.
Mas voltando ao que a teoria histórico-cultural afirma sobre o papel da cultura como fonte das qualidades humanas, se não herdamos a nossa inteligência e a
nossa personalidade, como formamos nossas capacidades, nossas habilidades, nossas aptidões? Como formamos nossa capacidade de lembrar? Nossa capacidade de
prestar atenção, nossa capacidade de falar e de pensar? De imaginar e de controlar
nossa própria vontade? Há algum tempo já se descartou a ideia de que aprendemos
algo por meio dos nossos órgãos sensoriais, ou seja, de tanto ver, de tanto ouvir, de
tanto copiar.
A explicação é muito mais complexa. Nossas capacidades foram criadas
ao longo da história humana ao mesmo tempo em que os homens e as mulheres que nos antecederam foram criando objetos e instrumentos para responder
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às necessidades que enfrentaram. Assim, à medida que criaram o machado, criaram também a capacidade de usá-lo. À medida que criaram o carro, criaram as
habilidades necessárias para seu uso. E assim por diante. Com cada objeto criado,
criaram também a capacidade para utilizá-lo. Hoje, quando uma criança aprende
a usar um objeto: seja um garfo, uma faca, um lápis ou uma máquina fotográfica,
aprende também as capacidades e habilidades para utilizá-los. Com isso, vamos
percebendo que o conjunto dos objetos criados ao longo da história humana guarda
o conjunto das capacidades e habilidades humanas. À medida que as novas gerações vão aprendendo a usar esses objetos culturais e dependendo da forma como se
relacionam com esses objetos – se de forma prazerosa ou impositiva – vão formando
algumas aptidões e não formando outras.
Por isso, o acesso à cultura – quer dizer a tudo o que foi criado ao longo da
história, seja como culinária, como hábito, como objeto, como costume, como linguagem, como conhecimento, como modo de fazer e de se relacionar, como modo
de pensar – é condição para o máximo desenvolvimento das novas gerações. E o
espaço da escola da infância deve contemplar os melhores objetos da cultura. Como
afirma Vygotsky – em um texto que se chama “Quarta Aula: a questão do meio na
pedologia”, que se encontra disponível na internet – em matéria de cultura, não
devemos apresentar o mais simples, o simplificado ou o simplista para nossas crianças. Ao contrário, devemos apresentar o mais elaborado, pois quanto mais elaborado
um objeto, mais sofisticada a função que se forma na criança para compreender
esse objeto. Assim, em lugar das músicas da Xuxa, apresentamos Beethoven; em
lugar de desenhos mimeografados, expomos em nossas paredes a arte dos grandes
pintores, ao lado das produções/criações das nossas crianças; em lugar de danças
que aparecem na TV, apresentamos as danças tradicionais, as danças clássicas, as
danças de rua.
Assim, uma vez que a teoria histórico-cultural assume que o desenvolvimento humano acontece pela ATIVIDADE da criança no seio da cultura e na relação com os outros, a organização e o uso do espaço da escola da infância devem
favorecer esta ATIVIDADE da criança como sujeito que pensa, age e tem vontade.
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As atividades iniciadas pelas crianças a partir dos interesses que vamos criando nelas quando
lhes apresentamos o mundo são ATIVIDADES genuínas. O espaço deve ser provocador dessas
iniciativas.

A forma como nossas escolas, salas, refeitórios, corredores, áreas internas
e externas estão organizados expressa o que pensamos sobre a criança e a infância.
É por isso que, ao observar o espaço das escolas que visitamos, podemos conhecer
o que as pessoas que aí trabalham pensam sobre a criança, como entendem que
acontece o processo de conhecimento, a importância que a criança tem nesse lugar
e até a importância que os familiares têm nessa instituição.
O espaço pobre de objetos que atraiam a criança e a coloquem em ATIVIDADE – pobre em livros, mapas, brinquedos, materiais naturais e reciclados –
expressa uma concepção de criança como alguém incapaz de aprender. Prateleiras
altas, materiais inacessíveis às crianças, decoração feita por adultos e no alto das
paredes denunciam uma concepção de criança como incapaz de aprender e dos próprios adultos como incapazes de apresentar o mundo para os bebês e as crianças.
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Observar as crianças em suas atividades livres nos possibilita perceber que elas são capazes de
estabelecer relações com o mundo ao redor a aprender.

Trabalhos de crianças todos iguais pendurados nos varais das salas (desenhos mimeografados) são outro indicador de pobreza de atividade infantil, pois a
criança está em ATIVIDADE que forma e desenvolve sua inteligência e personalidade quando está de corpo inteiro naquilo que faz, isto é, com o corpo e também
com a mente e a emoção. Por isso, mesmo quando o resultado é bonito, se ele
não for produto do planejamento da criança e se não for expressão da vivência da
criança, ele não tem valor pedagógico. Com o desenho livre, a criança exercita a
expressão, a memória, a atenção, a observação, a escolha, a tomada de decisões, o
uso do espaço do papel, a imaginação, a função simbólica e também a coordenação
motora (que é a única função que exercita ao pintar um desenho pronto).
Quando observamos as crianças nos primeiros anos de vida explorando
livremente objetos colocados ao seu redor, descobrimos que elas são competentes,
capazes. Elas interagem com os objetos e estabelecem relações com outras crianças
e com adultos, interpretam as coisas que veem e experimentam e fazem teorias,
isto é, criam explicações sobre elas.
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O brincar de faz de conta é a ATIVIDADE por meio da qual a criança entre 3 e 6 anos mais aprende e
se desenvolve. O espaço, os materiais e o tempo livre devem proporcionar o brincar. .

É preciso que o espaço da escola de 0 a 6 anos (e até os 10 anos) seja organizado para expressar essa relação com a criança não apenas como alguém a ser
protegido, mas como alguém capaz de conviver com os outros, capaz de usar coletivamente os objetos, de exprimir seus sentimentos em relação ao mundo e de fazer
teoria sobre esse mundo que ela passa a conhecer.
Todos os espaços da escola são importantes e todos podem ser bonitos e
funcionais para promover a atividade (e não a espera) das crianças. Os ambientes
se fortalecem com a participação da criança em sua organização e com as marcas
que elas vão deixando nesses espaços à medida que vamos expondo suas produções.
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Também dentro da sala, as crianças devem ter tempo livre para inventar, brincar de faz de conta.

O modo como organizamos a entrada da unidade pode acolher a criança:
capturar o interesse da criança, chamar sua atenção para uma experiência positiva
diante da separação com a família e enfatizar seu direito de viver em outro espaço
seu onde ela reconhece as coisas que ela e seus colegas fazem na escola. Se logo
na entrada a criança encontra um painel de produções infantis que muitas vezes
expõe as suas, ou com fotos das crianças e onde ela se encontra também, ela já se
sente parte do lugar. É claro que só isso não basta: estamos falando de um projeto
pedagógico que considera a necessidade da criança de sentir bem-estar e serenidade para conhecer o mundo que a rodeia e, nesse processo, criar aptidões, desenvolver sua inteligência e iniciar o processo de formação de sua personalidade para
ser solidária, curiosa, de bem com a vida.
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Também os bebês, em atividade livre de exploração de objetos, demonstram suas capacidades em
formação: atenção, memória e o pensamento que vai se formando na ação da criança.

Há várias maneiras de dizer às crianças que o espaço da escola da infância
é delas:
a) para os bebês, os objetos devem ser colocados no chão quando confortável ou sobre um tapete – nunca sobre uma superfície macia demais que
impossibilite a movimentação livre dos pequenininhos;
b) uma caixa de sapato com uma foto da criança (ou um desenho feito
por ela) ou seu nome identifica um lugar onde ela pode guardar as
coisas que ela quiser à medida que ela vai se movimentando com mais
autonomia pelo espaço (seus desenhos, sua coleção de tampinhas, suas
coisinhas);
c) a exposição de seus desenhos e de outros produtos seus numa “Galeria
de Arte” na parede da sala de referência, no corredor, na área externa
ou na entrada;
d) brinquedos e materiais – todos – em estantes da altura de suas mãos
para que tenham acesso ao material;
e) organizar o ambiente com elas e acolher suas propostas e iniciativas.
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A entrada da unidade escolar acolhe as crianças quando elas se percebem parte do lugar.

A produção das crianças exposta de maneira bonita e cuidada é outra forma de dizer para as
crianças que a escola da infância pode ser um outro lugar seu.
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Expor os registros das crianças em atividade, suas produções e os textos coletivos que elas criam
com ajuda do professor ou da professora cria uma memória e valoriza as atividades infantis.

Essas atitudes da escola da infância oportunizam múltiplas experiências,
favorecem o desenvolvimento da autoestima e da identidade da criança como
alguém capaz de aprender e de fazer coisas por livre iniciativa.
Assim, a escola da infância não deve ter cara de casa e nem cara de hospital. Mas deve ter um canto com cara de atelier de pintura, de camarim de teatro, de
biblioteca, de casa, etc. Deve se compor de espaços privados e coletivos: a criança
gosta de lugares onde ela possa estar só, ou onde esteja com poucas crianças. Isso
se resolve quando dispomos armários e prateleiras não contra as paredes, mas de
modo a formar cantos menores dentro da sala. A criança precisa ter espaços para
encontrar crianças de idades diferentes, espaços para estar com e sem a professora
ou o professor: esconderijos, como as caixas de papelão, as casinhas de madeira, os
espaços criados com panos, as tocas ou espaços improvisados com cortinas embaixo
das bancadas para trocar as crianças, casinhas feitas com colchões, com mesas e
cobertores.

78
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 78

11/04/2019 10:27:25

Reflexões Pedagógicas para a Educação Infantil
do Município de São Carlos-SP

O espaço interno e externo deve ser organizado para as crianças: com material disponível para seu
uso em tempo integral. O trabalho educativo ensina o uso coletivo dos materiais e dos espaços, e as
crianças aprendem!

O adulto é o organizador da relação da criança com o mundo e para isso
não precisa estar sempre diretamente presente. Se os materiais estão acessíveis às
crianças em bancadas, armários e prateleiras na altura das crianças, organizados
em caixas ou cestas de onde as crianças retiram o material de que necessitam e
depois guardam, o trabalho da professora ou do professor se torna mais tranquilo,
pois as crianças passam a depender menos deles para realizar atividades de tateio
e de exploração que enriquecem sua experiência e vão formando sua inteligência e
sua personalidade. Pesquisas do Instituto Pikler-Loczy de Budapeste mostram que
crianças que têm seu tempo ocupado de forma interessante e livre são mais felizes,
choram e adoecem menos do que as crianças que são conduzidas o tempo todo.
O ambiente, sendo organizado para atrair a atividade da criança, possibilita
que a professora ou o professor gaste mais tempo com as atividades de cuidado (e
educação) de cada criança.
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Importante lembrar que à medida que aprende a usar os objetos – inclusive
a apreciar os objetos não materiais como as músicas, as histórias, as danças, as brincadeiras –, a criança vai formando aptidões, capacidades e habilidades. Desse ponto
de vista, os diferentes ambientes da escola da infância devem favorecer o encontro
com a cultura, inclusive e preferencialmente em suas formas mais elaboradas para
proporcionar a formação de aptidões e habilidades também mais desenvolvidas.
Fazer o levantamento das possibilidades existentes no território – grupos de dança,
grupos de música, tocadores de instrumentos, artesãos – é o primeiro passo para
esse processo, que deve incluir a cidade e suas múltiplas possibilidades de museus,
parques, praças, bibliotecas, teatros.
É necessário, no entanto, estar atentos ao que apresentamos: a escola não
precisa mostrar o que as crianças “gostam” e já conhecem em casa por meio da
televisão. O papel da escola é justamente apresentar aquilo que as crianças não
conhecem: temos uma produção musical para crianças de altíssima qualidade e
música de baixa qualidade – esta, em geral, veiculada pelos grandes canais de TV.
É preciso escolher com critério. Da mesma forma é preciso ter critério na “decoração” das paredes: coisas comerciais de outras culturas como Mickey e Pato Donald
podem ser substituídas com vantagem por produções das crianças. É importante
para o desenvolvimento do senso estético das crianças superar esse tipo de “arte”
que não é arte. Por isso, ocupamos o espaço das paredes com produções das crianças que por expressarem suas vivências são verdadeiras obras de arte e dispensam
a mão do adulto na tentativa de deixar as produções “mais bonitas”.
A boa organização do espaço oportuniza também uma relação mais positiva
não só entre as crianças e o educador, mas também entre as próprias crianças. Ao
projetar espaços com livre acesso e com tempo para as crianças explorarem livremente objetos variados, em quantidade, organizados e atraentes, as crianças não
terão grandes razões para brigas ou desentendimentos.
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O espaço rico de possibilidade ao alcance das crianças possibilita a autonomia intelectual das
crianças e tempo para a observação e aprendizagem do adulto, que pode enriquecer cada vez mais
a experiência infantil com novos materiais e novas possibilidades.

Exemplos de materiais podem ser os brinquedos produzidos com uma finalidade determinada, como os jogos, panelinhas, livros e carrinhos, por exemplo, e aqueles que podem ser utilizados de diferentes modos e, por isso, não delimitam as ações
das crianças, como: tampinhas, toquinhos e retalhos de madeira para montagens
e construções, tubos, tecidos de diferentes cores, texturas e tamanhos – inclusive
para dividir espaços – lãs e fitas, potinhos de diversos tamanhos e formatos, corda,
elástico, caixas, sementes e outros objetos naturais, caixas de papelão pequenas e
grandes, papéis de diferentes tamanhos, cores e textura, materiais para desenhar,
pintar, fazer colagem, massa de papel e jornal para modelar, barro e massa de modelar, espelhos, objetos reciclados para brincar (limpos e laváveis, sem rótulo, em bom
estado, de cores, tamanhos, texturas diversas) de materiais diversos como tecido,
papel, papelão, plástico, metal, madeira), materiais naturais como folhas e flores
secas, pedrinhas, sementes e vagens, conchas, caroços grandes de fruta, plantas
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vivas, roupas e acessórios para brincar de faz de conta, espelho. Pesquisa recente
mostrou que os materiais que mais contribuem para enriquecer as experiências das
crianças são aqueles que lhes permitem maior liberdade de ação, com os quais elas
podem criar e inventar diferentes usos, ou seja, os materiais não didáticos.

O espaço da escola da infância não tem a cara de escola: deve possibilitar a invenção de múltiplos
espaços pelas crianças e pelos adultos.

Importante que os materiais estejam organizados em caixas, sacolas, cestas
para facilitar que a criança localize e depois guarde o material usado numa atividade. Em outras palavras, o espaço deve ser legível. Para isso, guardamos todos os
toquinhos de madeira em uma mesma caixa de madeira, papelão ou outro material
e colamos um toquinho (ou um desenho ou uma foto, ou um símbolo combinado
com o grupo de crianças) na parte externa da caixa para avisar sobre seu conteúdo.
Outros materiais em outras caixas ou sacolas, sempre identificadas para facilitar a
ação das crianças. E tudo isso deve ficar na altura das crianças para permitir seu
acesso. E finalmente, o espaço deve ser atrativo e rico de possibilidades, o que significa dizer que os objetos devem ser diversificados: de acordo com a idade, objetos
que rolam, que podem ser empilhados, que se movimentam, que fazem barulho,
material para pintar, para colar, para pesquisar, para brincar, para medir, para pesar.
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As estantes podem ser organizadas de modo temático: os diferentes tipos de
material reciclado, material de desenho e pintura, material de montagem e construção, massa de modelar, coisas que coletamos nos nossos passeios/museu de ciências, material para as brincadeiras de faz de conta, jogos, livros e revistas, etc. Essa
organização facilita o uso pelas crianças e promove sua autonomia e sua organização, ou seja, a capacidade da criança tomar e conduzir iniciativas próprias tanto
no comer, ir ao banheiro, vestir-se, adormecer, como na participação na vida da
escola: no planejamento, na realização das atividades e na avaliação do que faz na
escola. Quando a organização do espaço permite que as crianças tomem iniciativas
autônomas e que as conduzem até o fim e que procurem o adulto quando tenham
necessidade, favorecemos um comportamento mais tranquilo e mais estável em
que a concentração e o interesse da criança por aquilo que ela faz são reforçados.
Os espaços podem conter divisórias baixas que permitam ao adulto e às
crianças se verem durante a realização de diferentes atividades em pequenos grupos e em espaços diferentes. Se forem leves, essas divisórias (sejam armários, sejam
prateleiras) poderão ajudar a formar cantos diferentes a cada dia. Se o adulto organiza os cantos como uma surpresa para a chegada das crianças, essa chegada (e a
despedida da família) pode ser sempre uma festa para as crianças. Se as crianças
puderem usar essas divisórias para organizar, elas próprias, novos cantos, também
se encantarão. Por isso, ao repensar a organização do espaço interno da unidade,
devemos começar por desconfiar de uma única forma de arrumação. Em lugar
de armários e prateleiras encostados nas paredes, podemos colocá-los para formar
cantos menores que congreguem grupos menores de crianças. Pensando assim, e
considerando a necessidade de movimento das crianças, se quisermos garantir um
espaço suficiente para se movimentarem também dentro da sala, precisamos desconfiar da necessidade de manter mesas e cadeiras para todas as crianças. Se assumimos que um grupo grande de crianças não precisa fazer a mesma atividade ao
mesmo tempo, o espaço pode também refletir isso: um canto com uma mesa grande
(agrupamento de mesinhas) e cadeiras para atividades de mesa, um canto com um
tapete para atividades no chão, um canto com um colchão e almofadas para leitura
e acesso aos livros, um canto com uma bancada (que pode ser um agrupamento de
mesinhas) sem cadeiras para atividades em pé.
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O professor ou a professora não precisam dirigir diretamente e o tempo todo a atividade das crianças:
um espaço rico de possibilidades e a autonomia das crianças para inventar, tomar iniciativas e
resolver problemas colocam novos desafios ao trabalho docente.

O espaço externo deve ser igualmente cuidado e amplamente utilizado para
além do parque: um vão sob uma escada ou um canto perdido no pátio podem ser
recuperados, pintados com um cenário onde se conte histórias ou as crianças brinquem em pequenos grupos, uma sombra de árvore, uma rede, uma barraca ou uma
lona ou um lençol para fugir do sol forte, um caramanchão, um canto com água,
uma parede de azulejos para pintura, e sempre que o espaço possibilitar, uma horta
e um jardim que conectam as crianças com o mundo natural uma vez que criam
a responsabilidade de cuidado diário. E nas unidades onde não há espaço externo,
buscamos as possibilidades da comunidade do entorno.
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Pensado e organizado dessa forma, o espaço se torna um segundo educador no trabalho com as crianças, condição para a professora ou o professor terem
tempo para dar uma atenção individual, para observar, registrar e principalmente
aprender com suas crianças.
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3.4. O brincar como atividade
mediadora das aprendizagens da
criança na Educação Infantil

fundamentos da teoria histórico-cultural
Maria Aparecida Mello (Docente PPGE-UFSCar)

A

atividade de brincar nos dias atuais ganhou importância para as aprendizagens das crianças de Educação Infantil advinda de estudos científicos de diversas áreas do conhecimento, em épocas e abordagens teó-

ricas diferentes; a partir de autores como: Alexei Nikolaevich Leontiev (19031979); Gilles Brougère (1955); Henri Paul Hyacinthe Wallon (1879-1962); James
F. Christie (1947-2015); Jean William Fritz Piaget (1896-1980); Jerome Seymour
Bruner (1915-2016); Johan Huizinga (1872-1945); Liev Semiónovich Vygotsky1526(1896-1934); Roger Caillois (1913-1978); entre outros.
Apesar do avanço na área do desenvolvimento infantil a respeito da atividade de brincar, ainda, encontramos na Escola concepções sobre essa atividade que
a associa apenas à criança de 0 a 5 anos e como um processo natural e biológico.
O brincar não é uma atividade apenas da criança. Os animais brincam e
os adultos gostam de brincar, apesar de que com pouca frequência. Além disso, a
característica natural do brincar não pertence aos seres humanos, mas apenas aos
animais. Para os seres humanos, o brincar é uma atividade cultural e não natural.
15 A grafia do nome desse autor russo tem várias formas diferentes no Ocidente. Neste
artigo utilizaremos Vigotsky, a qual é assumida pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre
a Escola de Vigotsky – NEEVY/UFSCar.
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Na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural de Vigotsky (1987, 1991, 1993, 1995,
1996, 1997) nada é natural, a não ser a própria natureza. O ser humano é social e
histórico.
O brincar na concepção natural pertence aos animais, uma vez que eles
brincam sem ter consciência sobre o que brincam e não aprendem com essa atividade, porque ela é instintiva, já que os animais têm apenas as funções elementares
[comer, dormir, caçar, brincar, etc.], próprias de sua natureza orgânica, para sua
sobrevivência.
Para o ser humano o brincar na perspectiva natural não é suficiente para
que ele exerça sua função de desenvolvimento do pensamento. Ao contrário, o brincar é social, cultural e histórico porque, diferentemente dos animais, as funções
psíquicas elementares natas dos seres humanos [além de sugar, comer, andar, etc.,
a memória mecânica, atenção involuntária, imaginação reprodutora, pensamento
figurativo] e que dependem da maturação cerebral, como função da maturação
orgânica; não são suficientes para torná-lo humano. O ser humano precisa estar
imerso em uma sociedade humana de modo a tornar-se humano.
A partir da imersão na cultura humana os indivíduos têm a possibilidade
de desenvolverem dois processos importantes que envolvem as funções psíquicas
superiores, as quais são próprias apenas dos seres humanos: o primeiro – domínio
do desenvolvimento cultural e do pensamento, por intermédio da aprendizagem
da linguagem, da escrita, do cálculo e do desenho; e, segundo, o desenvolvimento
de funções psíquicas superiores especiais, por intermédio da atenção voluntária,
memória lógica, formação de conceitos, abstração, entre outras; desenvolvidas a
partir das relações sociais, da cultura (VIGOTSKY, 1995).
Essa concepção do brincar com característica, exclusivamente, cultural na
perspectiva da Teoria Histórico-Cultural focaliza as aprendizagens das crianças em
direção ao desenvolvimento dessas funções psíquicas superiores especiais. E, também, o caráter social que envolve a brincadeira da criança modifica totalmente a
importância do brincar para sua vida, no que diz respeito às suas aprendizagens
sobre o conhecimento acumulado pela história da humanidade e à sua compreensão a respeito das relações sociais, ou seja, a sua vivência em sociedade.
Assim, o brincar vai além de ser uma atividade própria da criança; ultrapassa o aspecto de ser apenas prazeroso; desconstrói a afirmação de que a criança
deve brincar somente sem a intervenção do adulto; desmistifica a ideia de que
basta oferecer brinquedos variados e pressupõe que este seja o eixo fundamental
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da Educação Infantil; entretanto, não apenas nessa etapa da Educação Básica, mas
que deve integrar as aprendizagens no Ensino Fundamental e Médio, adequadas
ao desenvolvimento do pensamento e das necessidades de outras aprendizagens de
todos os estudantes.
Portanto, o brincar atua no desenvolvimento das funções psíquicas superiores em dois níveis diferentes que se relacionam às aprendizagens escolares. E, por
isso, ele é imprescindível na Escola em todos os níveis da Educação Básica.
Vigotsky, Leontiev e Luria (1998) desenvolveram conceitos essenciais para
explicar, potencializar e transformar o desenvolvimento humano de forma que os
indivíduos possam tornar-se cada vez mais humanos nos aspectos individual e coletivo e que estão presentes, também, na atividade de brincar. Um conceito central
dessa teoria é o de mediação que tem sido mais divulgado atualmente, porém com
erros conceituais que afastam as pessoas de seu entendimento.
O conceito de mediação não é de Vigotsky e nem da Teoria Histórico-Cultural. Ele foi desenvolvido por Karl Heinrich Marx (1818-1883) com base no Materialismo Histórico e Dialético. Entretanto, Vigotsky (1995) e Leontiev (1978) foram
os primeiros a associarem esse conceito à Educação Escolar, aprofundando-o para
o desenvolvimento de aprendizagens dos estudantes.
Leontiev (1978) para explicar a importância da mediação no desenvolvimento humano remete-se à atividade de trabalho, caracterizada por dois elementos interdependentes: o primeiro é a produção e utilização de instrumentos, já o
segundo a realização coletiva dessa atividade. Por isso, ao realizar a atividade de
trabalho, os homens não se relacionam apenas com a natureza, mas com outros
homens. “O trabalho é, portanto, desde a origem mediatizado simultaneamente
pelo instrumento (em sentido lato) e pela sociedade” (LEONTIEV, 1978, p. 80).
Portanto, o trabalho efetivou-se como atividade eminentemente humana,
originariamente social, baseada na cooperação entre as pessoas e supõe uma divisão técnica de suas funções. É uma ação sobre a natureza que realiza a integração
entre os envolvidos e mediatiza a comunicação entre eles. Então, a comunicação
entre os homens é mediatizada pela atividade produtiva (LEONTIEV, 1978).
Assim, a mediação das aprendizagens é realizada por instrumentos mediadores que não, necessariamente, são físicos, pois o pensamento, também, é um
potente mediador. A mediação do pensamento torna possível, ao homem, estabelecer relações, interações, comparações e perceber modificações para pensar
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abstratamente, dispensando, por exemplo, ver os raios ultravioletas para acreditar
na sua existência e nos seus efeitos (LEONTIEV, 1978).
Esses instrumentos que utilizamos para realizar nossas atividades no cotidiano são fundamentais quando aprendemos por que e para que os estamos usando
naquele momento. Assim, o instrumento é social, pois tem um emprego que foi
elaborado pela sociedade ao longo da história.
O elemento lúdico intrínseco às atividades de brincadeiras proporciona à
criança o motivo para aprender, mas isso não é suficiente para que ela aprenda
efetivamente sobre sua ação e, por isso, o papel dos mediadores e dos instrumentos
durante as brincadeiras são fundamentais para que o brincar exerça o seu papel de
desenvolvimento do pensamento da criança.
Mukhina (1995), outra autora da Teoria Histórico-Cultural, afirma que a
criança “assimila melhor e mais rapidamente as novas ações se forem apresentadas
sob a forma de brincadeiras ou inseridas em um jogo” (MUKHINA, 1995, p. 47).
A autora nos oferece um exemplo interessante para demonstrar esse processo em que o lúdico mediatiza as aprendizagens:
Propôs-se a um grupo de crianças que se mantivessem na mesma
postura por muito tempo, uma missão bem difícil para elas. Eram
crianças de 4 anos, que entendiam perfeitamente a tarefa, mas
foram incapazes de cumpri-la. Depois, essa missão foi incorporada
em uma brincadeira (a criança interpretava o papel de sentinela e,
como tal, devia se manter em posição imóvel), e as mesmas crianças cumpriram sua missão muito bem (MUKHINA, 1995, p. 47).

Esse exemplo nos auxilia a compreender melhor que o aspecto lúdico cria
na criança o motivo para realizar a atividade. Então o brincar é uma atividade séria
e real para criança. Ela realiza como se realmente fosse a personagem, como se
estivesse na situação e no ambiente da personagem. É o momento em que a criança
pode realizar as ações que ela observa nos adultos, ao seu modo e compreensão.
A Pedagogia afirma que a prática pedagógica é por natureza intencional,
ou seja, a atividade do professor está vinculada à formulação de fins e subjacente
a valores produzidos pela sociedade. Nesse contexto, a mediação na perspectiva
vigotskiana, presente na apropriação dos conhecimentos escolares e necessária
para as aprendizagens, precisa, também, ter o caráter intencional.
E esse caráter intencional da mediação não significa apenas ter a intenção de; é preciso que o adulto saiba exatamente o que sua ação intencional pode
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desencadear aprendizagens ou não na criança. Por isso, na escola não é suficiente
colocar brinquedos para a criança brincar sem levar em consideração o potencial
deles para as aprendizagens da criança.
Na Escola, a professora é a principal mediadora entre as crianças e suas
aprendizagens e, portanto, é ela quem planeja, seleciona e implementa os diferentes
e potentes mediadores durante as atividades de brincadeiras. Então, essa mediação
exercida por ela precisa ter um objetivo a atingir, ser carregada de intencionalidade.
Nas atividades de brincadeiras que devem permear todo o trabalho na Educação Infantil é a professora quem tem o conhecimento sobre a criança, sobre suas
necessidades de aprendizagens para exercer essa mediação. E, ainda, ela tem as
possibilidades e os caminhos para selecionar os mediadores necessários para que a
criança desenvolva seu pensamento ao brincar.

Tipos Potenciais de Mediadores
na Atividade de Brincar
A escolha dos mediadores na atividade de brincar envolve a habilidade
essencial de observação durante a brincadeira. Por isso, não basta dar apenas o
brinquedo e diversos materiais para a criança brincar.
A observação da professora será um instrumento mediador, primeiro, para
aprofundamento de seu próprio conhecimento sobre a criança, de modo que possa
compreender o que a criança já sabe no momento que interage com os brinquedos e com as outras crianças. Segundo, um importante instrumento de avaliação
das necessidades de aprendizagens das crianças ao interagirem com os brinquedos,
materiais disponíveis, espaços, outras crianças, etc., durante as brincadeiras. E,
terceiro, um instrumento mediador que lhe auxilie a levantar indicadores de outros
possíveis mediadores necessários a incluir nas próximas atividades de brincadeiras
para que as crianças avancem naquilo que elas já sabem.
Uma experiência de sala aula vivida pela professora Eliane Oliveira Martins
Gonçalves publicada no Portal dos Professores da UFSCar no link “Comunidade
de Educação Infantil” ilustra a importância dessa habilidade de observação e do
papel de mediadora da professora na aprendizagem de todas as crianças. A situação
relatada por ela não é específica daquelas crianças, naquele momento, mas é muito
comum nas escolas: a criança isolada; hostilizada pelas outras crianças e a reação
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de violência dela, que sem a mediação da professora não traz aprendizagem a ninguém, pelo contrário, produz mais violência. Alguns trechos do texto da professora:
(...) As queixas contra ele eram constantes; ninguém queria que
ele se aproximasse e ele se revoltava (...) Nem foi preciso consultar
as crianças para saber que o motivo delas considerarem o colega
louco, era pelo fato dele ter um amigo cachorro, invisível. Ele, também, se recusava a fazer as atividades que eram propostas à turma,
permanecendo no seu mundo, à parte (...) Comecei a planejar uma
ação diferenciada, uma vez que apenas conversar e aconselhar as
crianças, de nada estava adiantando. A oportunidade que eu esperava se fez numa manhã logo no início da aula: a criança estava
num canto da sala rodeada por cadeiras e falando com seu “cão”
(...). Aproximei-me dela e bati à sua “porta”, perguntando:
– Fulano você está aí? Posso entrar? Ele respondeu: – Pode. Quando
fui afastar uma cadeira, ele disse: – Não por aí, que é a parede, vem
por aqui, que é o portão (...)– Sabe o que vim fazer? – Não, o quê? –
Vim perguntar se você e seu cachorro não querem ouvir uma história que eu vou contar para a turma. É sobre um garotinho que tem
um amigo, assim como você, só que o dele não é cachorro. Logo
ele se mostrou interessado e as crianças que, neste momento, estavam em profundo silêncio ouvindo nossa conversa, também ficaram curiosas pela história. Fizemos uma roda e, então, comecei a
contar a história chamada “Um dia um ganso” de Cláudio Galperin
(...). Então propus que cada um de nós pensasse um animalzinho
que pudesse ser nosso amiguinho imaginário. Elas se empolgaram
e começaram a escolher seus bichos. Falamos sobre as peculiaridades de cada um. Propus desenhos, pintura, imitação dos bichos e
elaboração de um livrinho dos nossos amigos. Sem se darem conta,
as crianças estavam fazendo as mesmas brincadeiras que o menino
fazia, agora, na companhia dele. E como o menino estava feliz! Fez
todas as atividades que antes se recusava a fazer! Depois disso, não
houve mais nenhum caso de mordidas (...) (GONÇALVES, 2008).

A professora utilizou do aspecto lúdico da brincadeira de papéis para criar
o motivo nas crianças para aprenderem a se relacionar de maneira mais amistosa.
E, também, quebrar preconceitos gerados por aprendizagens anteriores ruins que,
ainda, não estavam cristalizados.
Campos e Mello (2010 p. 14) ao discutirem o brincar afirmam que:
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A infância é o momento rico para estudarmos e educarmos as
crianças. Um caminho profícuo são as pesquisas aprofundadas e
analisadas sobre os processos criadores que se sobressaem nas brincadeiras e brinquedos utilizados pelas crianças, ao se relacionarem
nas escolas. A partir daí, os processos e mediações que ocorrem nas
práticas pedagógicas dos professores podem ser potencializados em
direção às novas aprendizagens das crianças (CAMPOS e MELLO,
2010, p. 14).

Outro potente mediador é o espaço físico. Os espaços onde ocorrem as brincadeiras precisam também ser muito bem selecionados e organizados com intencionalidade pelas professoras.
Como a criança necessita de tempo para suas brincadeiras, a interrupção
do brincar no momento mais importante em que estão ocorrendo aprendizagens,
quando ela está se apropriando do espaço, mantendo relações sociais por intermédio
dele e da situação da brincadeira, pode imprimir um ritmo a ela que não lhe é próprio
e, sim, do adulto. Em vez de ajudar a criança a aprender com a brincadeira, isso pode
acarretar o bloqueio da aprendizagem. Por isso, a observação da criança durante as
brincadeiras auxilia a professora a identificar o momento exato em que pode interferir, tanto para ajudá-la a resolver situações de conflito, explicar conceitos que estão
sendo assimilados de forma errada, introduzir outros materiais ou brinquedos, etc.,
como para direcionar a criança para outra atividade da rotina diária da escola.
Um importante aspecto do espaço físico em que ocorrem as brincadeiras
é a ausência de arborização. Isso pode se tornar um fator fundamental no tempo
de duração das brincadeiras das crianças. Em dias muito quentes, de calor intenso
ou frio, dificilmente as crianças conseguirão ficar muito tempo nesse espaço, realizando suas atividades de brincadeira. Muitas vezes as crianças ficam irritadas umas
com as outras e a causa pode ser o desconforto com as condições em que elas estão
brincando. Essas sensações não são claras para a identificação pela própria criança
quando ela é muito pequena, e ainda, muitas vezes, ela nem tem todas as linguagens desenvolvidas para que possa expressar esse desconforto. Daí a necessidade
do planejamento e, novamente, da observação seletiva da professora em identificar
essas situações e organizar o ambiente para que essas situações não impeçam as
crianças de aprender com as brincadeiras.
A característica fundamental do espaço físico e que, geralmente, não é percebida e nem considerada pelos adultos que o utilizam para desenvolver atividades
com as crianças é aquela que se refere ao que o espaço e ambientes podem produzir
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de conteúdo brincante para as aprendizagens das crianças. Por exemplo: se em uma
sala com janelas baixas um passarinho pousa na janela e chama a atenção de uma
ou algumas crianças, essa situação inesperada pode ser transformada em conteúdo
de pesquisa, aprendizagem e desenvolvimento para todas as crianças. O papel da
professora como mediadora desses conhecimentos é imprescindível, uma vez que
ela é quem decide se esse será um conteúdo importante a ser selecionado para
trabalhar com as crianças; se vai descartá-lo ou, ainda, se vai considerá-lo para um
futuro próximo.
Sitta e Mello (2015, p. 48) afirmam que “os espaços internos e externos
nas escolas precisam integrar-se e fazer parte das atividades das crianças durante o
tempo em que elas ficam neles”. Em algumas escolas há salas e berçários em que
tem portas para espaços com areia ou pisos. É importante explorar esses espaços
contiguamente, ou seja, que a criança possa transitar por eles nos momentos das
brincadeiras. Para isso eles devem proporcionar a brincadeira, ter brinquedos que
criem ou que estimulem a necessidade de brincar na criança.
A maioria das professoras que trabalha com ou na Educação Infantil reconhece que o brinquedo é um potente mediador das aprendizagens das crianças
durante as brincadeiras (Sitta e Mello (2015); Faria (2013); Iza e Mello (2009);
Assis (2010) Lazaretti (2013)). Contudo, o brinquedo também pode ser um poderoso mediador para que as professoras possam avaliar se a criança está aprendendo
com a brincadeira.
Essa afirmação nos leva ao conceito de atividade mediadora de Vigotsky
(1995 p. 93) que pressupõe o emprego de ferramentas e de signos, uma vez que
ambos são mediadores da atividade humana.
As ferramentas como mediadoras na atividade de brincar das crianças
atuam de maneira externa, modificando o próprio brincar. Por exemplo, quando
a criança é pequena, o banho é uma forma importante de brincadeira e podem
ocorrer duas situações distintas: a primeira, em que o adulto, ao dar-lhe banho,
conversa com a criança, emite carinho e termina com a troca de roupa; a segunda
situação é mais intensa para a criança, quando o adulto introduz um brinquedo,
por exemplo, um livro de banho, um bichinho, etc. A criança interage com esses
brinquedos, explorando-os, e o banho modifica-se para a criança, porque por meio
do contato de seu corpo com a água morna, que já é uma situação prazerosa e
de conforto, o brinquedo cria possibilidades de aprendizagem em que a criança
está com sua atenção direcionada apenas para ele. As intervenções do adulto
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com palavras, nomeação de coisas, sorrisos, entonação da fala, criam um ambiente
propício para as aprendizagens com motivação para a criança. Por isso, nessas situações é difícil retirá-la da água. Portanto, os brinquedos ao exercerem o papel de
ferramentas modificam o brincar da criança, motivando-a a aprender com eles.
Os signos como mediadores do brincar não modificam o brincar, propriamente dito, e atuam de maneira interna no desenvolvimento do pensamento da
criança. No mesmo exemplo, o adulto ao introduzir o brinquedo no banho e relacionar-se com a criança por meio desse brinquedo, falando o nome do bichinho,
contando histórias com o livro de banho, etc., está realizando a atividade mediadora
para que a criança se aproprie dos conceitos, paulatinamente, à medida que tenha
acesso a esses tipos de atividades.
Portanto, o brinquedo exerce sobre a criança durante a brincadeira uma
função que vai muito além da diversão e do prazer em brincar. Ele cria e desenvolve
na criança a necessidade e o motivo em aprender, mesmo que ela, ainda, não tenha
consciência sobre isso. Daí a importância de nas escolas haver diferentes tipos de
brinquedos e que eles estejam acessíveis às crianças.
Os brinquedos, os espaços físicos e as professoras estão, intrinsecamente,
imbricados na mediação da atividade de brincar no cotidiano das práticas pedagógicas na Educação Infantil.

Considerações Finais
O objetivo deste artigo foi o de discutir alguns aspectos da mediação do
brincar nas aprendizagens das crianças. Não seria possível abarcar todos eles aqui;
todavia, os que foram apresentados podem servir como ponto de partida e discussão
quando as professoras estiverem desenvolvendo e proporcionando outros mediadores potentes para as brincadeiras das crianças, como normalmente o fazem no
cotidiano da Educação Infantil.
O importante no processo de brincar nas escolas de Educação Infantil é
que as crianças tenham possibilidades infinitas de explorar, se movimentar, experimentar diferentes tipos de materiais, de solos, de tamanhos de espaços, de cores,
de texturas, de ambientes, de sensações, de temperaturas, etc., enquanto brincam
e que tenham tempo necessário para todas essas vivências.
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Ao mesmo tempo, também é fundamental que as professoras fiquem tranquilas ao proporem brincadeiras com as crianças. Que possam se sentir seguras
em arriscar-se, ir à busca de novos olhares sobre as brincadeiras e brinquedos das
crianças de modo que as crianças possam ter acesso a diferentes visões sobre os
conhecimentos que estão aprendendo.
A Teoria Histórico-Cultural é propícia para dar esse suporte às professoras
de modo que se aventurem no universo infantil, por meio das brincadeiras, exercendo o papel político que o brincar tem, já que as aprendizagens sobre o conhecimento que está sendo produzido pela humanidade devem ser para todas as crianças
e não apenas para aquelas que seguem os padrões impostos pela sociedade ou por
aquelas que já têm acesso a diferentes formas de aprender pela condição social privilegiada. A escola pública tem essa função primeira e primordial de proporcionar
o acesso ao conhecimento àquelas crianças que não o teriam se não estivessem na
escola. E as professoras são suas principais mediadoras para esse acesso.
O trabalho e persistência de mulheres e homens que atuam e defendem
a Educação Infantil pública para todas as crianças de 0 a 5 anos no cotidiano de
creches e pré-escolas iniciam-se e mantêm-se diariamente pelo brincar. E a vida
das crianças agradece!
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3.5. Tecendo fios sobre cuidar/educar
na Educação Infantil

relações humanas e participação das crianças em
contextos e cotidianos das práticas
Aline Sommerhalder (Docente PPGE-UFSCar)
Andressa de Oliveira Martins (Doutoranda em Educação PPGE-UFSCar)

Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver.
Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já
não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como
um vazio. (...) O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas
há sempre o que ver. (...) Uma criança vê o que o adulto não vê.
Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. (...) Nossos olhos se gastam no dia-a-dia, opacos. É por aí que se instala no
coração o monstro da indiferença (RESENDE, 1992, p. 1).

É com alegria que escrevemos este texto abordando o tema cuidar/educar1627que fundamenta as experiências de crianças em contextos e cotidianos, na
16 De etimologia latina, educação tem sua origem na palavra educatio, que significa dentre
outros aspectos a ação de criar, de nutrir, cultura e cultivo (HOUAISS, 2001). Já o termo
educar apresenta ambiguidade, pois sua origem está atribuída tanto a educatio quanto a
eductio, sendo que este último remete à ideia de ductum com o significado de conduzir
para fora, tirar de dentro, extrair e produzir.
Dentre os significados trazidos pelo Dicionário Houaiss (2001) para cuidado, destaca-se
preocupação, zelo, dedicação, atenção, responsabilidade. Cuidar, também de etimologia
latina, remete a Cogito, que significa agir no espírito, projetar, preparar. Cabe dizer que
os humanos, uma vez vivos, continuam precisando dessas práticas de cuidar/educar,
mesmo que elas se realizem com demandas distintas daquelas de pertencimento das
crianças.
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Educação Infantil. Convidamos o leitor e a leitora ao estudo deste material, que tem
por objetivo trazer alguns contributos para reflexões sobre a educação das crianças, em instituições de Educação Infantil. Elaborado por pesquisadoras do Cfei –
Centro de Pesquisa da Criança e de Formação de Profissionais da Infância/CNPq,
este material teórico assume o sentido de uma conversa e orienta-se pela literatura
científica e pelas investigações acadêmicas no campo da pesquisa educacional, em
destaque aquelas inspiradas nos Estudos da Criança.
Sabemos que definir a infância e as crianças não é muito simples, pois
essas compreensões envolvem dimensões culturais, históricas e sociais. Com o interesse em iluminar esse exercício de compreensão, consideramos que as crianças
(sejam elas bebês ou crianças pequenas), para além da visão cronológica, são atores
sociais, pensantes, produtoras de fazeres culturais, sujeitos políticos, históricos e
de direitos; “protagonistas com identidades pessoais, históricas e culturais únicas”
(EDWARDS; GANDINI; FORMAN; 2016, p. 156). Elas se interessam por diversas experiências1728cotidianas em contextos de práticas sociais e participam destas,
agindo de forma autônoma com seus modos de ser e de representar, expressando
seu caráter imaginário de se relacionar com a realidade.
Os educadores em Reggio Emilia frequentemente dizem que as
crianças pequenas são protagonistas poderosas, ativas e competentes do próprio crescimento. As crianças são protagonistas na sociedade, tendo o direito de serem ouvidas e de participarem, de fazerem parte do grupo e realizarem ações junto dos outros com base
em suas próprias experiências e em seu próprio nível de consciência. Cada criança está intimamente ligada a condições no tempo e
no espaço. Todas as crianças buscam realizar sua identidade e se
fazerem ouvidas dentro daquele contexto específico. O seu contexto específico é a fonte da sua individualidade; é nele que elas se
expressam por meio do diálogo e da interação com o grupo, chamando adultos próximos para servir de parceiros, recursos e guias
(EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 2016, p. 155-156).

17 Por experiência, compartilhamos as ideias de Larrosa Bondía (2002), que traz uma
perspectiva de leitura da educação a partir do par experiência/sentido. Compreende
experiência como sendo “o que nos acontece”, ou seja, o que nos toca, o que nos interessa, não sendo essa experiência próxima do ter a informação ou mesmo saber as coisas.
Para o autor, a experiência é cada vez mais rara, em uma sociedade da informação.
Cabe dizer que na Educação Infantil, as práticas pedagógicas devem ter as interações e
as brincadeiras como eixos centrais de experiências, devendo ser trabalhadas de forma
integrada (BRASIL, 2009).
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Nesse sentido, os/as educadores/as também são compreendidos como protagonistas, participantes com famílias e crianças em contextos (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 2016). Sobre o papel dos professores:
Perguntas sobre o que os professores podem e devem fazer jamais
serão definitivas, voltando sempre ao problema inicial: de que tipo
de professores nossas crianças necessitam – aqueles indivíduos
reais nas escolas de hoje? (EDWARDS; GANDINI; FORMAN,
2016, p. 156).

Um dos compromissos é estar aberto para escutar, acolher, respeitar e (re)
aprender com essas existências, confiando e investindo profundamente na educação das crianças.
Sobre nosso tema de estudo, é um direito e uma necessidade das crianças
terem experiências com as linguagens1829na Educação Infantil, em que o cuidar/
educar tenha como centralidade a humanização, a liberdade, a autonomia, a democracia, a ludicidade, a curiosidade, a surpresa, as experimentações e a imaginação,
promovendo o máximo de desenvolvimento infantil e do ser humano. Com isso,
assumimos a compreensão de cuidar/educar como uma prática social privilegiada,
intersubjetiva1930e indissolúvel na Educação Infantil.
Nas práticas sociais ocorre a riqueza dos encontros, alimentados por relações humanas que operam processos educativos. Essas considerações animam uma
reinvenção do olhar, da escuta (e da ação) para as crianças, imbuídos de sensibilidade, amorosidade, carinho, sutileza, atenção, vínculo e intencionalidade. Uma
ética do encontro (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003; OLIVEIRA et al., 2014)),
em que a subjetividade, o diálogo e a autonomia alimentam uma filosofia educativa
em que a aprendizagem é um processo de construção de conhecimento, sendo parcial, provisório e perspectivo, diferentemente de uma perspectiva de transmissão de
informações (VECCHI, 2017).
Desde o nosso nascimento, somos inseridos em um mundo cultural e
inaugura-se um relacionamento com outros humanos (CARVALHO; PEDROSA;
18 “As linguagens ocorrem no encontro de um corpo que simultaneamente age, observa,
interpreta e pensa num mundo imerso em linguagens, com pessoas que vivem em
linguagens, em um mundo social organizado e significado por elas” (BARBOSA;
ALBUQUERQUE; FOCHI, 2013, p. 7).
19 A leitura de intersubjetividade, que trazemos para este texto, envolve a consideração
da relevância da alteridade no desenvolvimento humano e do entendimento da criança
como um ser humano vivo e potente, com necessidades e experiências diferentes do
adulto e que precisam ser respeitadas.
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ROSSETTI-FERREIRA, 2012). Nessas relações, nos constituímos como humanos
a partir de trocas intersubjetivas. Ou seja, nessa empreitada humanizadora somente
um ser humano é capaz de fundar o outro humano. Isso significa que desde bebês, há
competência e potencial para se relacionar com o outro humano, sendo fundamental
o estabelecimento de relações de confiança, vínculo afetivo e colaboração, que ocorrem com essas trocas intersubjetivas. “As crianças são biologicamente predispostas a
se comunicar, a existir em relação, a viver em relação” (RINALDI, 2012, p. 127).
O desconhecimento da presença dessa intersubjetividade nas práticas de
cuidar/educar de crianças faz com que essas sejam realizadas a partir do prisma
de uma racionalidade alijada dos afetos, negando-se ainda a sensibilidade, a singularidade, a subjetividade e as implicações do papel do adulto no desenvolvimento
infantil e do ser humano.
O desenvolvimento humano é um processo de construção social que
se dá por meio das múltiplas interações que se estabelecem entre
um indivíduo, desde seu nascimento, com outras pessoas, e particularmente com aquelas com as quais ele mantém vínculos afetivos
(CARVALHO; PEDROSA; ROSSETTI-FERREIRA, 2012, p. 27).

Winnicott (1972) também esclarece que o desenvolvimento de um humano
não ocorre a não ser por meio de experiências em um ambiente humano, o que significa que não ocorre a não ser nas relações com outras pessoas.
É certo que um bebê não pode se desenvolver numa pessoa se
existir somente um ambiente não-humano; mesmo a melhor
máquina não poderia jamais prover o que é necessário. Não, é
necessário um ser humano, e seres humanos são essencialmente
humanos (isto é, imperfeitos), isentos da segurança mecânica
(WINNICOTT, 1972, p. 40).

Partimos da consideração do cuidar como uma ação cultural (e humana)
que engloba, mas ultrapassa as práticas de alimentação, higiene, proteção e guarda
das crianças. Cuidar é, sobretudo, estar disponível e investir, de forma qualificada e
singular, no desenvolvimento da criança e do ser humano. “Um cuidado ampliado e
que compreende as necessidades corporais (físicas) e as necessidades psíquicas do
ego (eu) da criança, em razão do seu próprio progresso de desenvolvimento” (SOMMERHALDER, 2015, p. 31). O atendimento das necessidades humanas se configura como uma esfera desse cuidado, mas imbuída dessa intencionalidade (desenvolvimento do ser humano), também se opera o educar (SOMMERHALDER, 2010;
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2015). Educar habita as ações docentes cotidianas com as crianças, em contexto, e
revitaliza as práticas de cuidar. Portanto, cuidar/educar é uma ação única, indissolúvel nos contextos da Educação Infantil.
Para tanto, é preciso haver tempo para criar espaços relacionais, acolher e
construir relações e para viver experiências de cuidar/educar. O/a educador/a precisa dispor de tempo e condições profissionais suficientes para compartilhar experiências com as diversas linguagens e possibilitar que a criança aproveite bem cada
uma dessas experiências, desfrutando de cada ação ou diálogo compartilhado.
É preciso tempo para deixar as coisas acontecerem, para recebê-las, para acolhê-las. Sem isso, seremos apenas conquistadores,
impondo ritmos, limitando experiências, estabelecendo a força da
determinação cronológica, reino em que o mistério, que impulsiona
a procura, está fora de cogitação (OSTETTO, 2014, p. 175).

Essa matriz de leitura do cuidar/educar como prática indissolúvel em si,
adere à perspectiva do documento “Critérios para um atendimento em creches que
respeite os direitos fundamentais das crianças” (BRASIL, 2009) e das “Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil” (BRASIL, 2010, p. 2), uma vez
que as propostas pedagógicas devem assegurar “a educação em sua integralidade,
entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo”, respeitando
os princípios éticos, políticos e estéticos e garantindo que as instituições de Educação Infantil cumpram sua função sociopolítica e pedagógica.
A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve
ter como objetivo garantir à criança acesso aos processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à
saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças (BRASIL,
2010, p. 4).

Trata-se de enfatizar a importância das relações intersubjetivas nas práticas de cuidar/educar, tendo como raiz de sustentação a escuta afetuosa, atenta,
respeitosa e solidária com os modos de pensar da criança e formas de representação (VECCHI, 2017). Cuidar/educar como prática social indissolúvel incorpora a
participação autêntica e voluntária das crianças, nessa prática, e a valorização das
experiências coletivas, colaborativas e democráticas. Trata-se do melhor momento
para um encontro privilegiado com as crianças, quando o vínculo afetivo, as experiências e a aprendizagem podem ser construídas e aprofundadas (SOARES, 2017).
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As oportunidades mais importantes na interação entre adultos e crianças
ocorrem nessas práticas de cuidar/educar, uma vez que o adulto estabelece relacionamento direto com a criança, podendo dedicar-lhe atenção profunda. Por meio
da boa qualidade das ações dos/as educadores/as, da multiplicidade de experiências
possibilitadas e compartilhadas, o que inclui satisfação das necessidades, interesses
das crianças e real participação delas nesses momentos, elas se conhecem, conhecem o adulto e conhecem o sentimento de confiança e segurança (FALK, 2011).
Esta é uma excelente ocasião para que o adulto fale de forma
íntima com a criança, não apenas com o objetivo de comer, vestir
ou despir-se sozinha, lavar as mãos e utilizar o penico, mas principalmente para que no decorrer dos cuidados pessoais, graças à
satisfação das necessidades corporais e ao modo de satisfazê-las, a
criança aprenda, depois de um reconhecimento prévio, a avisar e
posteriormente a expressar, de forma específica, as necessidades
em si mesmas, as exigências relativas à sua satisfação e, também, o
sentimento do seu próprio bem-estar (FALK, 2011, p. 21).

As práticas de cuidar/educar na Educação Infantil devem ser promovidas
pelos/as educadores/as, de modo a não fragmentá-las em duas ações, nas quais geralmente o/a professor/a fica responsável por aquelas relacionadas ao educar, enquanto
um auxiliar se responsabiliza por ações relacionadas ao cuidar. Essa separação está
pautada na concepção de que educar é ensinar e, por isso, somente se aprende
quando esse ensino existe e, muitas vezes, de forma tradicional (OSTETTO, 2011).
Reflexo disso é a supervalorização das ações de educar, consideradas como
práticas “pedagógicas” em detrimento de fazeres que são entendidos como aqueles
relativos ao “cuidado”, reforçando a ideia do cuidar enquanto referência ao corpo e
do educar como referência aos processos cognitivos. Esse fato acaba por alimentar
práticas distintas entre profissionais que cuidam e aqueles que exercem atividades
pedagógicas, sendo o educar visto como uma atividade que requer conhecimentos,
formação e o cuidar como uma ação que pode ser realizada sem qualquer qualificação do ato (TIRIBA, 2005). A desvalorização das ações de cuidar é resultado do
pouco conhecimento do desenvolvimento infantil e do ser humano, o que resulta
em uma visão de atividade menor, marginalizada, desvalorizada e que não tem prestígio e reconhecimento (NASCIMENTO et al., 2005).
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(...) importará, antes, contemplar propostas e experiências que
contribuam para ampliação dos repertórios vivenciais e culturais
das crianças, que alarguem seus olhares em todos os sentidos para
o mundo ao redor – seus mistérios, seus encantamentos –, que
potencializem suas aprendizagens, rumo ao desconhecido, em uma
dinâmica viva de busca, pesquisa e experimentação que, respeitando suas especificidades, provoquem e propiciem seu desenvolvimento, no encontro com o outro – crianças, adultos, sujeitos, meio
sociocultural etc. (OSTETTO, 2011, p. 157).

Nesse contexto, Ongari e Molina (2003), assim como Falk (2011) destacam
que o relacionamento entre educadores/as e crianças é aspecto central na Educação Infantil, uma vez que relações estáveis e contínuas são a base do desenvolvimento infantil. Assim, o carinho, o apoio, a atenção e o investimento nas crianças,
por meio de ricas e plurais experiências com as linguagens, não podem ser negados
pelo/a educador/a que tem como função o “fazer crescer como humano”.
O apego favorece, portanto, que a criança descubra o mundo e
aprenda sobre ele, e isso não ocorre apenas por meio da segurança
que a proximidade da figura do apego lhe oferece para explorá-lo.
Estando perto do adulto ao qual está apegada, a criança também
tem nele um modelo para imitar, um parceiro mais experiente do
que ela, que pode desvendar os significados dos objetos do meio e
das ações dela própria e dos outros na cultura particular da qual ela
é membro. Há tanta coisa para aprender! (CARVALHO; PEDROSA;
ROSSETTI-FERREIRA, 2012, p. 130).

A qualidade das relações estabelecidas entre educadores e crianças, concretizadas em convivência, afetividade, sensibilidade, diálogo e participação efetiva
das crianças nas práticas de cuidar/educar operam sobre a amplitude desse desenvolvimento infantil e do desenvolvimento do ser humano.
As crianças que possuem participação autêntica e voluntária nessas práticas cotidianas têm condições reais para expressar, por meio de suas (cem!) linguagens, suas necessidades, sua significação de mundo e interesses. Nesse sentido, a
Lei 13.257/2016 considera em seu artigo 4º que:
As políticas públicas para atendimento dos direitos da criança na
primeira infância serão elaboradas e executadas de forma a (...)
incluir a participação da criança na definição das ações que lhe
digam respeito, em conformidade com suas características etárias
e de desenvolvimento.

103
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 103

11/04/2019 10:27:34

Capítulo 3
Educação Infantil : Pesquisas e Reflexões

Com isso, tomaremos a participação das crianças, nessas ações de cuidar/
educar como um sinalizador da qualidade dessas práticas. A seguir, compartilharemos algumas práticas:
Segure a escova com a outra mão, disse uma vez uma educadora,
a partir de um ponto de vista totalmente correto. Percebendo que
a criança não o fazia, continuou: “tem que pegar a escova com a
outra mão, esta, esta, esta...”. Parece que as palavras dizem tudo: a
educadora não oferece nenhuma outra possibilidade. A insistência
na solicitação com aquelas palavras e com aquele tom fizeram com
que a criança se visse obrigada, praticamente, a fazer a ação que
lhe havia sido solicitada (HEVESI, 2011, p. 89).
(...) Em muitas instituições, pretende-se que as crianças de dois
anos e meio e três anos se vistam sozinhas. Vi como uma educadora,
falando em voz baixa e com calma e paciência, limitava-se a indicar
a uma menina de 3 anos os movimentos que tinha que fazer. Não
falava de nada que não estivesse diretamente ligado com a operação de vestir-se. Quando a menina lhe estendeu o vestido pedindo
ajuda, a educadora se recusou docemente, mas de maneira clara:
“é você que tem que vestir, não eu”, e ainda “você tem que tentar”,
fazendo-a pegar o vestido com a outra mão para que se vestisse
sozinha (HEVESI, 2011, p. 89).
A educadora chama Atila, que já engatinha, para que venha comer.
Ela já lhe havia avisado previamente que a hora de comer se aproximava, mostrando o guardanapo enquanto preparava a comida;
agora está quieta na entrada do espaço destinado aos brinquedos,
chamando e esperando a criança. Na continuação, encoraja-a
umas tantas vezes, mas Atila, ainda que escute a educadora, não
se move. (...) (A educadora) não é capaz de entender que, naquele
dia, Atila não tem vontade de engatinhar até a saída do parque e
espera que ela vá pegá-lo. A educadora, em troca, torna a chamá-lo
agora de um outro lugar no espaço de brinquedos, inclina-se e lhe
faz um sinal com a mão. Atila se deita um pouco, depois se levanta
e olha ao seu redor. A educadora soa um chocalho para chamar
sua atenção; a criança dá uns passos e depois pega outro chocalho
parecido ao que a educadora tem na mão e o agita. Por fim, depois
de uma curta espera, a educadora vai em direção a ele e o pega no
colo (HEVESI, 2011, p. 90).
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Esses três exemplos evidenciam uma ilegítima participação da criança,
uma ilusória cooperação nas práticas de cuidar/educar, em vez de uma autêntica
ação da criança nessas relações.
Buscando evidenciar uma prática bem-sucedida de participação autêntica
e voluntária da criança nas ações de cuidar/educar, destacamos a experiência que
segue:
Tomi é uma criança de 9 meses, alegre, sorridente, mas um pouco
preguiçoso. Sua educadora o está trocando. Tira-lhe a roupa e,
enquanto o faz, para o movimento da mão e diz: “Tire você mesmo o
pé”. A criança sorri, a educadora volta a repetir a solicitação, espera
e, depois de um instante, a criança tira o pé. Enquanto a educadora
lhe tira a fralda, Tomi agarra seu pé nu, olha-o com curiosidade e
gira a cabeça, chupando o dedo. A educadora se inclina sobre ele
e lhe diz sorrindo: “Você nem me olha?”. A criança tira o dedo
da boca, sorri e tenta agarrar o vestido da educadora. Enquanto
isso, ela já pegou a roupa da criança para vesti-la de novo. Tomi
olha para um outro lugar; a educadora aproxima a roupa da criança
dizendo: “olha, é a sua roupa”. Espera um momento que a criança
lhe dê atenção para solicitar-lhe que lhe estenda o pé. Tomi bate os
pés ritmicamente sobre a bancada destinada à troca de roupa e a
educadora veste-lhe a roupa com movimentos suaves e contínuos,
seguindo o ritmo dos movimentos da criança. Enquanto faz isso,
sorri e fala com ele: “Você está pensando que eu vou pegar seu
pé?”. Finalmente, abotoa suas calças e pega os sapatos. Tomi aproxima os pés, a educadora põe o primeiro sapato e durante a operação explica a Tomi o que está fazendo. Para com o outro sapato na
mão, diz a Tomi que dê seu pé e espera. Agora, Tomi participa de
bom grado (HEVESI, 2011, p. 91).

Com isso, esperamos que este texto possa ter inspirado algumas reflexões
sobre o cuidar/educar em contextos e cotidianos da Educação Infantil e como experiência que ocupa esse “lugar relacional” (RINALDI, 2012); uma reciprocidade
relacional alimentada pela paixão, pelo afeto, pelo humor, pela participação, pelo
compromisso e pelo investimento no desenvolvimento infantil e do ser humano.
Trata-se de renovar o processo de encantamento pelas crianças!
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3.6. Música e conhecimento de mundo
uma reflexão sobre a música no currículo da
Educação Infantil.

Ilza Zenker Leme Joly (docente UFSCar)

Construindo um conceito para as aulas de
música na Educação Infantil
Este texto surgiu da necessidade de registrar e refletir sobre um modo de
pensar o ensino de musicalização para grupos de crianças pequenas, ainda na primeira infância20.31As palavras encantamento, convivência, amorosidade, práxis,
compromisso e humanização surgem como pequenas pedras sinalizadoras do caminho a ser seguido. Elas não estão “no meio do caminho”, atrapalhando, mas surgem
como luzes que indicam onde está o chão para apoiar os passos.
Partindo desse princípio, considero que a música traz elementos fundantes
para um conhecimento de mundo importante na compreensão da vida como um
todo. Ela, a música, como elemento condutor da educação musical, nos ajuda a
20 A primeira infância é o período que compreende o nascimento e os primeiros seis
anos de vida da criança. É uma etapa muito importante para o desenvolvimento e as
experiências dessa época são levadas para o resto da vida – mesmo aquelas que acontecem durante a gestação ou enquanto o bebê é pequeno, ainda não sabe falar e nem tem
memória apurada dos fatos que acontecem à sua volta. Definição dada pela Fundação
Maria Cecília Couto Vidigal, disponível em https://www.google.com.br/?client=safari&channel=iphone_bm. Consulta em 16/11/2017.
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compreender melhor o mundo em que estamos inseridos, tanto do ponto de vista
da cultura como das pequenas coisas do cotidiano.
Penso, então, que cada aula deve ter encantamento, beleza, alegria, emoção. Nos diz Luciana Ostetto (2010) que o encantamento é fundamental para viver
a aventura da criação, para ver e viver a beleza e também para espalhar essa beleza.
Ela nos conta que é preciso apurar os ouvidos e abrir os olhos para estar disponível
ao inusitado e misterioso do mundo, acolhendo sentidos e construindo significados.
Dessa forma, penso que aula de música é uma porta aberta para esse mundo misterioso que começa a ser descortinado na primeira infância. As cenas do cotidiano,
o entorno do lugar onde as crianças vivem, a cultura local e regional, as pequenas
cenas familiares, a natureza, entre outras coisas, são temáticas fundamentais para
conduzirem a aula de musicalização, que por sua vez, vai auxiliar a criança a adentrar e compreender esse mundo na qual está inserida.
Roberto Gambini (2001) ressalta a importância de abordarmos a cultura
em nossas aulas, em uma dimensão não racional, sensível, afetiva. Considerando
então que o nosso fio condutor é a arte musical, já temos em mãos as dimensões
apontadas pelo autor, só é preciso considerá-las no momento do planejamento e da
execução das aulas. Diz ele sobre a importância de
(...) práticas que formem, além de cidadãos, indivíduos capazes de
estabelecer uma conexão mais profunda e não racional, entre pensamento e sentimento, que se lance uma ponte reunindo dois mundos cindidos pela ininterrupta evolução da racionalidade a partir do
século XV. Nossa cultura e nossa humanidade, no decorrer da história moderna, acabaram polarizadas: razão e desrazão, consciente
e inconsciente, corpo e espírito, normal e anormal (…) a lista é
longa (GAMBINI, 2001, p.107).

Buscando o encantamento citado por Ostetto (2010) e as dimensões não
racionais citadas por Gambini (2001), quando escolho as músicas de cada aula e
construo o seu roteiro, primeiro mergulho em uma pesquisa extensa, com muitos
livros espalhados pela mesa, na busca de canções que possam ter significado para
este ou para aquele grupo de crianças. Cada criança é única, com suas preferências, suas potencialidades, seus limites. Penso em cada uma delas no momento do
planejamento da aula.
Experiências de ouvir, cantar, dançar e tocar! A música é o elemento fundamental de trabalho, o fio condutor, no qual se apoiam todas as atividades planejadas.
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Teca Alencar de Brito, em seu livro “Música na Educação Infantil” (2003),
diz que, para o compositor e pesquisador François Delalande, a produção sonora
das crianças mostra estágios de atividade lúdica, que podem ser classificados em
categorias de condutas tais como: exploração, expressão e construção, relacionadas
ao jogo sensório-motor, simbólico ou jogo com regras. Ainda fazendo referência à
criança, Ignacio (2014) anuncia que o potencial do pensar, dos três aos cinco anos,
não é lógico ou abstrato, mas ele se manifesta na fantasia infantil que é surpreendente. Nessa faixa etária, a criança brinca imitando os gestos dos adultos ou
experimentando seu corpo, e ela também inventa um sem número de histórias
maravilhosas. Diz Ignacio (2014) que todos os objetos que a criança encontra ao
seu redor são transformados, em sua fantasia, para aquilo que ela precisa ter em
mãos para vivenciar o cotidiano. Uma pedrinha pode ser um barco, um cachorro,
um gato, conforme sua imaginação.
Por isso acredito ser fundamental que uma aula de música para crianças
deve ser uma experiência dos sentidos e do sensível: ouvir sempre, ver, tocar, sentir,
cheirar. Penso sempre em um fio condutor, que pode ser um personagem representado por um boneco, um fantoche; uma flor para sentir o cheiro, tal como um
pequeno ramo de Alecrim ou um Cravo e uma Rosa, que, ao final da aula, a criança
leva para casa como se, com esse objeto, ela estivesse levando um pouco daquela
canção vivenciada na aula. Eu penso em criar oportunidades para que cada criança
possa vivenciar a aula como se fosse uma fantasia, e que depois essas experiências
possam repousar em seu imaginário como algo mágico, maravilhoso.
Estou sempre na busca de uma temática coerente, que conduza a imaginação dos participantes das aulas entre as músicas cantadas e dançadas; busco
construir a aula com começo, meio e fim, almejando que a experiência musical e
artística se transforme em algo significativo para cada um. Os temas condutores das
músicas surgem sempre das pesquisas e do tempo debruçado sobre os livros. Esse
é um processo de pesquisa, de busca, de satisfação da curiosidade, do despertar de
fantasias, de construção de encantamentos. Ora o tema nasce de um conjunto de
músicas escolhidas e encadeadas, quando então, são as músicas que constroem o
tema; ora é o tema que conduz a pesquisa, a busca e o achado das músicas.
Na direção de uma educação que consiga levar em conta o encontro com a
incerteza, as possibilidades de navegar no desconhecido, a aprendizagem do olhar,
do sentir, do ouvir, Ostetto (2010) nos indica que devemos considerar trazer para
a sala de aula aquilo que revele mais a beleza e a alegria das novas descobertas, do
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que aquilo que é racional, árido. Como exemplo, ela cita as experiências da escola,
tais como as “famigeradas lembrancinhas para datas comemorativas” ou a oferta
de desenhos prontos para as crianças pintarem. Da mesma forma, podemos pensar
no campo da educação musical. O que estamos oferecendo para as crianças? Nas
nossas aulas elas têm oportunidades de estarem acolhidas em dimensões de razão,
mas também de sensibilidade? Qual o papel do educador nesse processo?
Ostetto (2010) nos lembra que “para encantar é preciso encantar-se”.
Dessa forma, o educador, tanto quanto a criança, tem a necessidade de encantar-se
com aquilo que faz; tem que criar para seguir as crianças no processo criativo; tem
que ver e viver a beleza das músicas para saber espalhar essa beleza; tem que saber
acolher os múltiplos sentidos do mundo, para poder ser sensível e dar as dimensões
necessárias aos diferentes significados e sentidos construídos pelas crianças; tem
que saber ousar para poder encorajar.
Ao pensar então o ensino de musicalização, principalmente para as crianças pequenas, que estão entre 01 e 05 anos, percorro, como educadora, todo um
caminho de pesquisa em busca daquelas pequenas “pedras luminosas” (as pequenas canções), que possam alegrar, embelezar e dar significado à aula de música.
Em outras palavras isso significa que primeiro eu busco o meu próprio encantamento nas canções, pesquiso aquilo que elas podem trazer como aprendizagem de
conteúdos musicais, assim como ensinamentos de vida, e depois vou criando um
roteiro que inclua um acolhimento das crianças; um desenvolvimento que inclua
canções para ouvir, cantar, dançar e tocar; um pequeno relaxamento, e uma canção
de despedida. O roteiro que indica, de maneira objetiva, o início e o fim da aula,
assim como uma sequência de canções e atividades musicais que se constituam
quase como uma história musical contada e cantada, traz segurança e estabilidade
à criança. Ela sabe o que esperar e aguarda ansiosa para cada momento da aula.

O planejamento como forma de resultado
Como resultado dessa maneira de pensar a aula de musicalização, e esperando contribuir com outros educadores musicais, descrevo um dos roteiros de
aula desenvolvido com crianças de 3 e 4 anos, em um projeto de extensão em uma
universidade do interior do estado de São Paulo, na tentativa de produzir conhecimento sobre esse contexto, procedendo também a uma reflexão sobre o processo
de construção dele.
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Depois de uma pesquisa aprofundada em repertórios de canções da cultura
popular brasileira, o planejamento de uma de minhas aulas ficou composto por
canções que diziam respeito a aves brasileiras. No roteiro de uso diário, original,
incluo também as partituras das canções, o que não considerei necessário incluir
nesse artigo, porque se trata de um texto voltado para pesquisa e não para modelos
de aulas práticas. A descrição das atividades tem o objetivo de apresentar e discutir
a forma de pensar as aulas de musicalização a partir de atividades concretas, já
aplicadas e experimentadas com grupos de crianças.
É importante dizer que as músicas são encadeadas depois da escolha de
uma pequena coleção delas. São os textos, as formas, os ritmos, as melodias que vão
dizer qual delas vem primeiro ou depois. Como educadora musical, passo por um
processo de sentir, tocar, cantar e dançar muitas vezes cada canção, para vivenciar
aquilo que vou propor para as crianças. Esse é o processo de “encantar-me” para
depois “encantar”. Nesse processo escolho uma possível sequência de apresentações das canções. Quem vem primeiro? Quem abre e quem fecha o dia musical?
Como encontrar um equilíbrio entre diferentes andamentos, estilos e sensações
musicais? Como construir uma história musical que possa ser contada na aula,
como se as crianças viessem para viver aquela história? Todas essas perguntas são
fundamentais para a construção do roteiro.
Tal como diz Mellon (2006), todo ser humano é um contador de histórias
porque possui em si mesmo e na sua vivência um sem número de temas pessoais
e universais. Como diz a autora, é importante estar aberto para perceber a riqueza
imaginativa que vive dentro de cada um. E eu acrescentaria que é fundamental
buscar e viver essa riqueza da imaginação para que ela esteja naturalmente presente em você quando for dar uma aula de música. Volto novamente à importância
do “encantar-se”.
O planejamento original é sempre feito em forma de tabela, que inclui
aspectos como: tipo de atividade, duração aproximada, desenvolvimento e material.
Apresento na Tabela 1 apenas um dos itens da aula para que o leitor possa ter um
exemplo da formatação dessa tabela. Para a situação de sala de aula fica mais fácil
para o professor acompanhar. Mas, para melhor fluência na leitura, neste artigo,
apresento o resultado do planejamento geral da aula em texto corrido, incluindo os
comentários que discutem os conceitos apresentados no texto.
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Tipo de
atividade

Canto de
acolhimento

Duração
aproximada

5 minutos

Desenvolvimento
Recepção e acolhimento das
crianças. Vamos “chamar” as
crianças, que esperam do lado
de fora da sala de aula, tocando
e cantando uma canção. A letra
diz assim: Agora vamos brincar,
cantar e contar histórias/Vem,
entre nessa roda/Vem dançar
também. Tocam e cantam os
professores, estagiários ou
monitores fazendo um cortejo com
as crianças.

Material

Flautas doces,
tambores,
chocalhos
ou outros
instrumentos
de pequena
percussão.

Tabela 1. Exemplo de distribuição do planejamento de uma aula de musicalização.

No entanto, se pensarmos a música dentro de um currículo mais amplo,
essa tabela ilustra apenas um recorte de atividades musicais, mas o professor de
sala de aula pode, igualmente, preencher uma tabela com o planejamento diário
incluindo todos os conhecimentos que irão ser desenvolvidos naquele dia. Talvez
uma tabela mais diversificada o ajude a pensar melhor atividades musicais que
componham o currículo de forma mais integrada.
Então pergunto: como a música pode compor um conhecimento de mundo
significativo para o desenvolvimento da criança? Parto do princípio de que somos
brasileiros e por isso penso no nosso cancioneiro, de maneira que as crianças conheçam a nossa cultura e se reconheçam nas manifestações musicais dos diferentes
locais e regiões do país. Nos dizem Moura e Silva (2005) que as canções da cultura popular trazem em si a nossa história, a nossa vida, nossa alma, o nosso contexto. Elas são reflexos desse conjunto de aspectos e registram nossa natureza, os
fatos históricos, heroicos, as desigualdades, os fracassos, as coisas boas e também
as ruins. Esses mesmos autores nos dizem que a cultura popular representa a realidade cultural de um local, região, país; e registra o tempo e a existência das pessoas,
revelando a tristeza ou a alegria dos fatos.
Cantamos o que vivemos, afirmam Fontoura e Silva (2005). Aprendemos
as emoções com a briga do “Cravo e a Rosa”, a tristeza da menina cujo passarinho
fugiu e a deixou chorando em “Sabiá lá na gaiola”, aprendemos sobre as escravas
que acompanhavam a criação das crianças em “Mucama bonita”, ou ainda o receio
e o silêncio para dormir em “Murucututu”. E assim tantas outras coisas da vida que
estão presentes no cancioneiro infantil.
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Faço então um recorte de um dos planejamentos de aula para que o leitor
tenha uma ideia de como as canções são escolhidas pensando em contribuir para
a formação das crianças e para sua aproximação e conhecimento de mundo. Para
esta aula, em específico, o tema escolhido foram canções de aves brasileiras. O galo,
o papagaio, o periquito, a saracura, o sabiá.
Os pássaros podem voar nas histórias, nos diz Mellon (2006), criando sensações de voo e liberdade; também podem aparecer como ajudantes para resolver
enigmas, para levar cartas, para cantar. Eles adquirem qualidades específicas, tais
como os olhos da coruja que espiam o sono; a majestade das águias, e ainda trazem
consigo uma imagem de beleza de movimentos, de cantos, de pios.
Já para Fontoura e Silva (2005), há muitas aves que habitam o território
brasileiro. Há pássaros no litoral, nas matas, nos serrados, dizem eles, além das inúmeras aves que habitam os espaços urbanos, aparecendo nas cidades, nas praças,
nos nossos quintais. Elas são muito cantadas pelo povo brasileiro e no repertório de
músicas há aves lendárias que são homenageadas com canções, tais como o uirapuru, a gralha-azul, o papagaio-de-cara-roxa e a arara-azul. Para atividade discutida
aqui neste artigo foram escolhidas canções de aves bem conhecidas pelas crianças:
Canto de acolhimento: Recepção e acolhimento das crianças.
Podemos “chamar” as crianças, que esperam do lado de fora da sala
de aula, tocando e cantando uma canção. A letra diz assim: Agora
vamos brincar, cantar e contar histórias/Vem, entre nessa roda/Vem
dançar também. Tocam e cantam os professores, estagiários ou
monitores fazendo um cortejo com as crianças, de fora para dentro
da sala de aula.

As canções de entrada têm o objetivo de sinalizar para as crianças o início da aula, momento importante quando o grupo é constituído para vivenciar as
propostas musicais do dia. A roda é formada e as crianças se encontram para fazer
algo em conjunto, em grupo, e se constituem, como diz Brandão (2005), em uma
comunidade de aprendentes. Elas se repetem ao longo de um ano ou mais para se
tornar um chamado. Ao ouvi-las, as crianças sabem que é hora da aula começar.
Faço aqui uns parênteses para contar como as crianças compreendem e
internalizam esses pequenos cantos. Em um pequeno concerto que incluiu apresentação de um grupo de crianças pequenas, enquanto esperávamos a plateia se
acomodar para iniciarmos as músicas, comecei a tocar a canção de acolhimento
que costumávamos fazer em sala de aula naquele ano e quando me dei conta, todas
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as crianças estavam em cima do palco, já prontas para começar. O chamado foi imediato. Ao ouvir a “Canção de entrada”, todos vieram, naturalmente, para começar
a aula ou o concerto.
O galo quebrou o bico. Canção da cultura popular, recolhida em
pré-escola da periferia de Curitiba, retirada do livro “Musicalizando
Crianças”, de Ieda de Moura, Bernadete Zagonel e Maria Tereza
Boscardin. Um boneco representando um galo é o objeto mediador
das interações musicais e da condução da canção. Ele (o boneco)
vai contar a história do galo que quebrou o bico, e depois a asa, a
perna, etc. Vai também introduzir a canção que conta uma história
no contexto de uma fazenda. Supondo que essa não é a primeira
aula do ano, aproveitamos para recordar alguns elementos sonoros
já conhecidos, como, por exemplo, o latido do cachorro, o canto
do galo, o miado do gato, os pios dos passarinhos, etc. A partir da
exploração dos sons dos animais, e da análise de seus sons, tentar
associar e desenvolver os parâmetros sonoros de sons longos, curtos, contínuos, descontínuos. Trazer imagens ou pequenos vídeos
de galos de várias espécies para ilustrar a aula.

Galo para ilustrar as canções. Foto: Imagens livres de Internet.

Quem resiste ao encanto dessa imagem do galo? O cenário que ela mostra
nos remete aos quintais ou terreiros dos pequenos sítios onde se misturam galos,
galinhas, porcos, cachorros, gatos e mesmo algumas vacas. Esses animais fazem
parte da vida dos pequenos agricultores que os têm ao redor da moradia para alimentação, como guardiães ou companhias. A criança das áreas mais urbanas quase
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não tem contato com essa realidade, e então a música pode ensinar sobre os diferentes lugares onde vivem os brasileiros.
Mas, nessa música o galo quebrou o bico, a asa, o pé, etc. Que pena! Coitado do galo! Como nos dizem Fontoura e Silva (2005), “tentar negar o modificar os
elementos da nossa cultura que não nos agradam, é como tentar viver só de flores
e a vida não é assim”. Esses autores, pesquisadores da cultura popular brasileira,
afirmam que o feio e a desgraça estão presentes no nosso cotidiano. Cantar também
é uma forma de externar sentimentos, os mais diversos. Enxergar ou tentar mostrar
apenas um lado da vida é se posicionar em um cenário muito limitado.
Almeida (2014) aponta para a importância do ouvir e da percepção dos
sons, que são a matéria da música. Com crianças com idade entre 03 e 04 anos, a
matéria sonora vem do conhecimento auditivo que pode estar no entorno de onde
ela vive, ou de elementos que estão próximos do seu cotidiano, mas que ela não
encontra com tanta facilidade. Esse é caso dos galos e das galinhas, em se tratando
de crianças que vivem em centros urbanos. Diz a autora que um dos objetivos da
educação musical é, justamente, estimular, aguçar, aprimorar a percepção auditiva
e aprofundar o conhecimento sonoro do entorno. O ouvido é a porta de entrada, já
nos dizia Gainza (2002).
As aprendizagens dos conteúdos musicais, afirmam Moura, Boscardin e
Zagonel (2011), são partes fundamentais nas aulas de música, e a integração dos
elementos musicais com o contexto da aula como um todo se faz necessário e deve
estar presente. Não se concebe, nos dias de hoje, a separação entre teoria e prática,
entre música, atividades lúdicas, elementos artísticos e formação humana. Nosso
fio condutor é a música, por isso não podemos desvincular o ritmo da melodia; prática auditiva da escrita musical; a linguagem musical da linguagem literária e artística que ajudam a compor o cenário do imaginário, da fantasia, do encantamento.
A canção do galo quebrou o bico é cumulativa, como dizem as autoras, ou seja, “a
cada estrofe, novos versos são agregados aos demais, repetindo-se quantas vezes
forem necessárias”.
Nesse contexto, um dos objetivos da música “O galo quebrou o bico” é
desenvolver as noções de valores rítmicos e percepção da duração dos sons. Sons
longos e curtos. Como é o canto do galo? Ele é composto de sons longos ou curtos?
Imitar ajuda a compreender. Um dos desdobramentos em direção à escrita e leitura
musical é representar sons de animais por traços contínuos (sem interrupções) e
descontínuos (com interrupções regulares ou irregulares), como sugerem Moura,
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Boscardin e Zagonel (2011). Outros sons sugeridos pelas autoras e explorados nesse
roteiro podem ser apitos de trens e navios, buzinas, campainhas, despertadores,
telefone, latidos de cachorros, miados de gatos, etc.
Parlenda para chamar todo mundo para cantar. Com este pequeno
verso da cultura popular brasileira, o professor encoraja os pais e
os participantes da aula a falarem uma quadrinha, chamando as
crianças para cantar a canção. A letra diz assim: Companheiro me
ajude/Que eu não posso cantar só/Eu sozinho canto bem/Com você
canto melhor.

Essa parlenda, que é um pequeno poema da cultura popular, pode ser acompanhada de palmas, movimentos pela sala ou mesmo de instrumentos de pequena
percussão. Ela será a chamada para as atividades durante toda a aula e estará
presente como “interlúdio” entre as diferentes canções da aula. Com ela podemos
desenvolver o senso rítmico, fazer pequenas variações percutindo no ritmo da palavra ou mesmo dos acentos e com isso ir ampliando o conhecimento cultural e as
habilidades rítmicas e motoras das crianças.
Meu galinho – canção da cultura popular brasileira. A temática
do “galo” continua. O fantoche do galo faz o papel de apresentador
da nova canção. Nessa música, o galinho se perdeu no jardim. O
seu dono, que não dorme há 3 dias, já o procurou no Amazonas,
Mato Grosso e Pará e depois o encontrou no sertão do Ceará. Cantar e dançar a canção, introduzindo formas de se expressar musicalmente, incluindo diferentes andamentos e expressões musicais:
afetuoso, cantábile, con fuoco, presto, andante, adagio, etc. Para
cada situação a música pode se manifestar de uma forma diferente,
mostrando os sentimentos possíveis que a situação de perda, de
procura e de encontro do animal de estimação possam sugerir.

Como na imaginação tudo é possível, na continuidade da aula, o galo que
quebrou o bico já se curou e foi passear sozinho. Loureiro e Tatit (2015) sugerem
para essa música da cultura popular brasileira, que se conte uma história para as
crianças aproveitando as imagens sugeridas na letra. Considerando que a canção
menciona diferentes regiões do Brasil, é possível localizá-las em um mapa e solicitar
que as crianças desenhem e pintem o jardim onde o galinho foi encontrado. Sugerem ainda as autoras que, além de cantar e dançar em roda, é possível desenvolver
um pequeno arranjo vocal distribuindo as vozes por diferentes grupos de crianças.
Com essas duas últimas atividades, é possível desenvolver de maneira significativa
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a atenção, o silêncio na espera de chegar a vez para cantar, a escuta do outro e
também a memória interna. A forma de cantar também pode ser expressiva, mostrando um pouco dos sentimentos que podem surgir quando se perde um animal
de estimação e quando o encontra novamente. Podemos solicitar que as crianças
cantem com tristeza; com angústia, procurando o galinho; e finalmente com alegria
quando o encontra. E as cantigas sobre as aves brasileiras se seguem com a música
“Piado de dois mutuns”.
Piado de dois mutuns – Essa canção também é da cultura popular brasileira e a letra diz assim: No fundo da mata ouvi/Piado de
dois mutuns/Piavam e redobravam morena/Tum, tum, tum, tum,tum. Essa música pode possibilitar a vivência que pessoas do interior do país têm e que surgem nas canções folclóricas. Elas conseguem reconhecer os passarinhos, seja pela aparência ou pelo canto,
o que é distante do imaginário de crianças que vivem em centros
urbanos. Os recursos tecnológicos disponíveis na atualidade nos
permitem uma aproximação dos personagens que povoam as canções. É possível mostrar um vídeo dos mutuns, que pode ser encontrado no Youtube21,32para que as crianças possam ver e ouvir os
piados, a forma e o movimento desses pássaros. Desenvolver uma
pequena dança com as crianças, batendo o pé ou palmas na frase
final. Contar uma história sobre os dois mutuns que estão na mata
e fazer um cortejo, andando e tocando instrumentos de pequena
percussão para “procurar” os mutuns.

Imagem de dois mutuns para ilustrar a música “Piado de dois mutuns”. Foto: Imagens livres de
Internet.

21 Link para um vídeo que mostra a ave “mutum” e seu pio: https://youtu.be/DSy4tLqW4nw
/ https://youtu.be/xcnaRfwVJRo. Acesso em 22/09/2017.
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Essa música é muito propícia para o desenvolvimento da prática coletiva
com instrumentos de pequena percussão. Procuro sempre ter em destaque um
momento como esse nas aulas das crianças. Os instrumentos utilizados são pequenos chocalhos, guizos personalizados, cocos, colheres de pau decoradas, tambores,
castanholas, sinos, pratinhos e outros tantos que podem desenvolver o conhecimento de timbres, aspectos rítmicos (pulso, compasso, subdivisão, métrica, etc.)
e a ideia mesmo de um pequeno conjunto instrumental. As crianças desenvolvem
atenção, coordenação, ouvido interno e principalmente o gosto de se tocar em conjunto. No momento em que os versos falam “tum, tum, tum, tum, tum” parece ser
ideal para um coro de tambores marcar esse motivo!
Da mesma forma que na música do galinho é possível desenvolver uma história para introduzir essa canção e com isso desenvolver a imaginação das crianças,
podemos “entrar na mata para procurar e ouvir os dois mutuns”. Por que será que
eles piavam? Como faziam isso? Como protegê-los para que eles não sejam caçados?
Me recordo da expressão das crianças quando elas viram um dos vídeos
dos “mutuns” se movimentando e piando na mata. Uma das crianças, de apenas 2
anos, não tirava os olhos das imagens e, no momento seguinte, quando fomos cantar e tocar a música, todos estavam motivados e muito falantes, tendo pelo menos a
imagem do que seria um “mutum” e podendo cantar, tocar e dançar a canção com
mais apropriação.
Me apoiando em um texto de Pellanda (2004), posso afirmar que essa forma
de condução de atividades musicais pode estimular a capacidade de ver, de ouvir, de
sentir. De acordo com essa autora, temos relegado as emoções e a imaginação, que
são elementos constituintes de realidade e de conhecimento, para um plano inferior e com isso vamos, aos poucos, perdendo a nossa capacidade de conhecer. E o
conhecimento, diz ela, é, antes de tudo, inseparável do processo de viver. O que trazemos com essas canções para a sala de aula não se restringe somente ao conhecimento musical, embora ele esteja presente, mas ele fica ampliado ao conhecimento
de mundo, dos pequenos animais, das aves, dos sons, dos movimentos. Com isso
é possível que as crianças estejam mais conectadas consigo mesmas, com o outro,
com a natureza, com o mundo.
Seguindo ainda a grande temática da aula, que ficou em torno de aves brasileiras, vem a música “Papagaio, periquito”. Essa música junta muitos pássaros, mas,
ao mesmo tempo, faz uma referência às meninas e às moças do tempo da escravidão.
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Papagaio, periquito. A letra diz assim: Papagaio, periquito/Saracura, sabiá/Todos cantam, todos dançam/à saúde de Iaiá. Iaiá tem
o mesmo significado que sinhazinha, que era o termo usado para
chamar as meninas e moças do início do século XX. Em muitas cantigas folclóricas elas aparecem, talvez por se tratarem das filhas dos
senhores de engenho, dos fazendeiros e de outras pessoas de destaque social da época. A sonoridade da palavra é um bom aspecto
para se trabalhar com as crianças. Essa pequena canção – “Papagaio, periquito” – dá uma clara noção dos paparicos voltados para a
Iaiá. Até os pássaros cantam e bebem à sua saúde. Resgatar parte
da história do Brasil, e em especial esse momento da escravidão,
nomeado de uma forma ou de outra em muitas canções brasileiras,
pode servir para problematizar e questionar essa prática que foi tão
forte no Brasil.

Imagem de papagaio para ilustrar a música “Papagaio, periquito”. Foto: Imagens livres de Internet.

Como nessa música há outros pássaros, seguem imagens do periquito e da
saracura. A imagem do sabiá virá com a próxima música do roteiro.
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Imagens de periquitos e saracura para ilustrar a música “Papagaio, periquito”. Foto: Imagens livres de
Internet.

Uma das formas possíveis de se explorar musicalmente essa canção é aproveitar a sonoridade das próprias palavras contidas nos versos. Vários “pês” nas palavras papagaio e periquito, assim como a palavra Iaiá têm sonoridades peculiares
que podem ser cantadas em variações que incluam pequenas repetições rítmicas,
aproveitando os fonemas. Da mesma forma, essas pequenas variações podem ser
exploradas com instrumentos de pequena percussão ou mesmo com percussão corporal. Ainda na perspectiva do desenvolvimento vocal podemos dividir a sala em
vários grupos de crianças e cada grupo cantar a palavra do seu pássaro: papagaio,
periquito, saracura, sabiá e depois um “tutti”, como sugere a letra, no verso “todos
cantam, todos dançam à saúde de Iaiá”. Com isso as crianças vão aprendendo
noções de regência, de canto coral.
Formas de movimento livre ou rodas com movimentos mais organizados
também podem ser desenvolvidas com essa música, considerando que a letra convida para uma dança.
Gainza (2010) nos ensina que a musicalidade se manifesta nas pessoas das
mais diferentes maneiras. Alguém que se interessa por sons, pela escuta musical,
alguém que gosta de fazer música, tocar, cantar é, sem dúvida, uma pessoa musical
e certamente possui um mundo sonoro interno muito rico e diverso. Esse mundo
sonoro, nos diz Gainza, é como um banco de dados, um arquivo de músicas que está
ao nosso redor, ou que nossos pais cantavam, ou mesmo que ouvíamos em aulas
de música, na escola. Por isso é que precisamos construir uma coerência naquilo
que trazemos em forma de canções para a sala de aula. Me parece, então, que
canções encadeadas em temas, na busca de um encantamento e de construção de
um conhecimento de mundo podem ser fundamentais para a formação da criança.
Para finalizar a aula, no momento do relaxamento, trazemos a canção “O
sabiá” de Carmen Mettig Rocha (1971).
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O sabiá – Essa canção, além de fazer referência à grande temática da aula,
também é uma excelente canção para o estudo do solfejo. A letra conduz o
canto através das notas de uma escala: Dó, ré, mi, fá, sol/Lá vai o sol/Dó, ré,
mi, fá/O sabiá/Dó, ré, mi/Já vai dormir, cantando/Sol, fá, mi, ré, dó.

Imagem do Sabiá para ilustração das músicas. “Papagaio, periquito” e “O sabiá”. Foto: Imagens livres
de Internet.

Essa música foi retirada do livro “Canções para iniciação musical”, cuja
contribuição da autora é a possibilidade de ampliar o repertório de canções infantis, se utilizando de composições feitas por ela, com músicas fáceis e interessantes
para o desenvolvimento da musicalidade de maneira organizada e didática. Nos diz
Carmen (1971) que a canção pode ser um caminho eficaz para conduzir a criança
pelo mundo musical, ensinando-a a entoar melodias, conhecer os ritmos, intervalos, forma, fraseados, dinâmicas, etc. Em especial, essa canção tem como finalidade
maior a aprendizagem do nome das notas e da escala, mas ela também tem uma
melodia muito expressiva e bonita, que remete à criança o momento de dormir. O
sol está indo embora e o sabiá já vai dormir, ainda cantando.
O sabiá é uma das aves símbolos do Brasil, e cantar essa canção, além de
ensinar os elementos musicais já citados, estamos resgatando aprendizagens relacionadas à natureza e àquelas aves que vivem por perto das nossas casas. Dizem os pesquisadores de aves brasileiras2233que a palavra Sabiá vem do Tupi e significa “aquele
que reza muito”, fazendo uma alusão ao canto tão bonito do pássaro. Conta uma
lenda indígena que quando uma criança ouve o canto do Sabiá durante a madrugada,
no início da primavera, ela será abençoada com muita paz, amor e felicidade. Isso faz
com essa canção seja muito apropriada para um momento de relaxamento.
22 Informações encontradas em: http://www.wikiaves.com.br/sabia-laranjeira. Acesso em
17/09/2017.
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Canto de despedida: Assim como o canto de acolhimento marca
o início da aula e chama as crianças para viver a aventura musical
do dia, a canção de despedida marca o fechamento da vivência e
encerra a aula como se o professor tivesse terminado de contar uma
história. A letra da música diz assim: Agora a nossa aula terminou/
Tchau para você, nós voltaremos/Agora nossa aula terminou/Foi tão
bom cantar, dançar, tocar. Aquela história acabou, na semana que
vem teremos mais!

Da mesma forma que as canções de acolhimento ou de entrada, os cantos
de despedida têm o objetivo de fechar o ciclo da aula, a “contação” de histórias
musicais finalizou por mais um dia. Fica a certeza de que, na próxima semana, nós
voltaremos, como diz o verso da canção de despedida. Esperaremos cada criança
para a aula de música, para cantar, dançar, tocar e com a esperança também de
encantar.

Considerações sobre essa proposta
de práxis musical
A palavra práxis é definida por Ricardo Russo como a “estreita relação que
se estabelece entre um modo de interpretar a realidade e a vida e a consequente
prática que decorre dessa compreensão, levando a uma ação transformadora”
(RUSSO, 2008, p. 331). A partir desse conceito de práxis retomo a ideia inicial, que
era descrever e refletir sobre um modo de fazer música com crianças. O conceito de
práxis, segundo Russo (2008), é indissociável do pensamento, da análise e da compreensão do papel da educação na vida das pessoas. Esse conceito, que diz respeito
a uma prática dialógica, que também supõe reflexão e sua consequente ação, além
de autonomia e de uma educação libertadora, pode estar sempre presente na forma
de pensar e planejar aulas de música. É com base nesse pensamento de Paulo Freire
que venho construindo minhas práticas nas aulas de música. Por isso é que encadeio
e misturo os conhecimentos musicais com os conhecimentos de mundo, que neste
texto apareceram na temática das aves. E ao refletir, escrever e tentar teorizar sobre
aquilo que faço nas minhas práticas musicais, as transformo em práxis, entendendo
também que todo o ato de um educador é também um ato educativo.
Imagino que aulas como essa descrita, ou de mesma natureza e condução,
podem proporcionar mais do que uma informação sobre música ou sobre aves, elas
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podem proporcionar uma vivência afetiva, encantadora, uma experiência muito próxima daquilo que vemos no mundo e que poderá ser guardada na memória ao longo
da vida. Nos diz Bondía (2002), antes de falar sobre o conceito de experiência, que a
informação não é experiência e não deixa lugar para a experiência, ela é quase uma
antiexperiência. O autor nos diz ainda que a experiência, de fato, é muito rara nos
dias atuais por diversos motivos, tais como: excesso de informação e de opinião, falta
de tempo, excesso de trabalho. Não é isso que desejo para a formação de crianças.
O que gostaria de deixar com este texto é a possibilidade de que a música
ou a aula de música pode ser uma experiência feita de algo que toque a todos:
crianças, familiares, professores. Ainda com base em Bondía (2002), quero dizer
que gostaria que a aula de música fosse aquele momento mágico, único, em que é
possível parar o tempo para olhar, escutar, pensar mais devagar, sentir, demorar-se
nos detalhes, cultivar a atenção e a delicadeza, cultivar a arte do encontro por meio
da música, fazer silêncio, abrir os olhos e, principalmente, abrir os ouvidos.
Maturana, citado por Pellanda (2004), afirma que o amor é uma questão
central no humano, assim como o é a solidariedade. Ambos podem levar a uma
espiral de crescimento humano, garantindo a existência de um mundo melhor.
Por que não fazer isso por meio da música? Por que não se encantar e encantar as
crianças fazendo com que as aulas sejam momentos de emoções, de experiências
significativas para a memória, de construção de conhecimento de mundo?
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3.7. Reflexões acerca do planejamento
pedagógico na Educação Infantil
Elisângela Ferreira Sentanin (Docente UAC/UFSCar)

A

sociedade passou por transformações políticas, econômicas e tecnológicas radicais que alteraram, na mesma proporção, o modo de vida do ser
humano no campo profissional, social, educacional e político. Assistimos

a uma revolução cultural, originada por mudanças de valores e paradigmas, causadas por uma série de acontecimentos.
Nesse contexto está a educação que se situa no âmbito de uma política
pública social de responsabilidade do Estado e regida pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. De acordo com artigo
2° da Lei, a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No artigo 29 a Lei estabelece que a Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral
da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família e da comunidade.
A Educação Infantil também vem sofrendo um processo de transformação,
pois deixa de lado o caráter assistencialista e assume o âmbito educacional. Isso
quer dizer, de acordo com Kramer (2006), que além do cuidado básico essencial
à faixa etária, são necessários estímulos diversificados que contemplam o aspecto
psicológico, físico e cognitivo com experiências e situações variadas.
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Muitos pesquisadores reconhecem que essa é uma etapa importantíssima
da educação, pois proporciona o desenvolvimento integral, preparando a criança
inclusive para um processo educacional posterior. Os especialistas apontam que os
primeiros anos de vida são verdadeiramente de desenvolvimento, pois as ciências
que estudam a infância mostram que a construção da inteligência e a aquisição da
aprendizagem, bem como a aquisição de habilidades, de valores e das atitudes, são
desenvolvidas nessa fase e servem para toda a vida. A luta pela educação é constante em termos de qualidade, porém não podemos esquecer que ela se inicia com
o nascimento da criança.
Vários fatores determinam a qualidade de um programa de Educação
Infantil e, dentre eles, está o respeito aos direitos fundamentais das crianças, tais
como: direito às brincadeiras, atenção individualizada, ambiente seguro, estimulante e aconchegante, contato com a natureza, condições de higiene, saúde e alimentação adequada. Na Educação Infantil é importante proporcionar atividades
que desenvolvam a curiosidade, imaginação, capacidade de expressão, proteção,
afeto, amizade e respeito ao período de adaptação da criança na creche e a identidade cultural, racial e religiosa (CAMPOS e ROSEMBERG, 1995).
Cabe ao professor respeitar as especificidades de cada etapa da vida da
criança colaborando assim para o desenvolvimento dela. Para que isso aconteça,
é imprescindível o planejamento como um auxílio ao trabalho pedagógico, pois
segundo os objetivos apresentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (BRASIL, 2010), é necessário que se estabeleçam diretrizes na
organização, elaboração, execução e avaliação de propostas pedagógicas.
Quando falamos do trabalho pedagógico na Educação Infantil, podemos
associá-lo às práticas que procuram articular as experiências vivenciadas e trazidas
pelas crianças, com os conhecimentos culturais, artísticos, ambientais, científicos
e tecnológicos. Devemos pensar em propostas pautadas na valorização da infância,
pois é fundamental que as próprias crianças participem do processo de construção
do conhecimento. Sendo assim, essas propostas devem ser planejadas de modo que
se tornem norteadoras da ação pedagógica e atinja com êxito os objetivos pretendidos para uma aprendizagem satisfatória e significativa às crianças.
Acredita-se que as interações e a estimulação com qualidade, por meio
de atividades diversificadas, proporcionam um desenvolvimento infantil pleno e
rico de aprendizagem (MELLO, 2009). O professor, nesse processo, apresenta
um papel fundamental como impulsionador desse desenvolvimento, porém é
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importante pensar em uma educação organizada (MELLO, 2009). Ainda segundo
a autora, para uma educação organizada é necessário um planejamento das ações
com embasamento teórico que auxilie na prática e que contenha os objetivos e
organização da rotina. A organização e o planejamento das atividades diárias auxiliam o docente em suas ações e metodologias, fazendo com que reflitam seus objetivos, propostas e projetos. Além de constantes reflexões que o planejamento pode
proporcionar, é um momento em que o professor faz um diagnóstico dos avanços
e dificuldades das crianças. Com as atividades planejadas, se torna possível prever
determinados acontecimentos.
O planejamento deve pressupor ações que contemplem o tempo, espaço e os
materiais na Educação Infantil. Horn (2008) defende essa ideia e destaca a importância de proporcionar espaços amplos onde crianças e adultos transitem livremente.
Sendo assim, é possível refletir e reorganizar o grupo, pensando novas formas de
interações de acordo com as necessidades da turma. A autora também apresenta
os materiais como um facilitador das propostas de trabalho e reforça que devem ser
distintos e estarem à disposição das crianças. Finalmente fala sobre importância do
tempo, de uma maneira que seja suficiente e que garanta a execução das atividades.
Outros fatores imprescindíveis para a organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil e para o desenvolvimento da criança também são destacados por Horn
(2012), como a participação da família (na escuta, no diálogo, no respeito e na valorização das suas culturas), a importância do cuidado associado ao processo educativo, a
promoção de interações entre crianças de mesma idade e de idade diferente; espaços
amplos internos e externos e a valorização de diferentes culturas.
Além dos pontos destacados acima, Horn (2012) ainda aponta que as rotinas também facilitam a organização do trabalho docente. Os espaços, os materiais,
o tempo, as concepções pedagógicas, a autonomia devem ser contemplados nas
rotinas de trabalho. Kramer (2006) aposta na organização da rotina na Educação
Infantil, como uma forma de proporcionar o desenvolvimento integral da criança,
porém acredita que essa organização deve ser fundamentada em concepções que
priorizem ações e experiências às crianças, para que possam conhecer, explorar,
criar, imitar e desenvolver-se plenamente.
A rotina, de certa forma, traz segurança à criança e proporciona um sentimento de estabilidade, pois por meio dela é possível se situar dentro de um contexto
social que está presente nos espaços de educação. É mais fácil organizar o tempo,
espaço e materiais estabelecendo uma rotina às crianças. Porém a rotina não deve
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ser rígida e limitada, mas flexível e prazerosa. Essa organização do cotidiano deve
ser discutida e elaborada por todos os envolvidos na sua execução (professores,
crianças, familiares etc.). Sendo assim, torna-se viável a organização do trabalho
pedagógico na Educação Infantil, pois um trabalho pedagógico requer planejamento
e organização de todos os envolvidos.

Planejamento na Educação Infantil
Partindo das reflexões apresentadas na literatura, podemos pensar em um
planejamento na Educação Infantil que contemple algumas etapas importantes.
Vejamos:
1ª) Estabelecer rotinas
As regularidades dos rituais, as repetições das rotinas presentes no cotidiano dão o suporte necessário para a criação do novo e maior segurança para a
criança. A organização da rotina na Educação Infantil contribui com a percepção da
criança quanto à construção do tempo. Sendo assim, ela consegue ter a noção da
sequência das ações que serão desenvolvidas no período em que permanecerá na
instituição. Zabalza (1998) também apresenta a importância das rotinas:
As rotinas atuam como organizadoras estruturais das experiências
cotidianas, pois esclarecem a estrutura e possibilitam o domínio
do processo a ser seguido e ainda substituem a incerteza do futuro
por um esquema fácil de assumir. O cotidiano passa então a ser
algo previsível, o que tem importantes efeitos sobre a segurança e a
autonomia (ZABALZA, 1998, p. 52).

2ª) Organizar o espaço, tempo e materiais
A partir do momento em que se estabelecem as rotinas de trabalho no cotidiano da Educação Infantil, também se inicia o processo de organização do tempo,
que deverá dividir-se de acordo com as ações que serão realizadas e pretendidas.
Elas são capazes de orientar as crianças no tempo e no espaço e auxiliar os professores em atividades planejadas para o cotidiano.
De acordo com alguns pesquisadores da área, para a organização do tempo,
devem-se prever momentos diferenciados que levem em consideração as necessidades biológicas, psicológicas e sociais da criança, inclusive que respeitem as suas
especificidades (BARBOSA; HORN, 2001).
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Mas aliada ao tempo está a organização do espaço, que deve ser pensado de
forma a auxiliar as propostas de trabalho e considerado como um fator importante
para uma aprendizagem significativa. O espaço nesse contexto não se refere apenas
às estruturas e materiais, mas como “um lugar” que pode ser explorado, fazendo
com que as crianças levem boas experiências e vivências ao longo da vida. Segundo
Horn (2004, p. 35), “o espaço é entendido sob uma perspectiva definida em diferentes dimensões: a física, a funcional, a temporal e a relacional, legitimando-se
como um elemento curricular”.
3ª) Promover a participação das famílias e da comunidade em uma
dimensão de gestão democrática – escuta, diálogo, respeito e valorização
das suas culturas
Uma parceria importante e rica nesse processo é a articulação da família e
escola em todas as ações pedagógicas, inclusive na composição da rotina. A união
faz com que uma só organização busque detectar e atender todas as necessidades
e particularidades dessa criança que faz parte da primeira infância. É fundamental
que ambas sigam os mesmos princípios e critérios, bem como a mesma direção em
relação aos objetivos que desejam atingir.
O ideal é que família e escola tracem as mesmas metas de forma simultânea, propiciando ao aluno uma segurança na aprendizagem de forma que venha
criar cidadãos críticos capazes de enfrentar a complexidade de situações que surgem na sociedade. É de extrema importância abrir as portas da escola para os
pais, fazendo com que eles se sintam à vontade para participarem de atividades
culturais, esportivas, entre outras que a instituição possa oferecer, aproximando o
contato entre família-escola. Sendo assim, será possível fazer com que a família e
comunidade entendam o verdadeiro sentido da Educação Infantil e colaborem com
o pedagógico, oportunizando momentos diversificados de aprendizagem.
4ª) Adotar a “Pedagogia de Projetos” como uma metodologia de ensino
A pedagogia de projetos é uma boa opção metodológica na Educação Infantil, pois é um caminho para transformar o espaço escolar em um espaço de construção de aprendizagem significativa para os alunos. A criança compõe o seu processo
de ensino-aprendizagem de forma participativa, crítica e não mais como alguém que
somente recebe e armazena conhecimento sem significado para ela. Elas inventam,
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criam, observam e estabelecem relações. Para seguir essa linha é importante uma
adaptação das posturas pedagógicas adotadas pelos professores e educadores.
Os projetos são ferramentas que possibilitam a participação das crianças,
por meio de investigações, levantamento de hipóteses, descobertas e conhecimentos. Surgem a partir do interesse, pois é necessário compreender que os conhecimentos não são únicos e sim plurais, mas não obedecem a uma hierarquia. Eles
devem considerar as histórias das crianças e adultos e serem construídos e determinados pelo tempo, espaço e assunto em questão. Partem de uma situação-problema
ou da realidade do grupo, do professor e dos pais/comunidade e despertam o desejo
de ação em resposta a interesses e necessidades (HORN e FOCHI, 2012).
Os projetos pedagógicos têm aspecto de documentação da experiência educativa e podem servir como ferramenta de formação. Os registros diversificados
(fotos, produções das crianças, anotações etc.) são importantes para avaliar a prática pedagógica e acrescentar novas bibliografias.
No projeto as crianças participam ativamente das etapas de planejamento,
investigação, construção, avaliação e socialização do produto gerado pelo grupo.
Horn e Fochi (2012) acreditam que, por meio dos projetos, as crianças inventam,
criam, observam, estabelecem relações, criam cultura.
A escolha da temática deve partir da necessidade e interesse das crianças
e a forma de abordagem deve ser planejada. É possível que, durante o desenvolvimento de um projeto inicial, novos projetos e propostas surjam.

Avaliação
O desenvolvimento e a aprendizagem da criança é um termo presente na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (nº 9.394/96) como um objetivo a ser atingido. No Artigo 31 da mesma Lei, a avaliação é destacada como um objeto a ser
utilizado para acompanhar a evolução da criança. Porém, na Educação Infantil,
salienta-se que esse acompanhamento não deverá ter um caráter de promoção e
sim um registro que subsidie o professor quanto aos avanços da criança. Portanto,
todas as atividades e vivências propostas devem ser observadas e registradas pelos
professores, considerando as especificidades e necessidades de cada um, em situações diferentes que promovam o desenvolvimento.
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Isso também quer dizer, segundo Hoffmann (2001), que o processo avaliativo vai além do simples ato da observação, ou seja, é preciso uma intenção pedagógica em que o professor preveja seus objetivos, planejando ações e atividades
adequadas de acordo com a faixa etária das crianças. Sendo assim, o docente terá
maiores condições de refletir e construir novos conhecimentos referentes a sua
própria prática pedagógica e avaliativa. Oliveira (2002) reforça essa questão, destacando que a avaliação não é um momento de julgamento, mas sim um campo de
investigação.
Hoffmann (1996) acredita que para a avaliação ser significativa é importante que se tenha primeiramente uma proposta pedagógica que considere as diversidades, interesses, possibilidades de exploração que será realizada pela criança,
respeitando acima de tudo sua identidade. Que se pense em um ambiente rico a
ser explorado. É preciso também um professor curioso, investigador e mediador das
conquistas, avanços e experiências vivenciadas. Esse processo avaliativo deve ser
revestido de constantes observações, registros e reflexões sobre as crianças, suas
diferenças culturais e seu desenvolvimento.
De acordo com Abramowicz e Wajskop (1999), o registro diário é importante, pois possibilita a reflexão e a revisão do planejamento do professor e da sua
prática reflexiva. O registro diário faz parte de uma avaliação formativa que ocorre
com o acompanhamento da criança, em que o professor contribui com o desenvolvimento das capacidades cognitivas. Essa avaliação deve acontecer no decorrer do
ano letivo. Segundo Perrenoud (1999), a avaliação formativa auxilia o professor na
observação mais detalhada das crianças, levando-o a compreender o desenvolvimento individual.
O processo de avaliação não pode estar atrelado a padrões já estabelecidos,
como, por exemplo, as fichas avaliativas ou formulários, pois o objetivo na Educação
Infantil não está pautado na classificação das crianças e sim nas experiências vivenciadas. A avaliação é um processo contínuo e cabe ao professor buscar diferentes
formas de acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem para poder auxiliar as
crianças em suas necessidades. Sendo assim, apresentam-se três formas de avaliação que poderão assessorar os professores e as famílias a terem uma visão sobre
a evolução e desenvolvimento das crianças, por meio das experiências vivenciadas
durante os anos que permanecerão na Educação Infantil.
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Observação
A observação é uma forma de avaliação importantíssima, pois o professor
tem condições de acompanhar o desenvolvimento das crianças diariamente. Por
meio da observação é possível identificar se os objetivos pretendidos estão sendo
atingidos e os resultados alcançados. A observação oferece condições ao professor
de reformular as propostas para que os resultados sejam alcançados.

Registro
O registro é um acompanhamento da observação, pois a partir do fato
observado, o professor deve registrar para não perder nenhuma etapa que ocorreu durante o dia. A prática do registro diário permite ao professor acompanhar o
crescimento das crianças, suas necessidades e habilidades. Auxilia o planejamento,
pois o docente terá condições e maior segurança para as atividades que serão proporcionadas no dia seguinte. Essa prática torna-se mais significativa e faz com que
o professor assuma um compromisso com a educação das crianças. Os registros
podem ocorrer de diferentes maneiras, como, por exemplo, escrita, fotografias,
áudios, vídeos, dentre outros. Além disso, dão condições ao docente de comparar o
desenvolvimento das crianças em sua fase inicial com os dados mais recentes. Na
literatura, os registros também são denominados relatórios e, para Bassedas (1999)
e Barbosa (2004), esse instrumento facilita o trabalho do professor quanto ao acompanhamento da caminhada individual da criança e do grupo, além de ser um meio
valioso de reflexão da prática e da avaliação do trabalho docente.

Portfólios
O portfólio é um dos instrumentos de acompanhamento das experiências
vividas pelas crianças no decorrer de suas jornadas na Educação Infantil. É uma
alternativa, pois agrega um conjunto de atividades realizadas pelas crianças durante
a sua trajetória na instituição. É uma ferramenta pedagógica que dá condições aos
professores de acompanhar o desenvolvimento e o ritmo de cada um, respeitando
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as especificidades. Segundo Frison (2008), o portfólio reúne algumas atividades
que demonstram o processo de aprendizagem das crianças e apresentam resultados
que podem ser avaliados pelos professores e pelo próprio aluno. Ainda segundo a
autora, o portfólio não representa a organização de todos os trabalhos realizados,
mas sim a evolução da aprendizagem, por meio de atividades específicas.
Gonçalves (2004) também acredita nos portfólios como uma ferramenta
que facilita a visibilidade do processo formativo e reforça que os registros ao longo
do tempo permitem ao professor agir imediatamente nas necessidades dos alunos.
Sendo assim, o professor terá condições de refletir a todo o momento a sua prática.
As atividades reunidas devem ser significativas e intencionais, e apresentarem a
evolução da aprendizagem, e não simplesmente o agrupamento de todas somente
para cumprir uma burocracia.
Os portfólios podem seguir algumas etapas para o registro. Na primeira
etapa, o professor contempla o “ouvir”, ou seja, os interesses, as falas, as interações
e as preferências da criança. Todas essas observações poderão ser ressaltadas. O
segundo passo traz as propostas de trabalho que também deverão ser registradas.
No terceiro momento poderão ser apresentadas as experiências e projetos vivenciados pelo grupo, e, finalmente, as experiências individuais vivenciadas durante o
semestre ou ano.
A avaliação na Educação Infantil deve privilegiar os interesses e necessidades das crianças, valorizar as descobertas, auxiliar as tentativas de erros e acertos.
Pretende-se um modelo que tenha a criança como o centro, em que se valorizem
todas as dimensões (cognitiva, psicológica, social, ética etc.) e o prazer da descoberta dos significados.
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3.8. Alfabetizar e letramento na
Educação Infantil
Alessandra Marques da Cunha Lopes (Docente PMSC)

“Não se ensina uma criança a escrever, é ela quem ensina a si mesma (...)
cada criança possui seu caminho próprio; é preciso que ela viva as situações de aprendizagem que lhe permitam ao mesmo tempo ter referências
constantes e construir suas próprias competências” (Jolibert).

Vivemos em um mundo em que a leitura e a escrita fazem parte do cotidiano em qualquer ambiente que estejamos. Os panfletos, gibis, revistas, livros,
textos, entre outros suportes, estão presentes em diferentes espaços que estamos
inseridos, e as crianças convivem e vivenciam diariamente com práticas de leitura
e escrita, muito antes de estarem alfabetizadas, ou seja, fazendo uso da leitura e da
escrita de maneira autônoma e independente.
Portanto, negar um conhecimento que faz parte de seu dia a dia não é justo
e nem possível, pois as crianças são extremamente capazes de fazer relações e pontuar conhecimentos mesmo sem a intervenção direta do educador.
Segundo Scarpa (2006), alguns educadores receiam a antecipação de práticas pedagógicas tradicionais de alfabetização e letramento, por considerarem que
elas possam substituir o lúdico e a brincadeira. Dentro dessa concepção, a autora
explicita que é:
Como se a escrita entrasse por uma porta e as atividades com
outras linguagens (música, brincadeiras, desenhos, etc.) saíssem
por outra. Por outro lado, há quem valorize a presença da cultura
escrita na Educação Infantil por entender que para o processo de
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alfabetização é importante a criança ter familiaridade com o mundo
dos textos (SCARPA, 2006, p. 1).

Dentro desse contexto é fundamental ter clareza de que um conhecimento
não se opõe ao outro, apenas se complementam. Eu posso ensinar sem tirar a
essência do lúdico, da brincadeira, pois as vivências, as práticas desse fazer estão
presentes no dia a dia, nos jogos, nas cantigas de roda, nas listas, nas histórias, nas
propagandas e entre outros meios que trazem o código escrito e a leitura da palavra e do mundo, basta tão somente não escolarizarmos essas práticas presentes no
cotidiano das crianças.
Segundo Soares (2009), a alfabetização e o letramento devem fazer parte
do contexto da Educação Infantil antes do ensino fundamental, tanto ao que se
refere às atividades de introdução ao sistema alfabético e suas convenções, que
envolvem a alfabetização, assim como as práticas sociais da leitura e da escrita que
se concretizam por meio do letramento.
Dentro desse contexto, é fundamental refletirmos sobre a importância de
desenvolver todas as potencialidades das crianças, considerando que elas possuem
muitas hipóteses sobre a leitura e a escrita, muito antes de estarem alfabetizadas e,
portanto, por que não trabalhar a alfabetização e o letramento na Educação Infantil?
Por outro lado, como compreender esses dois conceitos presentes dentro
do contexto escolar? Sendo assim, cabe uma reflexão sobre o que é alfabetização e
o que é o letramento.

Os conceitos que abrangem a alfabetização
e o letramento
Nesse artigo partimos da concepção de alfabetização e de letramento dentro de uma perspectiva maior que envolve o conceito de linguagem que envolve a
expressão oral, leitura e escrita. Cada um desses conceitos pressupõe particularidades específicas para serem compreendidas e desenvolvidas pelos educadores, com
o objetivo de compreender os conceitos supracitados.
Para Bakhtin (1986), a linguagem é compreendida por meio de interações,
ou seja, dentro de uma concepção discursiva, visto que ela ocorre por meio de fenômenos históricos, sociais por natureza, que são desenvolvidos e, consequentemente,
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aprendidos, em situações que envolvem o compartilhamento de experiências entre
indivíduos. Nesse sentido,
entende-se que o sujeito se constitui como tal à medida que interage com os outros, sua consciência e seu conhecimento do mundo
resultam como “produto sempre inacabado” deste mesmo processo
no qual o sujeito internaliza a linguagem e constitui-se como ser
social, pois a linguagem não é o trabalho de um artesão, mas trabalho social e histórico seu e dos outros e para os outros e com os
outros que ela se constitui. Isto implica que não há um sujeito dado,
pronto, que entra em interação, mas um sujeito se completando
e se construindo nas suas falas e nas falas dos outros (GERALDI,
1996, p.19).

Diante disso, a linguagem é construída historicamente e traz em seu bojo o
verdadeiro “recheio” da cultura, e se constitui tanto em um terreno de dominação
quanto em um campo de possibilidades (FREIRE, 1990), pois tem um papel ativo
na construção da experiência, da organização e da legitimação das práticas sociais
disponíveis aos vários grupos da sociedade.
Bakhtin concebe a linguagem enquanto processo e elege a enunciação
como força motriz essencial da língua, porque esta se constitui, para ele, numa
evolução contínua que se efetiva na e pela interação verbal dos interlocutores; ou
seja, a linguagem é um processo criativo, que se materializa pelas enunciações e
o discurso sempre está fundido em forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, e fora dessa forma não
pode existir. Por mais diferentes que sejam as enunciações pelo seu
volume, pelo conteúdo, pela construção composicional, elas possuem como unidades da comunicação discursiva peculiaridades
estruturais comuns, e antes de tudo limites absolutamente preciosos (BAKHTIN, 2003 p. 274-275).

A linguagem (composta, segundo a perspectiva bakhtiniana, por enunciações) é concebida como dialógica, pois, conforme afirma Bakhtin, a alteridade
define o ser humano, visto que o outro é imprescindível para sua concepção individual: é impossível pensar o homem fora das relações que o ligam ao outro (BAKHTIN, 2003, p. 35-36). Dentro desse quadro é que a linguagem constitui sua forma
e sentido. O conceito de dialogismo, destacado por Bakhtin, abrange as quatro concepções abaixo, sintetizadas da seguinte forma por Brait (2005, p. 29):
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a) a interação entre interlocutores é o princípio fundador da linguagem
(Bakhtin vai mais longe do que os linguistas saussurianos, pois considera não apenas que a linguagem é fundamental para a comunicação,
mas que a interação dos interlocutores funda a linguagem);
b) o sentido do texto e a significação das palavras dependem da relação
entre o sujeito, ou seja, constroem-se na produção e na interpretação
dos textos;
c) a intersubjetividade é anterior à subjetividade, pois a relação entre os
interlocutores não apenas funda a linguagem e dá sentido ao texto,
como também constrói os próprios sujeitos produtores de texto;
d) as observações feitas podem conduzir a conclusões equivocadas sobre
a concepção bakhtiniana de sujeito, considerando-a “individualista” ou
“subjetivista”. Na verdade, Bakhtin aponta dois tipos de sociabilidade:
a relação entre sujeitos (entre os interlocutores que interagem) e a dos
sujeitos com a sociedade.
Nesse sentido, o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo existente
entre os diferentes discursos que configuram uma comunidade, uma cultura e uma
sociedade. Tal diálogo pode ou não ser harmonioso, pois o centro de gravidade da
língua não reside na conformidade à norma da forma utilizada, mas na nova significação que essa forma adquire no contexto, ou seja,
na prática viva da língua, a consciência linguística do falante e do
ouvinte relaciona-se sempre com a linguagem. Falante e ouvinte
não interagem com a linguagem, como se ela fosse um sistema abstrato de normas, porque não são palavras o que pronunciamos ou
escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está
sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico e
vivencial (FREITAS, p. 133).

Segundo Brait (2005), sob a proteção do dialogismo, a linguagem não é
falada no vazio, mas numa situação histórica e social concreta, no momento e no
lugar da atualização do enunciado, com sentido e significado.
Quando Bakhtin fala em significado, refere-se ao significado abstrato, dicionarizado. Já o sentido é o significado contextual, ou seja, exige uma compreensão
ativa, mais complexa, em que o ouvinte, além de decodificar, relaciona o que está

139
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 139

11/04/2019 10:27:46

Capítulo 3
Educação Infantil : Pesquisas e Reflexões

sendo dito com o que ele está presumindo e prepara uma resposta ao enunciado.
Portanto, compreender não é simplesmente decodificar, mas supõe toda uma relação recíproca entre falante e ouvinte (BAKHTIN, apud FREITAS, 2003, p. 136).
Dentro desse contexto é que se constitui a relação de sala de aula, pois,
segundo Geraldi (2002), toda e qualquer metodologia de ensino articula uma opção
política que abrange uma teoria de compreensão e interpretação que se vale dos
mecanismos usados em sala de aula. Com isso, os conteúdos que são ensinados, o
enfoque que se dá a eles, as estratégias de ensino, a bibliografia utilizada, o relacionamento com os educandos são encaminhados de acordo com a nossa opção
conceitual, que não depende só da formação. Assim:
Se o objetivo das aulas de língua portuguesa é oportunizar o domínio do dialeto padrão, devemos acrescentar outra questão: a dicotomia entre ensino da língua/ensino da metalinguagem. A opção de um
ensino da língua considerando as relações humanas que ela perpassa
(concebendo a linguagem como lugar de um processo de interação),
a partir da perspectiva de que na escola se pode oportunizar o domínio de mais de uma forma de expressão, exige que reconsideremos
“o que” vamos ensinar, já que tal opção representa parte da resposta
do “para que” ensinamos (GERALDI, 1997, p. 45).

O excerto acima tem a intenção de salientar que, em relação ao ensino
de língua portuguesa, uma resposta ao “para que” envolve tanto uma concepção
de linguagem como de educação. Por esse motivo, delinear as concepções de linguagem se faz necessário para que entendamos de que lugar cada educador fala e
como se articula a compreensão de sua atuação pedagógica.
Assim, compreender a língua é algo complexo, pois esta perpassa várias
concepções de mundo e culturas; desse modo, a concepção de linguagem que
temos acaba por ditar a forma de atuação em sala de aula.
No contexto da linguística da enunciação, a linguagem é compreendida
como um conjunto de práticas sociais em que as variações linguísticas em todas as
suas manifestações são determinadas pelo uso que fazemos dela. Assim, produzir
linguagem significa produzir discurso, e o discurso, quando produzido, manifesta-se
linguisticamente por meio do texto, que nada mais é do que o produto da atividade
discursiva oral ou escrita, as quais formam um todo (GERALDI, 2002).
Diante disso, a linguagem desempenha um papel fundamental no ensino
da língua materna, à medida que fornece as diretrizes básicas à resposta ao “para
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que ensinar”. Nessa concepção, a linguagem é constituída como uma forma de
interação e de relações sociais, em que os falantes se tornam sujeitos, visto que
reflexões contemporâneas afirmam que a construção de sentido, seja
pela fala, escrita ou leitura, está diretamente relacionada às atividades discursivas e às práticas sociais as quais os sujeitos têm acesso
ao longo de seu processo de socialização (MATENCIO, 1994, p. 17).

Portanto, a linguagem é o meio que informa, forma e transforma a vida
humana e as relações estabelecidas, e a alfabetização e o letramento estão presentes dentro desse contexto, pois o sujeito da linguagem faz uso contínuo dela desde
que nasce, por meio do choro, dos movimentos e da linguagem para se fazer compreendido em sociedade.

O sujeito da linguagem
O sujeito, na concepção aqui assumida, é histórico-social; ou seja, se constrói ao longo de sua vida através das interações com o outro. Dentro dessa construção, concebe-se por sujeito mulheres e homens capazes de valorar, comparar, intervir, escolher, decidir, romper. Por esses e outros motivos, são seres éticos, atuantes
de uma realidade em construção e transformação (FREIRE, 1996).
Nesse contexto, os sujeitos se constituem a partir de uma socialização
primária, fundamentada em princípios históricos, sociais, políticos, éticos, entre
outros, estruturados a partir de uma língua que é ensinada desde os primeiros
momentos de vida e apreendidos por gestos, atitudes, sons e outros recursos.
De igual modo, la risa, el balbuceo, las indicaciones y los gestos
desempeñan el papel de medios de contacto social en los primeros
meses de vida del niño. Por tanto, las dos funciones del lenguaje
que conocemos a través de la filogenia se manifiestan claramente
ya en el primer año de vida de los niños (VYGOTSKY, 103 e 104).

Portanto, ao adentrar o âmbito da instituição escola, não se ensinam linguagem, gramática e gêneros aos educandos – esses conhecimentos já lhes são
comuns, pois a
linguagem é uma produção social e é socialmente adquirida, portanto, não pode ser objeto de ensino de “a” a “z”. Quando a criança
vem para a escola, para alfabetizar-se, já tem uma competência lin-
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guística crescente. Ela tem o comando da oralidade. Então, o que
ela vai aprender são as técnicas de escrever e ler, simultaneamente
à oralidade (PELANDRÉ, 2005, p. 59).

Sendo assim, cabe à escola aprimorar a linguagem de forma que, ao ensinar as técnicas do ler e escrever, ela apresente tais elementos contextualizados
dentro de situações reais de interlocução, de modo que os educandos possam
perceber sua importância para estabelecer intercâmbios comunicativos em diferentes contextos sociais.
A linguagem é dinâmica e produzida a partir de enunciados mais ou menos
instáveis, constituídos a partir das interações verbais que compartilham um ambiente
de comunicação. Nesse sentido, consideramos, assim como Bakhtin (1979-2003),
que as ações humanas são fundamentalmente discursivas e se constituem por meio
de processos interativos dos quais participam os falantes, abrindo espaços para relações intersubjetivas e para o reconhecimento recíproco da construção ideológica
das consciências. Somos sujeitos originários de uma rede de relações formada por
um tempo, um momento em constante movimento, que ecoa vozes sociais que se
traduzem em um discurso histórico.
O sujeito da linguagem incorpora também a voz do outro, que foi incorporada a si, dando origem a outra forma de enunciado, transformado a partir da
realidade vivenciada; ou seja,
quando falamos, não estamos agindo sós. Todo locutor deve incluir
em seu projeto de ação uma previsão possível de seu interlocutor e
adaptar constantemente seu meio às reações percebidas do outro.
Como decorrência mesmo dessa reciprocidade, toda ação verbal
toma a forma socialmente essencial de uma interação. Nenhum
enunciado em geral pode ser atribuído apenas ao locutor: ele é produto da interação dos interlocutores e, num sentido mais amplo, o
produto de toda esta situação social complexa, em que ele surgiu
(BRAIT, 2005, p. 57).

Portanto, é nas relações mediadas, no encontro/desencontro com o outro,
em suma, na tensão, que nos constituímos enquanto sujeitos na e pela linguagem.
Dessa maneira, o sujeito e a linguagem se processam dentro de um contexto inacabado, pois ambos são construídos histórica e socialmente, em vários tempos e de
modos diversos.
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O contexto atual tem demonstrado que o conceito de alfabetização ultrapassa os limites de codificação e decodificação, indo ao encontro de uma compreensão, entendimento e significado que dá autonomia ao indivíduo para enfrentar as
diferentes situações de leitura e de escrita.
SOARES (2003, p. 12) enfatiza que:
(...) a alfabetização se desenvolve no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de
letramento, e este, por sua vez, só pode desenvolver-se no contexto
da e por meio da aprendizagem das relações fonema-grafema, isto
é, em dependência da alfabetização.

Dessa forma, a alfabetização não precede o letramento; os dois processos
são simultâneos e para se adquirir uma alfabetização plena não só é necessário
aprender a decodificar o código escrito, mas também para que serve e como usá-lo.

A oralidade, a leitura e a escrita
na Educação Infantil
Considerando que a alfabetização e o letramento são conceitos que permeiam a vida do sujeito desde a mais tenra idade. As crianças das formas mais
diversificadas expressam seus desejos, anseios e aprendizagens, em relação ao
mundo da leitura e da escrita. Portanto, por que não ensiná-los de forma prazerosa
e lúdica quando existe a predisposição para esse conhecimento.
Soares (2009) por meio de seus estudos sinaliza que os rabiscos, desenhos,
os jogos e brincadeiras não são considerados atividades alfabetizadoras, porém estas
fazem parte desse processo afirmando que:
A fase inicial da aprendizagem da língua escrita, constituindo,
segundo Vygotsky, a pré-história da linguagem escrita: quando atribui a rabiscos e desenhos ou a objetos a função de signos, a criança
está descobrindo sistemas de representação, precursores e facilitadores da compreensão do sistema de representação que é a língua
escrita. (SOARES, 2009, p.1)

Sendo assim, nas atividades onde as crianças fazem seus rabiscos e justificam o que eles representam, já estão assimilando conceitos e expressando suas
hipóteses que mais tarde utilizarão para codificar a escrita.
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Essas vivências e representações semióticas, segundo Vygotsky (apud,
SOARES, 2009, p. 1), são operações cognitivas precursoras e preparatórias do
mais complexo e abstrato processo de conceitualização da escrita como sistema
de representação. Em outras palavras, quando a criança atribui aos seus rabiscos,
desenhos, brinquedos, a função de signos, ela já está descobrindo o sistema de
representação, que facilitará o seu processo de compreensão do sistema de sons
e signos da língua escrita.
Refletindo sobre as atividades que são trabalhadas na Educação Infantil,
podemos afirmar, assim como Soares (2009), que a escrita espontânea, o contato
com as letras do alfabeto, a escrita do próprio nome e de palavras conhecidas, os
rótulos, calendários, livros, gibis, as escritas do adulto, entre outros recursos, são
materiais que estimulam a curiosidade e compreensão do sistema alfabético.
Destaca-se ainda que a consciência fonológica trabalhada na Educação
Infantil, por meio de atividades que envolvem parlendas, cantigas, poemas, músicas, entre outras, também são escritas estáveis que podem ajudar a criança a perceber sons semelhantes permitindo-as a estabelecer relações para a formação de
novas palavras.
Dentro dos conceitos supracitados, Soares (2009, p. 1) ainda explicita que
“jogos voltados para o desenvolvimento da consciência fonológica, se realizados sistematicamente na Educação Infantil, criam condições propícias e, inclusive, necessárias para apropriação do sistema alfabético”.
Outra atividade importantíssima dentro da Educação Infantil que deve ser
considerada como atividade principal e indispensável como prática de letramento
é a leitura.
A leitura é uma atividade que proporciona a imaginação, a criação, o reconto,
o enriquecimento do vocabulário, o contato com diferentes suportes que trazem as
histórias e viabilizam de maneira contextualizada e significativa o mundo da leitura
e da escrita de maneira prazerosa.
Quando uma criança folheia um livro, ouve histórias, simula a leitura por
meio das leituras que lhes fazem em diferentes contextos, esta já começa a distinguir o que está escrito do que está ilustrado e consegue perceber que, embora as
imagens também permitam a leitura, o registro escrito – ou seja, as letras – traz a
riqueza de detalhes e o encanto da história ouvida e também proporciona situações
de escrita, em que a criança coloca em jogo todas as suas hipóteses para registrar
palavras que fazem parte da história ouvida.
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O contato com os livros permitem às crianças perceberem que as letras
“contam” a história e elas se motivam a querer saber ler o que está escrito, mesmo
antes de saber fazer convencionalmente. Dentro desse contexto, Soares (2009)
enfatiza que a leitura
(...) leva a criança a se familiarizar com a materialidade do texto
escrito: conhecer o objeto livro ou revista, descobrir que as marcas
na página – sequência de letras – escondem significados, que textos
é que são “para ler”, não as ilustrações, que as páginas são folheadas da direita para a esquerda, que os textos são lidos da esquerda
para a direita e de cima para baixo, que os livros têm autor, ilustrador, editor, têm capa, lombada (...) (p. 1).

Todos os conhecimentos supracitados são conhecimentos que as crianças
vão se apropriando por meio do contato com a leitura realizada pela educadora,
pela família, pelo amigo e que também são apreendidas pelo simples fato de poder
manusear o livro.
O educador é o parceiro mais experiente no processo de ensino e aprendizagem, portanto, cabe a ele proporcionar momento de interpretação oral da história, por meio do reconto e outras habilidades que futuramente as crianças utilizarão
para fazer a leitura independente, ou seja, essas experiências possibilitam vivenciar
situações reais de leitura que lhes ajudarão nos anos subsequentes.
A familiarização da criança com livro e com diferentes gêneros é a porta
de entrada para desenvolver várias estratégias e habilidades de leitura quando bem
trabalhada e explorada. Soares (2009) destaca que
naturalmente, para que a leitura oral de histórias atinja esses objetivos, não basta que a história seja lida. É necessário que o objetivo
portador da história seja analisado com as crianças e sejam desenvolvidas estratégias de leitura (p. 1).

Assim, é importante que o educador tenha clareza de quais objetivos pretende
atingir, e para isso é necessário preparar a leitura previamente, pensando em perguntas que podem ser estrategicamente pensadas, desenvolvendo, assim, gradativamente
a competência de: compreensão, inferência, comparação, seleção, além de levar a
criança a observar e perceber informações implícitas e explícitas, entre outras habilidades que possibilitam a inserção dela ao mundo da alfabetização e do letramento.
A leitura e a escrita precisam adentrar na vida da criança com sentido e significado para que a criança possa perceber sua função social, bem como para sentir a
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necessidade e a importância que essa criança tem para o processo de comunicação,
seja oral ou escrito. Além disso, a leitura é o caminho significativo do registro (escrito).
É importante que a criança observe que o que ouve nos livros pode ser
também registrado, nesse sentido o educador pode planejar situações de registros
de histórias, em que ele é o escriba das situações narradas pelas crianças.
Quando o educador registra histórias recontadas, inventadas pelas crianças, este lhes permite perceber que o que falamos podemos registrar, e as crianças
começam a fazer as relações entre fonemas e grafemas, entre outras relações que
envolvem outros elementos que fazem parte do ensino da língua materna.
Na Educação Infantil, o registro dos nomes próprios, do nome do colega,
textos que as crianças têm de memória são fortes aliados para o processo de alfabetização. Entretanto, todas essas possibilidades devem ser trabalhadas de maneira
lúdica, por meio de brincadeira e registradas pelo educador.
Dentro dessa perspectiva, Soares (2009) destaca alguns pontos importantes que envolvem objetivos iniciais para a leitura e a escrita, que são:

Compreender o que é lido e escrever de forma que os outros compreendam o que se escreve;
Conhecer diferentes gêneros e diferentes portadores de textos e
fazer uso deles para ler e para escrever;
Participar adequadamente dos eventos de várias naturezas de que
fazem parte da leitura e ou da escrita;
Construir familiaridade com o mundo da escrita e adquirir competências básicas de uso da leitura e da escrita;
Desenvolver atitudes positivas em relação à importância e ao valor
da escrita na vida social e individual (p. 7).

Assim, dentro do contexto explicitado é importante e imprescindível que
essas habilidades sejam desenvolvidas junto às crianças da Educação Infantil, considerando as especificidades e peculiaridades e esquemas de conhecimentos próprios de cada faixa etária.
Na Educação Infantil é importante que o educador tenha clareza de que
alfabetizar e letrar não se restringe simplesmente ao aprender a ler e a escrever no
sentido de aprender a grafar palavras e decodificá-las, ou seja, alfabetizar não se
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traduz no sentido restrito da palavra alfabetização, mas sim na alfabetização que
leva à leitura do mundo, portanto as crianças não precisam sair lendo e escrevendo
da Educação Infantil, elas precisam sair sabendo sua função social.
Dentro desse contexto, é importante destacar que ao sair da Educação
Infantil a criança precisa ter habilidades de: questionamento, argumentação,
reconto, de reconhecimentos de letras, entre outras habilidades que perpassam o
conceito de alfabetização e letramento, mas não precisam necessariamente dominar com autonomia a leitura e a escrita.

Considerações finais
Neste artigo partimos da concepção de alfabetização e de letramento dentro de uma perspectiva maior que abrange o conceito de linguagem que envolve a
expressão oral, leitura e escrita.
A linguagem dentro desse contexto é compreendida como um processo de
interações que se inicia desde a mais tenra idade e nos permite perceber que não
existe um momento fatídico para se alfabetizar e letrar, pois a criança convive com
esse processo todos os dias, entretanto, sua familiarização vai se aprimorando ao
longo dos anos, até que a autonomia do ler e do escrever torna-se efetiva na vida da
criança.
A alfabetização e o letramento, dentro desse contexto, parte da concepção
de que os conceitos supracitados são indissociáveis, considerando que para que
esse processo ocorra é necessário codificar e decodificar dentro de uma perspectiva
de sentido e significado que evidencia a função social.
Dentro desse contexto, na Educação Infantil as músicas, parlendas, quadrinhas, jogos, brincadeiras, leituras de histórias são apenas algumas das muitas atividades que podem ser planejadas para que a alfabetização e o letramento ocorram
de maneira contextualizada.
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3.9. Transição escolar da Educação
Infantil para o ensino fundamental
a especificidade da criança

Sandra R. do Nascimento (Docente PMSC)
Cleonice M. Tomazzetti (Docente UFSCar)

Introdução
As reflexões aqui apresentadas fazem parte de um estudo maior que vem se
desenvolvendo em nossas pesquisas e procuram contribuir com discussões das problemáticas que envolvem o processo de transição da criança da Educação Infantil
para o ensino fundamental, em especial da criança com deficiência. Damos enfoque à avaliação formativa como uma ferramenta para colaborar com a articulação
nessa transição e favorecer a continuidade dos processos de aprendizagem e desenvolvimento integral da criança.
Trazemos como elementos para estas reflexões a concepção de criança e
infância, de Educação Infantil e de avaliação formativa que sustentam nossos princípios. A concepção de inclusão escolar também é aqui contextualizada, uma vez
que a criança com deficiência está no centro deste estudo devido ao fato de que as
especificidades no trato com essa criança e com o contexto educacional no qual ela
está incluída tornam indispensável maior articulação nessa transição a fim de que
o processo de desenvolvimento integral da criança não sofra interrupções entre as
duas primeiras etapas do ensino básico.
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A própria palavra transição traz em seu bojo significados que devem ser evidenciados quando lemos esse termo nas entrelinhas das leis e documentos oficiais
do Ministério da Educação (MEC) sobre o tema. Nos dicionários, o significado da
palavra transição carrega um efeito de mudança, gradual e de transferência. No
dicionário eletrônico da língua portuguesa Infopédia a palavra transição é descrita
como:
• Ato ou efeito de passar de um lugar, de um estado ou de um assunto
para o outro; e
• Passagem que comporta uma transformação progressiva; evolução.
Assim, percebemos que o termo pressupõe uma progressão de mudanças
graduais, de transferência, de evolução, principalmente ao nos referirmos a ela
como parte de um conjunto de processos dinâmicos que marcam o ensino de uma
etapa para outra.
Também podemos considerar que a palavra transitar significa passar para
um local que nos é desconhecido, prosseguir, deixar o passado para trás, evoluir
e crescer através de uma adaptação às novas experiências. Nesse sentido, essas
transições podem trazer insegurança e provocar descontinuidades nos processos
educativos.
São muitas as transições na vida escolar da criança já desde os primeiros
anos de vida. A primeira delas, muito importante, é a transição do seio familiar para
a creche, o que nos dias atuais se dá logo por volta dos quatro meses de vida do bebê
quando a família matricula seu filho no berçário. A segunda transição é a da creche
para a pré-escola, por volta dos três anos, e essas transições culminam aos seis anos
de idade com o ingresso da criança no ensino fundamental. Essas transições implicam mudanças e, para que sejam harmoniosas, devem ser paulatinas e respeitar o
estágio de desenvolvimento das crianças.

Transição escolar e infância no marco legal
A partir de 2005, com a implantação do Ensino Fundamental de Nove
Anos pela Lei 11.264, a criança de seis anos de idade, que até então pertencia à
Educação Infantil, passa a ser automaticamente matriculada no primeiro ano do
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ensino fundamental. Essa determinação legal traz como mudança não só o espaço
geográfico da criança de seis anos, que num passado bem próximo frequentava a
Educação Infantil e agora passa a frequentar o ensino fundamental. Adequações
curriculares, pedagógicas, materiais e físicas são esperadas no ensino fundamental
de nove anos.
Tem-se considerado que o esperado em termos dessas mudanças é que elas
sejam preparadas pelo novo espaço/ciclo escolar, recebendo a criança e preparando
sua adaptação de acordo com as expectativas da organização dos ambientes, dos
espaços físicos, das rotinas e do currículo do ensino fundamental nesse primeiro
ano. No entanto, percebe-se que vem acontecendo o contrário: ou seja, tem havido
uma pressão sobre a última etapa da Educação Infantil – a pré-escola – para que
faça a “preparação” de suas crianças, então com 5 anos de idade, a fim de que
“aprendam” como vai ser o primeiro ano do novo ciclo. Erroneamente tem-se colocado essa cobrança sobre as crianças da pré-escola, antecipando algumas práticas
do ciclo inicial de alfabetização como pretexto para “amenizar” os efeitos sobre a
aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Ora, entende-se que não é a criança
pré-escolar que deve se preparar para o primeiro ano de forma a deixar de viver
o presente de sua vida, o seu tempo presente com preocupações e expectativas
dos adultos sobre sua aprendizagem futura. São os adultos que devem, ao longo
do primeiro ano do ensino fundamental, proporcionar às crianças experiências de
transição, gradual e progressiva em relação às novas demandas.
A criança, assim como é compreendida, é um ser completo, que vive na
infância momento ímpar de sua história, inclusive reafirmada no primeiro ciclo
do ensino fundamental pelas orientações que a lei traz. No documento “Ensino
Fundamental de Nove Anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos
de idade” (MEC, 2007), é reafirmado que a criança tem direito à transição de
uma etapa à outra, sem aceleração ou interrupções. Kramer (2007) nos convida
a reconhecer o que é específico da infância independentemente do ciclo ou nível
escolar em que a criança esteja: seu poder de imaginação, a fantasia, a criação, a
brincadeira entendida como experiência de cultura. Crianças são cidadãs, pessoas
detentoras de direitos, que produzem cultura e são nela produzidas.
Esse modo de ver as crianças favorece entendê-las e também ver o mundo
a partir do seu ponto de vista. A infância, mais que estágio, é categoria da história: existe uma história humana porque o homem tem infância (KRAMER, 2007).
A forma exclusivamente cronológica de ver e situar social e pedagogicamente a
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criança, a partir de critérios de etapas de ensino, faz com que a liberdade do brincar
na infância seja interrompida pelos moldes de organização de tempo/espaços tão
diferentes de um nível a outro, e em tão curto espaço de tempo.
No documento já citado, observa-se uma preocupação com questões referentes ao processo de desenvolvimento e aprendizagens da criança durante a transição da Educação Infantil para o ensino fundamental:
Durante o período de transição entre as duas estruturas, os sistemas devem administrar uma proposta curricular que assegure
as aprendizagens necessárias ao prosseguimento, com sucesso, nos
estudos tanto às crianças de seis anos quanto às de sete anos de
idade que estão ingressando no ensino fundamental de nove anos
(...) (p. 7).

O período da infância vivido pela criança na Educação Infantil é extremamente importante para o desenvolvimento da sua inteligência e personalidade, pois
é repleto de aprendizagens advindas das relações interpessoais e afetivas. Momentos como o brincar, por exemplo, são considerados de intensa aprendizagem nessa
etapa da Educação Básica, na qual os conceitos cotidianos são adquiridos pela
criança. Nessa fase a criança experimenta seus primeiros momentos de mediação
social fora do núcleo familiar. As crianças aprendem com seus parceiros mais experientes e com os adultos com quem interagem cotidianamente, com os objetos, com
o ambiente e com as vivências.
Pode-se colaborar para que a transição seja articulada entre essas duas
etapas de ensino de modo a respeitar as características da criança que tem seu
desenvolvimento como demarcador entre uma etapa e outra, e não apenas a idade
cronológica como é hoje imposto às crianças nas redes de ensino.
Nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB, 2013, p. 86),
o período de vida atendido pela Educação Infantil caracteriza-se por
marcantes aquisições: a marcha, a fala, o controle esfincteriano, a
formação da imaginação e da capacidade de fazer de conta e de
representar usando diferentes linguagens. Embora nessas aquisições a dimensão orgânica da criança se faça presente, suas capacidades para discriminar cores, memorizar poemas, representar
uma paisagem através de um desenho, etc., não são constituições
universais biologicamente determinadas e esperando o momento
de amadurecer. Elas são histórica e culturalmente produzidas nas
relações que estabelecem com o mundo material e social mediadas
por parceiros mais experientes.

152
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 152

11/04/2019 10:27:46

Reflexões Pedagógicas para a Educação Infantil
do Município de São Carlos-SP

É, portanto, no ambiente da Educação Infantil que se favorecem as experiências com várias linguagens e materiais diferentes, e todos esses fatores levam a
criança ao aprendizado.
Além disso, nesse ambiente as crianças estabelecem conexões para que,
segundo a Teoria Histórico-Cultural, sejam acionadas as funções psicológicas superiores – atenção voluntária, memória lógica, formação de conceitos. O principal
expoente dessa Teoria aponta para a importância da Educação Infantil para o
desenvolvimento da inteligência e personalidade da criança ao abordar a questão
da linguagem e do desenvolvimento a partir de uma perspectiva na qual, ambas,
são interdependentes, ou seja, a linguagem impulsiona o desenvolvimento e este,
por sua vez, impulsiona a linguagem, mas ambos estabelecem processos distintos
(VYGOTSKY, 2005). É também nessa etapa da vida que coincide com a Educação
Infantil que se visibilizam as primeiras conquistas da criança, como, por exemplo, a
fala e outras formas de expressão de linguagens.
A Educação Infantil se diferencia, portanto, do Ensino Fundamental.
Enquanto esse último é orientado para a aquisição das habilidades de leitura e
escrita e da aquisição de conceitos científicos de forma sistematizada em disciplinas, na Educação Infantil a brincadeira é a centralidade. Como já afirmado por
Santos e Tomazzetti (2017, p. 56), brincar e imaginar “conectam-se intimamente
ao pensamento e ao conhecimento, e as crianças expressam esse elo (brincar-imaginar-pensar-conhecer) com simplicidade, profundidade e, por que não dizer, com
poesia em seu dia a dia quando escutadas e olhadas” pelos adultos de referência.
Todavia, não desconhecemos que a Educação Infantil e o ensino fundamental são etapas completamente diferentes, com objetivos específicos e rotinas
próprias. A Educação Infantil favorece interações mais plurais, com maior espaço
tanto para a questão lúdica quanto para o diálogo. Já no ensino fundamental, a
estrutura organizacional privilegia práticas individuais e baseia-se na transmissão
dos conteúdos.
Entre os documentos oficiais que tratam da transição da criança da Educação Infantil para o ensino fundamental, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
é a mais recente e ainda em discussão, mas também ela traz como proposta:
A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer
muita atenção, para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade dos processos de
aprendizagens das crianças, respeitando suas singularidades e
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as diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos,
assim como a natureza das mediações de cada etapa (BNCC, 2009,
p. 49, grifos nossos).

É importante lembrar que documentos oficiais como as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI), as Diretrizes Nacionais Curriculares para Educação Básica (DNCEB), a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), o Plano
Nacional de Educação (PNE) também apontam para a necessidade da articulação
na transição da criança da Educação Infantil para o ensino fundamental e, nesse
sentido, não há nada de novo nessa regulamentação.
Essas publicações ressaltam a necessidade de que os municípios atentem e
se preparem para as práticas de transição entre as etapas da Educação Infantil e do
ensino fundamental: o que já é feito? Quem assume a função de propor e organizar
a articulação da passagem de uma etapa à outra?
E nessa transição, o que a criança leva como registros do tempo que ficou
na Educação Infantil? Em especial, como o tema da avaliação da criança é tratado
para a articulação e o desenrolar de um trabalho contínuo no seu processo de ensino-aprendizagem?
A entrega dos registros e da documentação da criança podem se constituir
como instrumento de avaliação para a chegada e continuidade da criança no ensino
fundamental, para que o professor dos próximos anos saiba quem é esse aluno,
como se deu e se dá seu desenvolvimento, como foi sua vivência na Educação
Infantil. Esses procedimentos podem permitir que se garantam os avanços já alcançados pela criança e potencializados sem que sejam retrocedidos ou estagnados.

Avaliação Formativa e inclusão escolar na
transição entre etapas de ensino
A Educação Infantil é, portanto, um importante momento para o desenvolvimento, processos de aprendizagem e de socialização de crianças, exatamente porque atende à faixa etária da primeira infância, e coincide com as primeiras experiências fora do ambiente doméstico, privado. No caso das crianças com deficiências,
a infância é considerada ainda mais crucial para a ampliação e favorecimento de
seu desenvolvimento e aprendizagem.
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Todas as crianças têm direito à educação pré-escolar e a criança com necessidades educacionais especiais, em razão de deficiências orgânicas ou ambientais,
deve ter o máximo de oportunidades para usufruir dos serviços comuns de educação pré-escolar. As principais teorias do desenvolvimento e da aprendizagem enfatizam a infância como o período em que o indivíduo se organiza no mundo. Machado
(2007) afirma que:
(...) a Educação Infantil, proposta nos espaços da creche e pré-escola,
possibilitará que a criança com deficiência experimente aquilo que outros
bebês e crianças da mesma idade estão vivenciando: brincadeiras corporais, sensoriais, músicas, estórias, cores, formas, tempo e espaço e
afeto. Buscando construir bases e alicerces para o aprendizado, a criança
pequena com deficiência também necessita experimentar, movimentar-se e deslocar-se (mesmo do seu jeito diferente); necessita tocar, perceber e comparar; entrar, sair, compor e desfazer; necessita significar o
que percebe com os sentidos, como qualquer outra criança de sua idade
(BERSCH; MACHADO, 2007, p. 19).

A simples matrícula e ingresso da criança com deficiência na sala comum
regular não torna a escola inclusiva, tampouco inclui a criança no processo de
aprendizagem da turma. É preciso, para isso, que sua singularidade e suas possibilidades de aprendizagem sejam potencializadas.
A premissa da Declaração Mundial de Educação para Todos (UNESCO,
1990), a qual garante bases para efetivação da inclusão, é educar, sem distinção,
todas as crianças, garantindo a elas uma educação de qualidade que atenda suas
necessidades e especificidades, e reconhece que, para isso, são necessárias mudanças na estrutura organizacional e na proposta pedagógica da instituição. Também se
fazem necessários investimentos nos recursos humanos, para que sejam eliminados preconceitos e barreiras, além de conscientizar pais, alunos e professores, bem
como fomentar a formação continuada dos professores.
Quanto à inclusão da criança nas propostas pedagógicas das instituições,
a valorização das diferenças é o ponto de partida para a efetivação desse processo.
Para o aluno com deficiência ser incluído, Amaro (2006) defende que “na lógica
inclusiva o aluno é valorizado em suas diferenças e nas formas com que estabelece
as relações no contexto em que está inserido” (p. 39).
O trabalho com crianças deficientes nas instituições requer o enfrentamento de muitos desafios por parte dos profissionais envolvidos nessa tarefa, desde
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a mudança de concepção e de postura perante esse sujeito até a própria capacitação para trabalhar com elas.
Crianças com deficiência possuem singularidades em aspectos como linguagem e afetividade que são extremamente relevantes. A linguagem, signo tão
importante para o desenvolvimento humano, tem na Educação Infantil o início de
toda sua manifestação, seja essa linguagem verbal (fala) ou não verbal (corporal ou
gestual). A criança com deficiências como paralisia cerebral e Síndrome de Down,
por exemplo, podem ter tempos diferentes na aquisição da linguagem.
Na criança com paralisia cerebral, a linguagem pode ser não verbal, apenas gestual; por vezes, para conseguir se comunicar, essa criança pode levar um
tempo maior, mas cada evolução é importante e deve ser devidamente registrada.
A criança com Síndrome de Down, por sua vez, progredirá e até usará a fala como
principal sistema de comunicação. Muitas começam a utilizar espontaneamente
as palavras para se comunicar entre dois e três anos, mas, em geral, esse processo
é um pouco mais lento, podendo começar até os cinco anos de idade, quando ela
estará no último ano da Educação Infantil.
Por isso, quando pensamos na passagem da criança de uma etapa para
outra de ensino, principalmente quando se trata da criança com deficiência, todas
as suas conquistas podem ser interrompidas caso não exista alguma ferramenta
que garanta a articulação nessa transição. Nessa passagem, promover essa articulação por meio da avaliação poderá dar garantias de continuidade da aprendizagem
da criança.
E o brincar, que é defendido como uma linguagem a ser privilegiada nessa
etapa do ensino de crianças pequenas, deve ser registrado como momento de aprendizagem por excelência, pois as brincadeiras possibilitam, dentre outras coisas, a
construção do eu e das relações pessoais, o desenvolvimento do pensamento e de
outras linguagens, o ingresso no mundo simbólico por meio da fantasia e do faz de
conta, a expressão de ideias, de sentimentos e emoções.
Ao considerarmos esses aspectos, vemos que a Educação Infantil se diferencia ainda mais do ensino fundamental: enquanto este último é voltado ao desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita e de aquisição de conceitos científicos, na Educação Infantil a brincadeira assume a centralidade e, por suas características, comporta a inclusão de forma natural, uma vez que os conhecimentos são
transmitidos intencionalmente de forma espontânea e livre, por meio das interações das crianças entre si e destas com o ambiente.
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Ao observarmos as crianças durante suas brincadeiras, sejam elas em grupo
ou individuais, temos pistas importantes do processo de inclusão nas escolas de
Educação Infantil de ensino regular. Friedmann (2012) dá algumas orientações
sobre como lidar com esse desafio para os vários tipos de inclusão existentes na
escola. Segundo essa autora, ao acolhermos as diferenças, damos oportunidade de
participação e expressão para todas as crianças, tenham elas temperamentos diferentes, síndromes físicas ou psíquicas, nacionalidades e religiões variadas; sejam
elas de diferentes origens étnicas, culturais, raciais, adotadas ou não, moradoras de
abrigos, cortiços, favelas, zonas rurais, ribeirinhas, indígenas, urbanas etc.
Ao lançarmos nosso olhar sobre os processos de aprendizagem da criança,
sobretudo na Educação Infantil, podemos observar claramente a ruptura entre as
etapas de ensino, devido às diferenças entre a centralidade do lúdico e as diferentes
formas de organização do tempo e espaço. Por isso podemos afirmar que a criança
com deficiência, uma vez no ensino fundamental, irá se deparar com um contexto
que lhe apresentará como novo. As brincadeiras agora darão lugar às disciplinas e
a criança não terá o brincar como objeto de sua aprendizagem, já que o conhecimento no ensino fundamental é transmitido de forma mais sistematizada visando à
aquisição sistemática da alfabetização, e a rotina já não será lúdica.
A falta de diálogo presente na organização do sistema educacional em relação e entre os dois primeiros níveis da educação básica pode ser a causa da não articulação entre as etapas escolares. Com isso, traz repercussões ainda mais negativas
ao processo de desenvolvimento das crianças na travessia da Educação Infantil para
o ensino fundamental, devido às especificidades das diferentes etapas e da singularidade no aprendizado da criança com deficiência.
Nesse sentido, indicamos que a avaliação formativa mediadora para intermediar esses processos pode ser ferramenta importante na inclusão dessas crianças,
uma vez que acreditamos na necessidade de uma maior integração entre o brincar e
as aprendizagens infantis nas práticas pedagógicas da Educação Infantil e do ensino
fundamental, ambas as dimensões fundamentais da cultura infantil contemporânea.
Quando nos referimos à avaliação formativa, a definimos como um processo pelo qual existe um conjunto de procedimentos didáticos que se
estendem por um longo tempo e em vários espaços escolares, visando
sempre a melhoria do objeto avaliado, seja o desenvolvimento da criança
ou o fazer pedagógico (HOFFMAN, 2012).
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Essa concepção é, na perspectiva deste tema, coerente para dar suporte à
avaliação das importantes vivências das crianças nos diferentes tempos e espaços
da Educação Infantil voltada a uma proposta de educação inclusiva.
É necessário que sigamos, então, os princípios que regem a avaliação formativa. Torna-se ainda mais pertinente ao sustentarmos essa pesquisa a partir da
concepção Histórico-Cultural, pois salientamos a importância das observações/avaliações nas diversas experiências vividas pela criança na Educação Infantil e damos
visibilidade de como acontecem os processos, as conquistas e os desafios no desenvolvimento e nas aprendizagens da criança nessa etapa do ensino.
Quando falamos em transição entre as etapas educacionais, segundo as
orientações legais da educação nacional, a documentação pedagógica produzida em
ambas as etapas é vista como ferramenta para essa articulação. Ela é aqui entendida no plural, documentações pedagógicas, que é a elaboração das informações
levantadas com o REGISTRO da professora ou professor da criança. Anotações,
fotos, filmes, gravações e produções das crianças são reunidos para provocar e instigar o educador a pensar sobre o vivido em sua prática pedagógica, e informar as
crianças e seus familiares sobre esse vivido.
Algumas escolas promovem “visitas” entre as turmas da pré-escola e do
primeiro ano com o objetivo de preparar a passagem de uma etapa de ensino para
a outra. Dessa forma, as crianças pré-escolares têm a possibilidade de conhecer a
nova sala, a nova professora, observar e experimentar o mobiliário e o novo espaço
e ainda explorar o ambiente.
Todas essas mudanças podem causar nas crianças expectativas, euforia e
certo estranhamento. Por isso, a forma de acolhimento da instituição, em especial
da professora, e o acompanhamento dos pais são fundamentais para que essa transição ocorra sem traumas.
As transições não trazem só dificuldades às crianças; pode-se considerar
que existem vantagens nessa mudança, pois possibilita novas experiências que
comprovam o que já foi experimentado pela criança, como é sua imaginação, a
construção de hipóteses e de expectativas na Educação Infantil. Salientamos que a
transição é também considerada como produto e produtor de mudanças no desenvolvimento e deve trazer vantagens ao desenvolvimento global das crianças.
O grande objetivo do estudo dessa problemática situa-se na perspectiva de
sustentar a reflexão do professor sobre suas práticas e as preocupações de gestores
e de todos aqueles que poderão contribuir para uma articulação facilitadora e de

158
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 158

11/04/2019 10:27:46

Reflexões Pedagógicas para a Educação Infantil
do Município de São Carlos-SP

sucesso na transição de um contexto para outro, o que requer o estabelecimento de
troca de informação e comunicação nos dois sentidos.
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3.10. Escola e Família

instituições tão próximas e tão distantes
Renata Pierini Ramos (Docente PMSC)

D

iversas políticas públicas são implementadas com a intenção anunciada
de se fortalecer a participação da família na escola, consagrada na legislação educacional. Muitas vezes, no entanto, as formulações teóricas se

dissociam da prática.
No panorama da luta em favor da ampliação dos espaços democráticos

de participação, sobretudo no que diz respeito à educação, esforços de diferentes
setores, e em especial de educadores, contribuem para que fosse incorporado em
importantes legislações o princípio da gestão democrática da educação.
A concepção de democracia na educação envolve, entre outras coisas,
o estabelecimento de mecanismos legais de participação política e social. Com
papel fundamental, a participação política da sociedade reflete na elaboração de
políticas educacionais que afetam não apenas questões pedagógicas, mas também a propagação de estratégias participativas de reconhecimento da diversidade
regional e nacional.
Uma escola democrática deve garantir acesso, permanência e qualidade;
mas também deve proporcionar uma formação para a cidadania, que implica em
vivências democráticas.
É evidente que o processo de democratização efetiva, apesar da legislação
favorável, encontra dificuldade para avançar de maneira rápida; não sendo fácil o
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estreitamento dos vínculos entre o poder público, representado aqui pela escola; e
sociedade civil, representada pela família.
O estudo Aprova Brasil realizado pela UNESCO em parceria com Ministério da Educação, com o intuito de identificar os fatores que garantem às escolas
estarem no topo do ranking dos exames oficiais, demonstrou que 33 escolas com
perfil típico daquelas que costumam fracassar, quando submetidas ao exame oficial,
Prova Brasil, se destacaram por obterem nota acima da média nacional. Após serem
analisadas, cinco foram os fatores comuns preponderantes em todas as unidades
escolares que aqui cabem destaque: as práticas pedagógicas; a importância do professor; a gestão democrática; a participação da comunidade e dos alunos; e
as parcerias externas. Portanto, diante de tantos fatores que poderiam justificar
esse resultado, a participação da família surge como um fator que merece destaque
(BRASIL, 2007).
A fim de garantir ações municipais concretas, a Lei 13.889/2006 – Estatuto
da Educação – em seu capítulo 1, artigo 3º, propõe que a educação do município de
São Carlos esteja apoiada nos princípios da “gestão democrática da educação, abrangendo a participação dos educandos, da família e de todos os envolvidos nas atividades
de ensino, e na busca da integração da comunidade com as atividades educacionais”.
Cabe salientar que o bom gestor não é aquele apenas com características de
bom administrador, pois a visão que o gestor tem sobre sua função é fundamental
para que seu desempenho tenha êxito. A administração geral e a administração
escolar se apoiam, igualmente, em algumas bases teóricas comuns, mas não se
confundem, porque se voltam para ambientes, públicos e objetivos distintos. Assim
sendo, o papel do administrador escolar vai muito além de apenas ser o responsável
pela dimensão burocrática do ambiente escolar e sim a grande tarefa do fazer pedagógico compreendido pela ação docente. O papel do gestor está intrinsecamente
relacionada a relações interpessoais, relacionada à compreensão das necessidades
humanas historicamente construídas e vividas cotidianamente na escola.
O próprio conceito de administrador e gestor já se difere. O primeiro, com
competências voltadas para o estabelecimento de metas e elaboração de estratégias
para alcançá-las. Nesse caso, o trabalho pedagógico é muitas vezes negligenciado;
enquanto que ao contrário, o gestor compreende e participa do cenário a fim de
projetar ações objetivando resultados futuros envolvendo todos os sujeitos presentes
no ambiente escolar sem, contudo, abrir mão das tarefas administrativas. Deve ser
assertivo, democrático e flexível.
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As práticas participativas não solucionarão todos os problemas da educação,
e nem é esse seu objetivo, visto que o aumento da participação, consequentemente,
acarreta em um número maior de demandas. Entretanto, a sua efetivação é fundamental para a democratização da escola pública e, consequentemente, a descentralização do poder e a melhoria do ensino.
O papel do gestor escolar assume, portanto, um novo caráter; coloca novos
desafios, exige um novo saber. As conhecidas perguntas sobre “quem participa?”,
“como participa?”, “no que participa?”, “qual a importância das decisões tomadas?”
devem estar presentes nas agendas de discussão da gestão escolar, mas também nos
espaços de definição da política educacional de um município, do estado ou do país.
Enfim, caberia perguntar: Quais são os instrumentos e práticas que organizam a
vivência da gestão escolar?
A adoção de mecanismos que fortaleçam a relação entre escola e família hoje
baseada no modelo representativo restringe as diferentes formas de participação, o
que traz a necessidade de se alterar as relações de poder, a partir de criação de espaços diversos e de formas de decisões mais compartilhadas, em que prevaleça o valor
da diferença e do respeito à diversidade. O diálogo igualitário propicia o respeito à
identidade individual de grupos menos privilegiados socialmente, reconhecendo-os e
valorizando-os, intensificando, dessa forma, espaços efetivamente democráticos.
Na intenção de identificar fatores que interferem na participação da família, identifica-se que a dificuldade nas relações interpessoais, de poder, falta de
informação, aspectos operacionais, insegurança do docente, cultura de que a escola
continua como a instituição que detém o saber são aspectos comumente apresentados nas pesquisas. É o que afirma Paro, ao dizer que:
A participação da comunidade na gestão da escola pública encontra um sem-número de obstáculos para concretizar-se, razão pela
qual um dos requisitos básicos e preliminares para aquele que se
disponha a promovê-la é estar convencido da relevância e da necessidade dessa participação, de modo a não desistir diante das primeiras dificuldades (PARO, 2006, p. 16-17).

O mesmo autor afirma que não existem receitas ou fórmulas infalíveis para
promover a participação da família. Como toda prática democrática, a participação
decorre de um processo, do caminho que se constrói no próprio caminhar; um
caminhar, no entanto, que envolve clareza de rumo, perseverança e ações concretas, não apenas retórica, discurso, como muitas vezes acontece.
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Em contrapartida, o discurso das escolas sempre surge seguido de permanentes argumentos citados ao longo dos anos que apontam para os motivos que não
corroboram para que haja a efetiva participação: os pais não participam; os professores não trabalham fora do seu horário contratual; a direção quer participação,
mas não cria condições para efetivá-la; dentre outros tantos.
Muitos diretores e professores alegam que a comunidade não participa da
vida escolar de seus filhos, dos processos de tomada de decisões da escola, etc. Por
sua vez, a comunidade se queixa de que a escola não procura saber dos seus interesses. Há, nisso, evidência da distância entre escola e comunidade, o que explica,
em parte, a dificuldade da participação e do avanço em termos de uma gestão mais
democrática, ainda que tenham avançado nessa direção. Essa distância dificulta
sobremaneira a compreensão de que a parceria escola/pais melhora qualitativamente a compreensão pelo estudante do sentido da escola. Ou seja, possibilita a
criação de sentido dessa instituição.
Schneckenberg (1999, p. 13) afirma que qualquer proposta inovadora referente a políticas educacionais somente terá êxito se o gestor e os membros internos
da escola estiverem efetivamente envolvidos no processo. Da mesma forma, o trabalho coletivo tem sido apontado por pesquisadores e estudiosos como o caminho
mais profícuo para o alcance das novas finalidades da educação escolar, porque a
natureza do trabalho escolar – produção do humano – é diferente da natureza do
trabalho voltado para a produção de objetos, serviços. Cabe destacar, assim mesmo,
que mesmo na produção de mercadoria a participação tem se tornado elemento
importante. Isso faz com que vários modelos de administração, oriundos das empresas, penetrem o campo da educação, o território das escolas, apresentando-se com
várias roupagens, levando-se em conta, de fato ou supostamente, as especificidades
do trabalho educativo.
Importante ressaltar a participação dos familiares dos alunos, no âmbito das
unidades escolares. Dentre os vários papéis que a comunidade externa pode exercer
na escola, podemos citar alguns como propor alternativas para os problemas; suscitar
e discutir temas que ampliam a compreensão da participação da comunidade na formação de uma escola democrática; auxiliar na execução de determinadas atividades;
fiscalizar e acompanhar as ações e projetos desenvolvidos na escola, entre outros.
Em contrapartida, as questões relacionadas com as relações de poder se
evidenciaram de maneira negativa e contundente, e elas dizem respeito a aspectos
como imposição de ideias, desequilíbrio de poder e o autoritarismo do gestor esco-

163
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 163

11/04/2019 10:27:46

Capítulo 3
Educação Infantil : Pesquisas e Reflexões

lar. Por tal razão é que elencamos a relação de poder como aspecto fundamental a
ser analisado. Relação de poder também do docente que acredita que tendo a figura
dos pais na escola os obriga a justificarem suas ações. Uma vez que essas ações
seriam as “melhores” e mais “eficazes” para o ensino.
Segundo Bobbio, Matteucci e Pasquino (2009), a palavra poder designa
capacidade ou possibilidade de ação de indivíduos, grupos humanos, objetos ou, até
mesmo, fenômenos naturais. Em sentido social,
o poder torna-se mais preciso, e seu espaço conceitual pode ir
desde a capacidade geral de agir, até à capacidade do homem em
determinar o comportamento do homem: poder do homem sobre
o homem. O homem é não só o sujeito, mas também o objeto do
poder social (Ibid., p. 933).

Inúmeras são as formas de se estabelecer as relações de poder entre pessoas. Essas podem ser reveladas ou veladas, e em ambos os casos o prejuízo é grande
para as relações interpessoais que ocorrem nos diferentes espaços, como nos de
deliberação, por exemplo.
O poder para Lebrun (1984)
não é um ser, alguma coisa que se adquire, se toma ou se divide,
algo que se deixa escapar. É o nome atribuído a um conjunto de
relações que formigam por toda a parte na espessura do corpo
social (poder pedagógico, pátrio poder, poder do policial, do psicanalista, do padre, etc.).

Em geral estão presentes nos diferentes espaços de discussão a demanda
para que haja a efetiva participação de todos os envolvidos no processo educacional, sobretudo participação da família. Entretanto, pouca participação ocorre nos
debates, no planejamento ou na execução das ações que interferem no cotidiano da
prática educativa, das escolas.
Muitas vezes teme-se o envolvimento dos pais nas discussões, em função da
suposição de que eles, pela eloquência e às vezes até agressividade, tentam impor
vontades particulares, em detrimento dos interesses da escola. Dessa forma, alguns
gestores escolares muitas vezes deixam de ouvi-los e até evitam fazê-lo, com receio
de perderem espaço e autoridade.
Para Luiz (2009):
(...) faz-se necessário que a escola abra caminhos para a conscientização da população mediante práticas que levem à construção de
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uma consciência crítica. Esse exercício se dá com a participação
efetiva de vários segmentos da escola e da comunidade quando opinam em decisões, tendo voz para argumentarem o que pensam, e
não ficando apenas restritos a meros espectadores (p. 21).

Quando falamos de relação de poder no ambiente escolar, logo nos remetemos ao poder instituído do diretor, que está no ápice da organização escolar, gozando
de um poder normalmente disciplinador. A escola utiliza hoje de mecanismos de
controle das ações dos indivíduos, seus espaços, seus gestos e atitudes com a finalidade de gerir docilidade e obediência a comandos por conta da vigilância presente
nesses espaços, o que dispensa a utilização da força.
As relações de poder atravessam outros arranjos hierárquicos, entre diferentes pares opostos, como, por exemplo, a dominação do mais velho, do homem,
do que tem maior conhecimento acadêmico, do que tem maior poder aquisitivo, do
que tem uma melhor retórica. Trataremos, no entanto, de algumas dessas relações
de poder no interior da escola, sobretudo aquelas mais presentes nas reuniões dos
Conselhos Escolares.
Para construir um novo modelo de gestão participativa é necessário enfrentar desafios, necessário acreditar que todos, pais, professores, funcionários da
escola, têm muito a escolher, opinar e decidir sobre as escolhas que a escola realiza,
pois o processo para implantar a democratização no interior da escola ainda encontra muitos obstáculos; e não é possível pensar em democracia sem que os sujeitos
se tornem conscientes para exercer essa prática.
Santos (2007), ao falar da hegemonia do poder, entendida como domínio
do homem sobre o homem, cita dois problemas na hegemonia de poder: o silêncio
e a diferença. O primeiro é o resultado do “silenciamento”, quando da aproximação e contato com outras culturas; é um contato de desprezo. O diálogo, nesse
caso, não é possível, não porque não há o que se dizer, mas porque as vozes são
caladas. Surge, daí, o grande desafio de “ouvir” o silêncio dos que silenciam, os
“argumentos” dos reprimidos. Freire (2005, p. 33) retrata muito bem essa situação em um dos seus escritos:
Por isto é que o poder dos opressores, quando se pretende amenizar ante a debilidade dos oprimidos, não apenas quase sempre
se expressa em falsa generosidade, como jamais a ultrapassa. Os
opressores, falsamente generosos, têm necessidade, para que a
sua “generosidade” continue tendo oportunidade de realizar-se, da
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permanência da injustiça. A “ordem” social injusta é a fonte geradora, permanente, desta “generosidade” que se nutre da morte, do
desalento e da miséria. Daí o desespero desta “generosidade” diante
de qualquer ameaça, embora tênue, à sua fonte. Não pode jamais
entender esta “generosidade” que a verdadeira generosidade está em
lutar para que desapareçam as razões que alimentam o falso amor.
A falsa caridade, da qual decorre a mão estendida do “demitido da
vida”, medroso e inseguro, esmagado e vencido. Mão estendida e
trêmula dos esfarrapados do mundo, dos “condenados da terra”. A
grande generosidade está em lutar para que, cada vez mais, estas
mãos, sejam de homens ou de povos, se estendam menos, em gestos
de súplica. Súplica de humildes a poderosos. E se vão fazendo, cada
vez mais, mãos humanas, que trabalhem e transformem o mundo.
Este ensinamento e este aprendizado têm de partir, porém, dos “condenados da terra”, dos oprimidos, dos esfarrapados do mundo e dos
que com eles realmente se solidarizem. Lutando pela restauração de
sua humanidade estarão, sejam homens ou povos, tentando a restauração da generosidade verdadeira.

Cabe ao ambiente escolar, por meio de um diálogo igualitário, que todos
possam refletir e igualmente utilizar de seus argumentos nos momentos de tomada
de decisões.
Partilhamos, com Freire (2005, p. 31), das seguintes ideias:
Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para
entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem
sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem, mais que
eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca;
pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por
ela. Luta que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos, será um
ato de amor, com o qual se oporão ao desamor contido na violência
dos opressores, até mesmo quando esta se revista da falsa generosidade referida.

Urge a necessidade do pensamento crítico, distante da acomodação, para
se avançar no processo de libertação; o mecanismo é a ação dialógica, ausente na
maioria das reuniões participativas no interior das escolas tratando, assim, de atitude autoritária, revestida de uma falsa generosidade, nos termos de Freire (2005).
São recorrentes os casos em que gestores escolares minimizam a importância da
família na escola restringindo apenas a festas pontuais.
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No mecanismo de ação dialógica, a diferença não deve se caracterizar como
empecilho, e sim como oportunidade de aprendizado; independentemente das barreiras físicas ou psicológicas, a semelhança é um ponto de partida e não de chegada.
Freire (2010, p. 68), a esse respeito, nos adverte: “Quando digo unidade na diversidade é porque, mesmo reconhecendo que as diferenças entre pessoas, grupos,
etnias, possam dificultar um trabalho em unidade, ela é possível”.
Convictos de que uma ação difícil não necessariamente torna-se impossível, cremos que muito ainda há de se fazer no sentido de fomentar a participação no
interior das escolas, não apenas em espaços e tempos supostamente a ela reservados,
mas no seu cotidiano. Descobrir a unidade na diversidade é trabalhoso e desgastante,
mas extremamente enriquecedor e gratificante. Embora o processo democrático seja
mais trabalhoso, é o que representa mais generosidade; não apenas pela maneira
como se dá as deliberações, mas por todo o seu processo de construção.
O poder, como dissemos, está presente nas diversas relações, ainda que
em graus diferentes. Retomando Santos (2007), ele cita seis formas fundamentais de poder:
• o espaço-tempo doméstico, onde a forma de poder é o patriarcado, as
relações sociais de sexo;
• o espaço-tempo da produção, onde o modo de poder é a exploração;
• o espaço-tempo da comunidade, onde a forma de poder é a
diferenciação desigual entre quem pertence à comunidade e
quem não pertence;
• o espaço estrutural do mercado, onde a forma de poder é o fetichismo
das mercadorias;
• o espaço-tempo da cidadania, o que normalmente chamamos
de espaço público: aí a forma de poder é a dominação, o fato
de que há uma solidariedade vertical entre os cidadãos e o
Estado;
• o espaço-tempo mundial em cada sociedade, que está incorporado em
cada país, onde a forma de poder é o intercâmbio desigual (p. 62, grifos
nossos).
Este espaço-tempo, tal qual o da cidadania, fazem forte referência às relações de poder existentes na escola, podendo citar a exclusão dos familiares dos
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alunos, por exemplo, que não são vistos de fato como pertencentes à comunidade
e sim, pois, vistos como desiguais. Nesses espaços estão presentes pelo menos duas
formas de dominação, exercidas por meio da desigualdade e da exclusão. No primeiro caso, o de subordinação; e no segundo caso, o de exclusão.
Concordo com Freire (2001) quando menciona que a nossa principal tarefa
é a de garantir que a educação possa dar consistência ao processo democrático; e
para isso, enquanto gestores públicos ou desempenhando quaisquer outras funções
na educação, temos de assumir a obrigação de cultivar e tentar concretizar sonhos,
que parecem impossíveis.
Não se trata de um processo fácil, porque, segundo Freire (2001, p. 127):
É impossível democratizar a nossa escola sem superar os preconceitos contra as classes populares, contra as crianças chamadas
pobres, sem superar os preconceitos contra sua linguagem, sua cultura, os preconceitos contra o saber com que as crianças chegam
à escola. Sem abrir a escola à presença realmente participante dos
pais e da sua própria vizinhança nos destinos dela.

Temos um modelo de democracia de baixa intensidade em que a participação se restringe apenas com base essencialmente representativa, onde os espaços
públicos de participação se restringem ao já instituído, e a algumas poucas pessoas
que decidem pela coletividade. Para aprimorarmos tal sistema e também avançarmos para novas formas de participação, mais abrangentes e efetivas, é fundamental
superar o preconceito contra os oprimidos, os supostamente incapazes, indo-se em
direção a processos mais igualitários, inclusivos, paritários etc.
A importância da participação vem sendo ressaltada por todos que defendem a gestão democrática da escola. No entanto, embora nenhum segmento dentro
dela se apresente superior a outro, é importante ressaltar que cada um ocupa um
lugar distinto, e muitas vezes isso resulta em conflitos. A atual estrutura administrativa escolar coloca o diretor como representante legítimo do Estado ou dos governos, tornando-o vulnerável quando do surgimento de questões polêmicas, em que
há interesses contrastantes que se contrapõem aos do Estado. Em tais situações ele
se vê obrigado a contrariar, às vezes, os interesses da coletividade, da escola; e isso
é feito, em alguns casos, de maneira velada, sem livrá-lo do ônus que isso implica:
distanciamento e perda de legitimidade perante a comunidade escolar.
Demandas inesgotáveis e volumosas advindas de todos os lados são direcionadas ao governo, em particular à educação, e dele são cobradas respostas ágeis e
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adequadas. Portanto, o gestor escolar, posto como responsável nessa relação, Estado
representado pela escola e sociedade representada pela comunidade, muitas vezes,
opta pelo caminho mais curto, entretanto menos democrático. Dessa forma, tenta
dirimir os impasses, muitas vezes gerando descontentamentos.
Apesar de o diretor escolar atuar mais como um preposto do Estado, dos
governos, é possível no cotidiano das escolas que ele, mesmo sobrecarregado com
as exigências advindas do sistema educativo, da equipe escolar e da comunidade
usuária, incentivar, promover e praticar a participação, na perspectiva do diálogo
igualitário, dando voz e ouvidos a todos.
Na escola o diretor e a equipe gestora devem colocar-se a serviço do coletivo. As pessoas que trabalham na estrutura dos sistemas de ensino, os dirigentes,
supervisores, assessores, etc., também estão ali para prestar serviço à coletividade.
Optar pela gestão democrática é reconhecer a presença dos conflitos como possibilidade do novo, que brota do respeito às diferenças e da vontade de se produzir a
unidade a partir delas, e sem destruí-las.
A relação do gestor escolar com as pessoas da escola e/ou da comunidade
externa não deve ser marcada pela subordinação, mas pela capacidade de convencimento, baseada na força dos argumentos, o que está na base da democracia.
Habermas (1989, p. 36), em suas elaborações conceituais sempre aponta
para a necessidade do debate argumentativo. Para ele, no espaço da interação os
indivíduos debatem uns com os outros, no interior de uma esfera pública, e os
seus representantes devem acatar as deliberações baseadas na autoridade do argumento, não no argumento da autoridade.
A paridade sob a qual a autoridade do melhor argumento pode prevalecer contra a hierarquia social e no final se tornar vitoriosa significou, no pensamento daquele momento, a paridade da condição
humana comum.

Assim, o gestor, sobretudo, deve colocar-se sempre na posição de igualdade,
procurando usar o conhecimento a serviço do grupo e das pessoas, e não como
forma de poder ou prestígio. Ele deve se dedicar a construir e cuidar de espaços de
diálogo com e entre as pessoas. Deve possibilitar momentos de interação eficazes
das representações dos familiares na unidade escolar. Momentos que vão além das
reuniões de pais, a saber, pouco eficazes com relação à participação efetiva.
Para isso é necessário que se tenha paciência para o diálogo com o outro. Isso
envolve tempo e esforço, como diria Paulo Freire, quando trata da “amorosidade”.
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Engajamento é atitude necessária para que se efetivem os processos
democráticos nos diferentes espaços, sobretudo no ambiente escolar; a partir dele
se fortalece a representação política, assegurando-se maior pluralidade e legitimidade no processo democrático produzido pelas relações no interior da escola, e
que pode ser bastante fomentado pelas relações que se estabelecem no âmbito do
Conselho Escolar.
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3.11. Inclusão escolar da criança
público-alvo da educação especial na
Educação Infantil
Melina Thaís da Silva Mendes (Docente PMSC)

A

história da Educação Infantil, caracterizada por uma trajetória de lutas
dos movimentos sociais e de cidadania, teve muitos avanços no âmbito
da legislação em relação às atribuições do poder público para com a edu-

cação da criança. Nesse sentido, pode-se afirmar que, em termos legais, a legislação brasileira alcançou patamares significativos nos aspectos referentes à primeira
infância.
A expansão da Educação Infantil ocorreu em território brasileiro em meados de 1970 por influência de diversos fatores, dentre eles a crescente urbanização,
a inserção das mulheres no mercado de trabalho, lutas dos movimentos sociais,
entre outros. No Brasil, apesar de tal conquista, a história da Educação Infantil, por
muito tempo, permaneceu com caráter assistencial, entrelaçada ao surgimento das
creches e a história das mães trabalhadoras. A concepção assistencial prevaleceu
até o final do século XIX e início do século XX e, somente, após a promulgação da
Constituição Federal de 1988 que legitimou a educação como direito de todas as
crianças e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei Darcy
Ribeiro, nº 9394 de 1996, que considerou esse nível de ensino parte da Educação
Básica, iniciou-se a preocupação com o oferecimento educacional para as crianças
da Educação Infantil (CARNEIRO, 2012).
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Após promulgações legais brasileiras da Educação Infantil, surgem novas
implicações em detrimento da criança e sua educação. As instituições educacionais
para crianças deixam o caráter assistencial direcionando-se para o educacional e as
crianças passam a ser percebidas como sujeito de direitos (OLIVEIRA, 2005).
O olhar para Educação Infantil como espaço onde as crianças ficam à mercê
de apenas cuidados se configura em um pensamento arcaico. A Educação Infantil
tem um papel fundamental para o desenvolvimento da criança e promove diversos
benefícios, sendo necessárias experiências satisfatórias e prazerosas.
Para Mendes (2010), os primeiros anos de vida de uma criança são, cada
vez mais, importantes, sendo os três primeiros anos determinantes para o desenvolvimento da inteligência, da personalidade, da linguagem e da socialização:
Nos primeiros anos de vida, devem ser abertas janelas de oportunidades para que a criança aprenda determinados tipos de aprendizagem, que se não forem adquiridas neste período crítico se tornam
difíceis, quando não impossíveis, de serem adquiridas mais tarde
(...) (MENDES, 2010, p. 48).

Dessa forma, a criança necessita de uma educação que possibilite seu
desenvolvimento, e tal educação deverá ser oferecida no seio familiar e na escola,
sendo complementares para o desenvolvimento da criança. Em relação à Educação
Infantil, se faz necessário que todas as crianças tenham acesso a essa etapa escolar. Assim sendo, de acordo com as diretrizes políticas instituídas pelo Ministério
da Educação (BRASIL, 2008), desde a Educação Infantil a criança com deficiência tem seu direito de acesso, participação e aprendizagem garantidos em salas de
aulas comuns de ensino.
Aferida a importância da Educação Infantil, todas as crianças deverão ter
acesso, permanência e apropriação de conhecimentos. Assim, de acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), o acesso educacional para as crianças Público Alvo da Educação Especial (PAEE23)34deverá ter início na Educação Infantil, a qual visa o desenvolvimento
global da criança. Nessa fase, o acesso aos diferentes estímulos e o convívio com as
diferenças propiciam o respeito e a valorização da criança (BRASIL, 2008).

23 Conforme a legislação nacional (Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009), o Público
Alvo da Educação Especial compreende: crianças com deficiência, Transtorno Global do
desenvolvimento, altas habilidades/superdotação.

173
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 173

11/04/2019 10:27:46

Capítulo 3
Educação Infantil : Pesquisas e Reflexões

Durante muito tempo a educação das crianças PAEE ocorreu de forma
segregada, pois não se acreditava em suas possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento em ambientes comuns de ensino. A visão clínica esteve presente, por
um longo período. Assim, acreditava-se que essas crianças deveriam permanecer
em hospitais ou em instituições psiquiátricas com cuidados, pois não aprendiam e
eram incapacitadas (GARDOU; DEVELAY, 2005; MAZZOTTA, 2005).
Ao longo dos séculos, a educação dessas crianças foi institucionalizada e
quando se obteve o direito à educação de qualidade, aos poucos, essa visão foi sendo
erradicada, porém, em salas especiais, na qual se relacionavam com pessoas que
possuíam as mesmas ou, até mesmo, diferentes necessidades. Mas todos eram privados do acesso à escola comum de ensino (MENDES, 2006).
Na década de 1990, diante das reformas internacionais ocorridas, iniciou-se um fortalecimento de movimentos diante da inclusão no cenário brasileiro com
objetivo de garantir a educação para todos. Dessa forma, a Educação Especial passa
a ser identificada como uma modalidade de educação escolar transversal abrangendo todas as etapas e sendo oferecida preferencialmente na rede comum de
ensino (BRASIL, 2001).
Dentre os marcos mundiais para a proposta da educação inclusiva, pode-se
citar a Conferência Mundial sobre Educação para Todos realizada em 1990 na cidade
de Jomtien/Tailândia. Tal evento, organizado pela UNESCO24,35reuniu representantes de 150 países, resultando na elaboração de documentos sobre definições e abordagens de aprendizagens com o compromisso de garantir conhecimentos básicos para
as pessoas. No bojo do movimento inclusivo, outro marco foi a Conferência Mundial
sobre Necessidades Educacionais Especiais: acesso e qualidade, realizada em 1994,
pelo governo da Espanha, resultando na Declaração de Salamanca. A Declaração de
Salamanca (1994) marcou o início da trajetória do movimento inclusivo e explicitou
um compromisso internacional com o direito de todas as crianças à educação. Nela é
defendida a ideia de que todas as crianças, sempre que possível, devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. Assim, “as escolas devem
se ajustar a todas as crianças, independente de suas condições físicas, sociais, linguísticas e outras” (BRASIL, 1994, p. 6), a fim de promover acesso à educação. Desse
modo, a Declaração de Salamanca assinalou um novo pensar sobre a aprendizagem
da pessoa PAEE no âmbito internacional e nacional.
24 UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, foi
fundada em 16 de novembro de 1945.
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No Brasil, a declaração marca o início de transformações e ressignificação
da Educação Especial, que passa a ser considerada como uma modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede comum de ensino, e em caso
que a escola não tenha recursos para o atendimento inclusivo, poderá ocorrer em
instituições especiais, sendo classes ou escolas (BRASIL, 2001).
Outros documentos foram oficializados em âmbito nacional a partir da
Declaração de Salamanca, direcionando e modificando a Educação Especial. Dentre esses documentos, podem-se citar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – Lei nº 9.394/96; a Resolução CNE/CEB nº 2/01 que instituiu Diretrizes
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica; o Decreto nº 6.094/07
que dispôs sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação; a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva em 2008; a Resolução CNE/CEB nº 4/09 que institui diretrizes operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica modalidade Educação Especial; e o Decreto nº 7.611/11 que dispôs sobre a Educação
Especial e o Atendimento Educacional Especializado.
Sob a égide da garantia do direito à igualdade e à equidade de oportunidades, a inclusão escolar não deveria se restringir à matrícula, mas deveria promover
a aprendizagem de todos nas classes comuns de ensino. Dessa forma, os sistemas
escolares devem matricular todas as crianças, cabendo às escolas se organizarem
para assegurar às crianças PAEE educação de qualidade (BRASIL, 2008).
Com um direcionamento para Educação Infantil, após a promulgação da
LDB e dos movimentos internacionais, intensificou-se no país a defesa dos direitos
educacionais para todas as pessoas, sem restrições. Diante dessa nova movimentação, o Ministério da Educação elaborou o Referencial Curricular para a Educação
Infantil – Estratégias e Orientações para a Educação de Crianças com Necessidades Educacionais Especiais que apresenta como objetivo subsidiar a realização do
trabalho educativo junto às crianças pertencentes ao PAEE, na faixa etária de zero a
seis anos. O Referencial é um guia de ação educativa para os professores que atuam
juntamente às crianças com deficiência e deverão respeitar as especificidades de
cada criança, bem como a diversidade (BRASIL, 2000).
Concebendo a educação e cuidados da criança como fundamental para o
desenvolvimento global e os desafios enfrentados pelos sistemas de ensino diante da
organização de práticas pedagógicas para inclusão escolar, em 2006, o Ministério da
Educação lançou a Coleção Saberes e Práticas da Inclusão – Educação Infantil com
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temas específicos sobre o atendimento às crianças PAEE direcionada para Educação Infantil. A coleção conta com oito volumes organizados para o desenvolvimento
de práticas pedagógicas e é dividida por deficiências (BRASIL, 2006).
É importante que os documentos não sejam meramente teóricos, mas
tenham sua aplicabilidade na prática e promovam transformações educativas de
acesso da criança PAEE. Para uma educação inclusiva são necessárias modificações
e melhorias nas práticas educativas para todos. Assim, as dificuldades apresentadas
pelas crianças servem como incentivos em busca de melhorias das práticas e avanços na qualidade educacional para todas as crianças (AINSCOW, 1997).
A inclusão escolar tem se pautado no princípio de uma educação de qualidade para todos e como solução para a exclusão educacional (AINSCOW; FERREIRA, 2003). Entretanto, sua concretização envolve propor ações que garantam
o acesso, a permanência e a apropriação de conhecimento para as crianças com
deficiência no ensino regular.
Se realmente desejamos uma sociedade justa e igualitária, em que
todas as pessoas tenham valor igual e direitos iguais, precisamos
reavaliar a maneira como operamos em nossas escolas, para proporcionar aos alunos com deficiências as oportunidades e as habilidades para participar da nova sociedade que está surgindo (KARAGIANNIS; STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 29).

Destarte, a proposta de inclusão escolar vai além do acesso escolar, as escolas devem responder as necessidades de suas crianças, considerando a heterogeneidade de estilos e ritmos de aprendizagem. Para tanto, é preciso uma estrutura de
organização que vai além do professor, com serviços de apoio para que o processo
de inclusão se concretize de fato (DUARTE, 2008).
A inclusão não se configura apenas pela matrícula dos alunos PAEE, mas
na sua permanência no espaço escolar e acesso à aprendizagem. Assim, há um
direcionamento para modificações de práticas e técnicas escolares que levem em
consideração as características peculiares de cada aluno.
De acordo com Duk (2005), a escola inclusiva caracteriza-se, fundamentalmente, pelo compromisso de todos pela educação, igualdade de oportunidades
e participação nas várias esferas da vida escolar. Na escola inclusiva, o ensino e
a aprendizagem, as atitudes e o bem-estar de todas as crianças são considerados
igualmente importantes. No entanto, para que isso ocorra é preciso desenvolver
políticas públicas voltadas para a educação que transforme a escola em espaço
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de aprendizagem com práticas pedagógicas inclusivas que busquem o desenvolvimento de todas as crianças.
Sendo assim, se faz necessário que as escolas promovam mudanças que
viabilizem o acesso e a permanência de todas as crianças para que seja instituída
e aplicada a prática da inclusão (JESUS, 2008). A inclusão não deve se limitar
ao cumprimento da legislação, mas, também, buscar alternativas de mudanças no
ambiente escolar de forma a oportunizar a participação de todos (MITTLER, 2003).
A construção de uma escola inclusiva, iniciada na Educação Infantil,
implica em pensar em seus espaços, tempos, profissionais, recursos pedagógicos
etc., destinados ao acesso, à permanência e ao desenvolvimento das pessoas com
deficiência. O maior desafio estaria na prática pedagógica, vista como principal
elemento para a plenitude da inclusão (CARNEIRO, 2012). A inclusão na Educação
Infantil proporciona a convivência e aceitação das diferenças, solidariedade e espaço
para estímulos precoces, objetivando desenvolver as potencialidades da criança
(PANIAGUA; PALÁCIOS, 2007).
De acordo com Oliveira (2002), para as crianças com desenvolvimento
típico da Educação Infantil a oportunidade de interagir e partilhar experiências
com as crianças PAEE amplia a amizade, compreensão, aceitação e valorização da
diversidade. Assim, a convivência com a diversidade desde cedo permite o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, contribuindo para o respeito e valorização da diversidade.
No contexto da inclusão, de acordo com Stainback e Stainback (1999), as
crianças “aprendem a ser sensíveis, a compreender, a respeitar e a crescer confortavelmente com as diferenças e as semelhanças individuais entre seus pares”
(STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 23). Dessa forma, a convivência entre todas
as crianças traz benefícios para construção de uma sociedade igualitária.
A desinformação, por parte dos integrantes da escola, sobre as contribuições e importância da inclusão tem gerado um descompromisso com a causa da
diversidade, principalmente na primeira infância, na qual há resquícios de uma
inclusão apenas com intuito social e sem importância educacional (ZYCH; UJIIE,
2009). O sucesso no processo escolar das crianças PAEE requer empenho por
parte dos professores no acolhimento, interação e escuta para que possam compreender suas necessidades, desejos, interpretações, expressões e comunicações,
manifestadas, por vezes, de maneira diferente por crianças da mesma faixa etária
(BRASIL, 2006).
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Apesar de os documentos oficiais fazerem referência à garantia da matrícula da criança com deficiência desde a Educação Infantil, não garantem que elas
tenham acesso educacional, pois a inclusão da criança PAEE requer disposição das
instituições e de seus profissionais.
De acordo com Mendes (2010), o sucesso de programas inclusivos na Educação Infantil é contemplado e comprovado pela literatura internacional com indicações e recomendações para implementação, mas no Brasil, ainda, a atenção a
essa população parece escassa, principalmente em relação às práticas da inclusão
que deveriam abranger desde a Educação Infantil.
A inclusão escolar proporciona a incorporação e ampliação de conhecimentos e favorece seu desenvolvimento. Dessa forma, provoca a abertura para o olhar
limitado sobre as condições escolares atribuídas ao conceito de inclusão das crianças
PAEE que se restringem ao aspecto socializador, mas com as condições adequadas
promove acesso e desenvolvimento escolar (BATISTA; ENUMO, 2004; BRASIL,
2010). Salienta-se que a inclusão escolar de crianças PAEE tem exigido repensar
as práticas pedagógicas e estratégias que garantam a apropriação do conhecimento.
A inclusão escolar para a criança PAEE é fundamental, pois contribui
para sua inserção social e independência. Para isso, a escola deve estar atenta e
não se restringir aos aspectos de sua deficiência e limitações, mas considere suas
aptidões, potencialidades e a aprendizagem peculiar de cada criança (FIGUEIRÓ;
MOUSSA, 2011).
Nesse sentido há a necessidade de um processo intenso e eficaz de acesso ao
currículo para as crianças PAEE, eximindo-se de uma educação excludente, embora
em sala comum, e a necessidade de uma revisão em relação ao acesso curricular por
parte dessas crianças. Dessa forma é preciso valorizar as características individuais,
prestar atenção a singularidades e estabelecer, a partir desse ponto, adaptações das
atividades para favorecer a aprendizagem dessas crianças (PIMENTEL, 2012).
Um dos principais desafios se configura na formação de profissionais da
educação e acesso a informações acerca da inclusão e suas práticas. Considerando
a Educação Infantil como etapa primordial para o desenvolvimento das crianças
PAEE, as práticas pedagógicas são fatores essenciais para o acesso e a permanência
desse público nessa etapa educacional.
O acesso escolar para as crianças PAEE está garantido na legislação, porém
sua permanência é ainda condição a ser conquistada. Mendes (2006) menciona
que para a construção de uma escola inclusiva, no contexto brasileiro, não só o
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acesso deve ser garantido, mas a aceitação e valorização das diferenças. Nesse sentido, Capellini (2004) afirma que os desafios enfrentados pela escola, em busca de
uma inclusão escolar, são decorrentes do insucesso em lidar com a diversidade e
práticas efetivas de inclusão.
Para redução das barreiras de aprendizagem das crianças PAEE são indicados, pela literatura, os trabalhos em equipe com objetivos comuns para apoiar os
profissionais da educação na elaboração de estratégias pedagógicas que auxiliem na
inclusão escolar dessas crianças (MENDES; ALMEIDA; TOYODA, 2011). Destarte
para o ensino colaborativo como um serviço de apoio, no qual os professores do ensino
regular e especialista partilham responsabilidades, como planejar, instruir e avaliar. A
colaboração depende da interação entre os professores e compreensão de suas atribuições, uma vez que “a efetivação de uma mudança educacional depende de novos
entendimentos, por parte dos professores, sobre seu trabalho, seu propósito e a conexão do seu trabalho com o exercido pelo outro profissional” (WOOD, 1998, p. 182).
Para que ocorra uma inclusão efetiva, a parceria entre os professores deve
promover mudança na forma de compreender o trabalho dos parceiros, bem como
reflexões sobre suas atuações. Assim, os professores deverão estar abertos para
essas mudanças.
No contexto da inclusão escolar, é importante que a participação da criança
PAEE esteja presente desde o início da sua vida escolar, ou seja, na Educação Infantil. Com isso, o professor necessita um planejamento de atividades para garantir sua
participação. Para isso, é necessário contar com a parceria do professor da Educação Especial para que as práticas pedagógicas sejam realizadas de forma a proporcionarem aprendizagem à criança PAEE nas atividades escolares.
A Educação Infantil pode ser compreendida como alicerce da aprendizagem, pois prepara a criança para a busca do conhecimento e saber. Essa fase tem se
revelado como fase primordial para uma aprendizagem efetiva; desse modo, deverá
oferecer acesso e participação de todos. Diante disso, pode-se afirmar que as políticas públicas brasileiras contribuíram não somente para a modificação da Educação
Infantil, mas também para a inclusão das crianças PAEE. A educação como um
direito de todos tem diante de si o desafio de possibilitar o acesso e a permanência
de todas as crianças na Educação Infantil.
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3.12. Educação das Relações
Étnico-Raciais para bebês, crianças
pequenininhas e crianças pequenas?
Tá aqui o desafio e (uma parte da) solução)!!!

251

Lucimar Rosa Dias (Docente UFPR)

Do Político ao pessoal ou vice-versa
A rememoração de um episódio pessoal será neste artigo meus argumentos
para discutir a necessidade premente de que as instituições de educação como um
todo, mas as da educação infantil em particular trabalhem com a Educação para as
Relações Étnico-raciais (ERER)26.2Uma das motivações que me fizeram escolher este
caminho relaciona-se ao crescimento da utilização de narrativas (auto) biográficas no
processo de formação de professoras tendo como fio condutor suas memórias escolares. Segundo Catani (2006, p.03) “as práticas de escrita de si” são decisivas para
promover a reflexão dos professores sobre as multiplicidades culturais e ainda Bueno
(1993, p.301,302), reitera esta possibilidade como legítima quando afirma que:

25 Parte deste texto foi publicado no Cadernos do Aplicação v. 25, n. 1 (2012) e nos Cadernos Imbondeiro v. 4, n. 2 (2015). As fotos deste capítulo são do acervo pessoal autor.
26 Muitos termos são utilizados para tratar deste tema eu mesma já utilizei em diversos
texto o termo diversidade étnico-racial, combate ao racismo, dentre outras, porém atualmente tenho feito um esforço de discutir esta campo a partir do conceito de Educação
para as Relações Étnico-Raciais tal qual está posto no Parecer 03/2004 que institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, por considerar que a partir
dela temos um marco temporal potente para situar de onde falamos para reivindicar a
presença deste tema nas experiencias da educação infantil, como de resto de qualquer
ato educativo formal.

182
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 182

11/04/2019 10:27:47

Reflexões Pedagógicas para a Educação Infantil
do Município de São Carlos-SP

A proposta de trabalhar na produção/análise de relatos autobiográficos da formação intelectual (ou “histórias da vida escolar”) - textos
que os mestres constituem para dizer de si próprios e a si próprios antes de mais nada, parece possuir como recurso metodológico um
potencial de compreensão bastante fecundo. Ao serem trabalhados,
esses relatos favorecem o redimensionamento das experiências de
formação e das trajetórias profissionais e tendem a fazer com que
se infiltrem na prática atual novas opções, novas buscas e novos
modos de conduzir o ensino.

É, portanto, na perspectiva de mobilizar as profissionais de educação a narrarem/pensarem em suas memórias relativas a educação das relações étnico-raciais
e por meio destas ações produzirem férteis caminhos de intervenção que compartilho parte das minhas. Feitas as justificativas para o fato de partir de memórias
pessoais dou início ao texto propriamente dito.

“Mamãe você pode ficar branca?”
A pergunta que abre essas reflexões relaciona-se diretamente com a minha
história de vida. Trata-se de uma pergunta feita pelo meu filho em 2004, quando
este tinha então três anos de idade. Estava despreparada para ela, mesmo sendo
Militante do Movimento Negro e pesquisadora da área de relações raciais e infância, já pelo menos há uns16 anos. Era aparentemente mais uma pergunta das muitas que ele me fazia. No entanto, nada foi simples. Nem a pergunta, nem a resposta,
nem o que resultou de tudo isso. Nervosamente respondi com outra: “... Eu sou
negra. Por que quer saber se posso ficar branca?”. Então, ele fez a seguinte afirmativa: “Eu queria que você fosse branca”. Após esta fala, não foi possível controlar as emoções, e revidei como uma mãe-pesquisadora-militante, ferida. “Não dá.
Sou assim, negra. Caso não goste terá que trocar de mãe, pois eu sou negra”. Ele
arremata: “Não, eu não quero trocar de mãe. Eu só queria que você fosse branca”.
E me dá muito beijos, pois como menino sagaz percebeu que sua pergunta havia
me abalado.
Quando pude ficar sozinha dei vazão àquela dor no peito que de outras
maneiras já sentira no passado. O racismo mais uma vez havia batido em minha
porta. Porém, desta vez havia entrado e me dado uma facada porque se tratava do
meu filho. Doía muito e só depois de muitas horas pude refletir sobre o ocorrido de

183
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 183

11/04/2019 10:27:47

Capítulo 3
Educação Infantil : Pesquisas e Reflexões

forma mais serena. O que faz uma criança que ama sua mãe desejá-la de outra cor,
mas não qualquer outra e sim branca? E não qualquer criança, mas uma que tem
referências positivas de negritude? Fiquei triste comigo por não ter sido capaz, no
momento em que o fato ocorreu, de reagir de modo mais apropriado, mas também
fiquei triste com a sociedade brasileira que em pleno século XXI, ainda não rompeu
as barreiras que alimentam e realimentam a história de racismo.
Uma semana depois do ocorrido soube de outras consequências decorrentes do episódio, além da minha tristeza. A coordenadora da escola onde meu filho
estudava chamou-me, pois estava preocupada porque ele não brincava mais com
seus colegas, nem fazia as atividades solicitadas e justificava-se dizendo que não
queria que as pessoas “vissem” seu pensamento. Perguntavam-lhe de que pensamento estava falando, porém ele não sabia explicar.
Quando relatei a ela o que ocorreu desvendamos o mistério. Meu
filho estava envergonhado pelo que pensara, isto é, pelo que desejara: embranquecer sua mãe e certamente por ter visto em meus olhos e em minha reação
o quanto aquele pensamento era cheio de negatividade, é claro também para
ele não foi fácil a constatação de que desejará algo inatingível e “ruim” que
feria uma das pessoas que ele ama. Pensem que tipo de dilema o racismo brasileiro impõe a crianças aos três anos de idade. A mãe negra e o filho pardo27,3
ambos fomos vítimas do mesmo mal: o racismo brasileiro. Depois disso por quase
duas semanas fiz várias tentativas de mostrar a ele que mesmo tendo ficado magoada com o ocorrido, a culpa não era dele. Reiterava que o amava muito e sabia de
seu amor por mim. Tentei mostrar-lhe que não é possível ler pensamentos e que
podemos pensar coisas de que depois nos arrependemos sem problema algum. Contei-lhe a história de Janjão o fortão e Pinote o fracote de Fernanda Lopes Almeida,
que apresenta uma situação em que o fortão fica totalmente desarmado ao descobrir que não pode “ler” e nem “mandar” nos pensamentos do fracote, com isso ele
27 Como pessoa que discute a educação infantil e respeita a criança como sujeito ativo
devo registrar que meu filho que tem pai branco por muito tempo reivindicou uma identidade vinculada a “morenidade”, dizia que tinha herdado um pouco do pai e um pouco
da mãe. Atualmente com 16 anos, ele se autodeclara negro. De pele clara e cabelos crespos a construção de sua identidade como negro foi sendo construída na relação com os
elementos positivos de negritude que lhe foi fornecido mesmo vivendo numa sociedade
racista e preconceituosa. Tenho muito orgulho de vê-lo de forma autônoma se colocar
como uma pessoa negro em um mundo em que isso não é valorizado. Ao conceber que
a identidade não é fixa e sim produzida na e com os elementos do contexto social ele
poderia como pardo tender ao embranquecimento. Não foi o que ocorreu.
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ficou mais calmo e depois de quase um mês tudo voltou a normalidade em casa e
na escola.
Esta história autobiográfica serve para ilustrar que não é possível ignorar
que as relações afetivas e psíquicas que são constituídas no espaço social brasileiro
de negação e afirmação do racismo todo o tempo trazem sérias consequências para
o pleno desenvolvimento das crianças desde muito cedo e indica a necessidade
urgente de que as escolas cumpram a LDB 9394/96 que institui a obrigatoriedade
do conteúdo da história e cultura afro-brasileira e africana fazerem parte do currículo de toda a educação para que possamos alterar esta cruel realidade em que
crianças negras (pretas e pardas) aprendem que ser negro não é bom e crianças
brancas aprendem que ser branco é a norma. Professoras brancas precisam se
comprometer com esta agenda, precisam compreender que há privilégios em ser
branco neste país e que não atuar sobre isso é ser conivente em última instância e
ser racista.
Sempre que falo desse tema, gosto de ressaltar que não se trata de uma
concepção ingênua que acredita na educação como única salvação da sociedade,
desvinculando-a de uma atuação política, ao contrário, tenho dito que a luta por
igualdade racial empreendida pelo Movimento Negro, pesquisadores e pessoas que
compõem vários órgãos governamentais pressupõem o questionamento das desigualdades sociais. Por isso, não é um mero acaso a escolha do termo igualdade
racial, ele é um pressuposto, com o qual tenho trabalhado não se luta contra o
racismo defendendo uma sociedade desigual. A luta contra ele é também o avanço
e a consolidação da democracia brasileira.
Ao questionarmos a desigualdade, apontamos as possibilidades de constituição da igualdade que é racial e social, ou seja, falamos tanto da garantia dos
bens simbólicos quanto dos bens materiais. Precisamos recuperar os primeiros que
usurpados da população negra causam tamanhos conflitos que levam uma criança
de três anos a desejar que sua mãe negra seja branca, ou como outros casos largamente relatos por pesquisas que revelam o desconforto das crianças negras, ainda
bem pequenas, com a cor de sua pele ou a textura de seus cabelos. Isso não ocorre
com as crianças brancas o que coloca em jogo a construção das corporeidades e das
subjetividades dos grupos de forma absurdamente desiguais, negando a negritude e
reafirmando a branquitude, que para Bento (2002, s/p) consiste em
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[...] focalizar o problema das relações raciais como um problema
das relações entre negros e brancos e não como um problema do
negro, como habitualmente se faz no Brasil; como se o branco não
fosse [sic] elemento essencial dessa análise, como se identidade
racial não tivesse fortes matizes ideológicos, políticos, econômicos e
simbólicos que explicam e, ao mesmo tempo, desnudam o silêncio
e o medo.

A questão da corporeidade como constituidora da identidade negra foi trabalhada com bastante densidade por Neusa Santos Souza em seu livro Tornar-se
Negro (1991, p. 17-18) quando diz que "Saber-se negra é viver a experiência de ter
sido massacrada em sua identidade, confundida em suas expectativas, submetida
a exigências, compelida a expectativas alienadas." A falta dos bens simbólicos faz
com que o sujeito em contato com os elementos da negritude negue-as como uma
possibilidade de ser e estar no mundo. Negue, portanto, sua humanidade. Também
falamos dos bens materiais, questionando as desigualdades de classe reiteradas e
sustentadas na situação econômica degradante, na falta de emprego, na baixa escolaridade, na violência urbana de um sistema que prevê para o seu funcionamento
a existência de quem tem muito e de quem não tem nada e que alija a população
negra da ascensão social o máximo que pode.
Enfim, são questões como a que apresentei aqui que proporcionam a construção de respostas políticas e animam ativistas e pesquisadoras a empreenderem
lutas para superar as desigualdades raciais/sociais que fortemente estruturam a
sociedade brasileira. Nesse sentido a construção de uma identidade positiva é sem
dúvida um passo importante na produção e reivindicação de políticas de igualdade
seja de gênero, raça etnia ou outra relativa à pertença, pois sem a consciência de si
e do outro, pode-se tomar como naturais: desigualdades, hierarquias autoritárias,
exclusões. Isso explica de certa maneira porque o Movimento Negro e as pesquisadoras dessa área consideram tão fundamental que as políticas públicas para a
promoção da igualdade racial, perpassem a constituição de ações que incidam nas
discussões de identidades e pertencimentos também no âmbito da educação desde
os primeiros contatos com este espaço, ou seja, desde a educação infantil incluindo
nela o trabalho com os bebês. Sim estou afirmando que é imprescindível trabalhar
a história e a cultura afro-brasileira com os bebês, com as crianças pequenininhas
e com as bem pequenas.
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Quero dizer com termos que mesmo parecendo óbvio que toda criança é
pequena, pesquisadoras ligadas a pedagogia da infância cunharam estes termos
para distinguir grupos específicos de crianças aos quais estão se referindo. Temos
então o termo Bebês que compreendem crianças de 0 até dois anos mais ou menos.
Depois as Crianças Pequeninhas, aqui estamos nos referindo a crianças que estão
na faixa etária entre os 2 e 3 anos e por fim as Crianças Pequenas que em geral se
refere a crianças ente 4 a 6 anos. Tais distinções não são meros recursos de linguagem elas visam situar as pessoas em relação as especificidades de cada um desses
grupos que possuem questões comuns, mas também por vezes demandam análises, experiências e ações bem distintas para atender suas particularidades, no meu
caso, quero explicitar com estes termos que todas as crianças tem direito a uma
educação antirracista, ou seja, não basta que não exista racismo na organização das
experiencias e das práticas desenvolvidas é fundamental que exista uma ação antirracista, isto é que se combata o racismo nosso de cada dia. Presente não em ações
óbvias, mas nas sutilezas com as quais operamos no dia a dia nas nossas instituições
de ensino para todas as crianças, inclusive os bebês.
O que certamente vem à cabeça de uma professora comprometida com
esta demanda quando lê esta afirmativa é o como. Como discutir o racismo com
bebês, crianças pequeninhas e crianças bem pequenas? E para alívio de todas nós,
defendo que a educação para as relações étnico-raciais não se faz apenas tratando
de racismo e no caso deste público decididamente não é esta a perspectiva que
advogo. Ao contrário, nesta etapa o trabalho deve pautar-se nos elementos suleadores
da educação infantil, ou seja, a via é o brincar e o guia são os princípios políticos,
éticos e estéticos.
Sendo assim a seguir apresentarei algumas possibilidades que venho desenvolvendo desde 1987 primeiro como ativista do grupo Trabalhos e Estudos Zumbi
(TEZ), depois como pesquisadora e membra da Organização Não Governamental
Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade (CEERT) e por último
desde 2009 como professora do ensino superior.
Vale mencionar que tais proposições são somente possibilidades que certamente ao lê-las as professoras poderão reinventar outras mil maneiras de incluir o
trabalho da ERER em suas atividades cotidianas.
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Experiências voltadas ao conhecimento e cuidado
de si, os cuidados do corpo.
O corpo é uma das vias mais importantes na interação com os bebês. É por
meio do corpo, do toque e do olhar que eles sentem o acolhimento. Nos berçários
das instituições, os momentos do banho, da mudança de fraldas, é lugar de troca
de toques, de energia, de sentimentos, por isso eles são especiais para as crianças.
O bebê percebe a si próprio por meio do adulto que o toca, do gesto carinhoso que
recebe ou das expressões de raiva e indiferença do adulto que com ele convive. Os
bebês, nesse contato diário, se percebem queridos ou não em diferentes momentos
dessas interações. A hora da alimentação, de dormir, as cantigas que lhe são apresentadas, as imagens, os movimentos, tudo isso é perpassado pelos valores do adulto
que está nessa relação de educar/cuidar. Esse processo vai construindo a autoconfiança da criança e dando-lhe informações corporais, visuais e de oralidade sobre
ela e sobre os outros. É importante, portanto, que a professora observe seu modo
de atuar nesses momentos. Reflita sobre quem é o primeiro a receber esses cuidados. É sempre a mesma criança? Por qual motivo? Como olha para cada uma das
crianças quando as está alimentando ou dando banho? Como as chama? Dá-lhes
apelidos? Quais? Por quê? Como toca seus cabelos? Penteia-os? O que lhes diz?
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Essas interações fornecem às crianças referências positivas ou negativas
sobre si mesmas, sobre “seu jeito de ser”, sobre seus cabelos, a cor de sua pele, seus
olhos. O “eu” precisa do “outro” para tomar consciência de si, e, nessa relação,
dimensões cognitivas e afetivas caminham juntas. As professoras, nessa interação,
estarão mediando as interpretações entre o que os pares (as outras crianças) pensam e o que cada criança pensa de si mesma. A tarefa da professora deve incluir o
diálogo pedagógico. Falar com um bebê enquanto lhe dá banho, troca as fraldas ou o
faz dormir dizendo-lhe: como são lindos seus olhos – sejam eles azuis, pretos, amendoados, "puxadinhos" ou de qualquer outro formato e cor; como sua pele é macia,
seja branca nas suas infinitas variações ou negra em suas múltiplas possibilidades,
ou ainda como seus cabelos são gostosos de serem acariciados, sejam crespos ou
lisinhos, é uma das formas de construir um autoconceito positivo na criança. Uma
das experiências de aprendizagem bastante interessantes para serem trabalhadas
com as crianças é o reconhecimento progressivo do próprio corpo e das diferentes
sensações e ritmos que produz, bem como o respeito às características pessoais
relacionadas ao gênero, raça, etnia, peso, estatura etc. Portanto, ao desenvolver esse
tipo de atitude a professora está assumindo o seu compromisso profissional com
práticas promotoras da igualdade.

Experiências que possibilitem a construção da
identidade de si e do outro
A construção da identidade ocorre a partir do diálogo com os outros. O "eu"
precisa deles para poder tomar forma e consciência de si mesmo. Dessa forma, o
processo de construção de identidade é dialético, assenta-se em idas e vindas, em
conflitos e tensões. O outro é produto de muitos outros que o habitam, com seus
valores, crenças, características de classe social, conhecimentos (ROCHA, KRAMER, 2011). “Cada eu é resultado de todos os outros que o formaram” (Ibid,p.73).
Assim, identidade remete à convivência, à relação com o outro. A identidade tem
sede em um corpo (BENTO, 2002): o nosso corpo. A maneira como nos sentimos
com nosso corpo interfere na construção de nossa identidade e autoestima. Um
corpo estigmatizado, que sempre gera sentimentos de mal-estar devido às discriminações sofridas nas relações sociais cotidianas, não gera um autoconceito e uma
autoimagem positivos.
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De outro lado, para Janet Helms (1990), identidade racial remete ao grupo
maior, ao coletivo, e é, "acima de tudo, um sentimento coletivo ou grupal baseado
em uma percepção de estar compartilhando uma herança racial comum com um
grupo racial particular [...] é um sistema de crenças que se desenvolve em reação
a diferenciais percebidos no pertencimento a grupos raciais” (BENTO, p. 2002).
Identidade racial exprime o sentido de pertinência dos membros ao seu grupo específico e reflete a forma pela qual um grupo social, com mais poder, define aqueles
grupos com menos poder, colocando-os à parte e limitando sua participação (TEIXEIRA, 1992). Ou seja, identidade racial remete à desigualdade e à hierarquização entre os grupos. A identidade racial é um processo contínuo, alimentado pelas
experiências que se sucedem ao longo da vida, em áreas diversificadas e com diferentes atores sociais.
A educação infantil, ao promover experiências significativas que envolvam
a imaginação, a capacidade de fazer de conta e de representar usando diferentes
linguagens, dentre elas a leitura, a escrita, a dramatização e as artes plásticas, e
outras mais poderá trabalhar na perspectiva da formação da identidade e da diversidade étnico-racial. Por meio da brincadeira, dos jogos de faz-de-conta, a criança
aprende a conhecer a si mesma e ao outro. Ao inventar modos de ser, ela compreende as múltiplas possibilidades de se constituir como sujeito e respeitar o outro.
Os jogos de faz-de-conta expressam concepções, como registra a pesquisa de Picollo
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Excerto 1R: Um grupo de seis meninas dramatizava uma brincadeira de casinha pelo parque, sendo que durante uns 20 minutos
não se observou qualquer desentendimento entre elas. Entretanto,
quando as meninas resolveram trocar as funções sociais ocupadas
por cada uma na dramatização (cozinheira, patroa, filha, médica,
dentista e cabeleireira), a antiga calmaria deu lugar a conflitos e
discussões, [...] Júlia (loira) achava que não havia qualquer fundamento em Jennifer (2007). querer ser médica ou cabeleireira
(funções pretendidas por ela), na medida em que “não havia médicas negras, além disso, como ela poderia ser cabeleireira com um
cabelo tão feio” (palavras de Júlia) (PICCOLO, 2007, p.142).

Não foi por mero acaso que foi vetada à menina negra a possibilidade de ser
médica ou cabeleireira. Tais ações ocorrem mais do que gostaríamos nas salas de
educação infantil, colaborando de modo negativo na construção da identidade das
crianças, por isso é importante que a professora fique sempre atenta a este tipo de
situação, tal como está posto no Art.7ª inciso V da DNCEI a pedagogia deve cumprir
sua função sociopolítica e pedagógica: “V - construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. (grifo meu)”.
Sobretudo, é parte do trabalho desenvolvido pela professora a oferta às crianças de
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múltiplas possibilidades que ampliem seus repertórios de compreensão da realidade social. Para os bebês e crianças pequenininhas, especialmente, esse trabalho
é fundamental. Brincar, relacionar-se com outras crianças e ter em conta que elas
devem ser de diferentes grupos étnicos e raciais é proporcionar a elas a vivência da
igualdade racial. Os jogos simbólicos, os objetos que compõem os ambientes educacionais, os bonecos e bonecas, os móbiles, fantoches, enfim, tudo que colocarmos
à disposição dos pequenos pode ter um caráter que lhe envolvam numa lógica da
diversidade que lhes propicie a construção cognitiva e simbólica da igualdade.
Tanto para o desenvolvimento da linguagem oral como da linguagem
escrita, a atividade de contar histórias ocupa um lugar de destaque. Nesse sentido,
vale identificar as pessoas do bairro que são consideradas boas contadoras de causos e convidá-las a participar das aulas. Chamar avós de diferentes gerações para
que contem histórias de sua infância para as crianças - sempre tendo o cuidado de
trazer pessoas que representem a diversidade étnico-racial - será atividade muito
agradável. Também cabe aqui o convite aos militantes de grupos sociais, especialmente neste caso negros e indígenas, para que contem histórias de suas vidas.
Pode-se, ainda, convidar clubes ou associações que se reúnem a partir do critério
de etnicidade ou raça. Essas pessoas e grupos darão um sabor e um ritmo especial aos momentos dedicados ao desenvolvimento da linguagem, oral e escrita; eles
poderão ensinar cantos típicos, de seu tempo ou grupo, parlendas, ditados etc. Em
ambas as habilidades é preciso criar um espaço para a literatura. Ela será o veículo
no qual as crianças tomarão contato com contos, lendas, mitos e histórias africanas
e indígenas. Achamos muito natural que as crianças brasileiras conheçam a história
do Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, do Gato de Botas etc., todos eles
contos de culturas europeias. Porém, não nos questionamos quanto à ausência de
contos de origem africanas e indígenas, povos com presença tão forte em nosso
cotidiano. Por isso, trabalhar na perspectiva da diversidade étnico-racial é trazer
para o ambiente da educação infantil, além dos contos tradicionais largamente trabalhados nessa etapa, novas referências de produção literária e oral. Vamos contar
para nossas crianças outras histórias: Caçadores de Aventuras, contos africanos ou
a história dos Reizinhos de Congo. Há caminhos para enriquecer o universo infantil
com referenciais de literatura que vão além dos europeus, o que precisamos é estar
alertas quando realizamos nosso planejamento para que a riqueza dessas produções
não seja ignorada.
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O trabalho de leitura e de contar histórias também deve ser realizado com
os bebês, não para alfabetizá-lo, no sentido tradicional dado à palavra, mas porque
eles também têm direito de acessar essas modalidades de linguagem é o que chamamos de letramento; eles podem e devem vivenciar a função social da escrita e
da leitura. Tanto eles como as crianças bem pequenas se interessam por narrativas
lidas ou contadas, se divertem com os sons que emitimos ao contar histórias para
eles, apreciam as ilustrações, os tamanhos e formatos dos livros, assim como podem
interagir com as várias possibilidades que estes materiais vêm apresentando e neles
também a diversidade racial deve se apresentar. A presença na educação infantil
de literatura com personagens negros representados positivamente e de histórias
indígenas colabora para que a criança valorize os diferentes sujeitos, percebendo
que não há apenas um tipo de beleza, um grupo ou um continente que é capaz de
produzir conhecimento. As rainhas e as princesas que povoam o imaginário de nossas crianças vão além da Branca de Neve, Rapunzel, ao encontro também de outras
princesas negras, de outros saberes e sabores que habitam o reino infantil.

Experiências de interação com elementos do
patrimônio cultural brasileiro com ênfase na
igualdade racial
Algumas instituições ainda centram muitas de suas atividades em datas
comemorativas. Embora acreditemos que algumas devam ser trabalhadas, consideramos que nem todas precisam fazer parte do calendário de práticas das crianças
dessa etapa. Também acreditamos que o modo como elas estão presentes necessitam ser repensado. Colocar crianças para pintarem desenhos prontos referentes ao
Dia do Soldado, Dia das Mães, dos Pais, Dia do Índio, Dia da Primavera e Páscoa,
dentre outros, sem produzir nenhuma reflexão sobre os temas não é um trabalho
pedagógico e sim a perpetuação na educação infantil de uma educação centrada
na memorização e nas aprendizagens sem significado. Apesar de certas ocasiões
comemorativas propiciarem aberturas para propostas criativas de trabalho, muitas
vezes os temas não ganham profundidade e nem o cuidado necessário, acabando
por difundir estereótipos culturais e pouco favorecendo a construção de conhecimentos sobre a diversidade de realidades sociais, culturais, geográficas e históricas.
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Muitas vezes a professora dedica horas e horas de seu trabalho preparando
as chamadas “lembrancinhas” ou ensaiando nervosamente as crianças para apresentações exaustivas, quando poderia utilizar este tempo para pensar como sua
prática poderia oportunizar que as crianças conheçam e apreciem de elementos da
cultura de seu grupo étnico-racial e de outros grupos, por meio do acesso a espaços
culturais diversificados, entrando em contato com apresentações musicais, teatrais,
fotográficas e plásticas, visitas a bibliotecas, brinquedotecas, museus, monumentos,
equipamentos públicos, parques, jardins, ou seja, estabelecer um contato real com
o patrimônio cultural brasileiro. Pensar experiências de aprendizagem envolvendo
o patrimônio cultural é tão rico para trabalhar a diversidade étnico-cultural na educação infantil, como um valor positivo, que por mais proposições que façamos não
será possível abarcar minimamente todas as possibilidades que esse tema traz.
Muitas questões apontadas aqui várias professoras já o fazem e como professora negra, como mãe negra, como uma menina negra que já fui sou-lhes muito
grata, são estas profissionais que alimentam a certeza de que é possível combater o
racismo e que um dia ele será apenas uma triste lembrança das pessoas mais velhas
e não parte da experiencias das crianças do presente. Eu imagino este dia e é este
imaginar que me mobiliza e me faz acreditar que quem me lê leve a sério porque
sabe que há crianças sofrendo como o meu menino de 3 anos sofreu e como muitos
outros meninos e meninas exatamente agora estão sofrendo. É por eles e elas que
o fazemos. Termino com uma foto de um dos cursos de formação de professoras
que realizei eu e minha colega professora Andreia Cordeiro Bezerra que na ocasião
coordenava o curso junto comigo. A fotógrafa captura a partilha vivida entre nós
uma das oficinas que discutimos a estética como parte do processo de constituição
de nossa identidade a partir dos turbantes e suas simbologias negras. É essa troca,
esse esperançar que nos encanta e nos move rumo a uma sociedade com mais compromisso com outro. Axé!
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A educação Infantil e a diversidade étnico-racial. Foto: Giogria Prates – 2016. Acervo do projeto de extensão.
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N

o processo histórico da humanidade, foi preciso que muitas mudanças
ocorressem para que a criança viesse a ser considerada um ser social.
O século XVII foi fundamental para o surgimento do sentimento de

infância, fazendo com que a criança passasse a assumir um papel na sociedade e
adquirir uma personalidade, além de proporcionar preocupações às famílias em
acabar com o alto índice de mortalidade infantil da época. Esse sentimento de
infância levou a sociedade à conscientização gradativa da particularidade infantil
considerando a criança como dotada de capacidade de desenvolvimento.
Como consequência à consolidação do sentimento de infância, evidenciaram-se preocupações com o tipo de educação que essa infância deveria receber. Essas preocupações tornaram-se evidentes com o processo de transformação
social, ou seja, com o início da urbanização e da industrialização. A figura materna
das camadas populares, que até então tinha como responsabilidade o cuidado e a
educação da criança, passa a delegar esses cuidados e a educação a outras instituições, devido a sua inserção no mercado de trabalho para auxiliar na renda da casa.
Como o conceito de infância é determinado historicamente pela modificação da organização da sociedade, enquanto na sociedade feudal a criança exercia
um papel produtivo, na sociedade capitalista ela passa a ser alguém que precisa
ser cuidada, escolarizada e preparada para uma atuação futura. Portanto, com a

1 Este capítulo foi redigido a partir de contribuições na coletividade dos docentes da Rede
Municipal dos Centros Municipais de Educação Infantil.
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industrialização, a educação da criança deixa de ser responsabilidade da família e
passa a ser confiada a instituições originalmente em caráter assistencialista.
No Brasil, o sentimento de infância tardou a se concretizar efetivamente,
e o grande ganho foi a partir de 1970 com: a crescente urbanização, inserção cada
vez maior das mulheres no mercado de trabalho, movimentos sociais, expansão
da escolarização, conscientização da sociedade das necessidades das crianças, luta
pelos direitos da infância (ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente), que se
consolidou com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96)
que passa a definir a Educação Infantil como a primeira etapa da educação básica
e, portanto, dever do Estado, delegando a Educação Infantil como direito de todos,
além de atribuir à Educação Infantil um caráter educativo.
Nesse sentido, a década de 1990 é marcada por uma significativa preocupação acerca da infância, preocupação com o desenvolvimento integral da criança
e sua contextualização na sociedade como sujeito de direitos, consolidada por leis
como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) e a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), que estabelece a Educação Infantil
como primeira etapa da educação básica:
Art. 29 – a Educação Infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família e da comunidade.

Assim, o poder público estabelece uma preocupação em alertar a sociedade
para uma nova concepção de criança, além de preocupações educativas e sociais
com essa etapa da educação. Segundo Rosemberg (2002), quando enfatizamos o
direito à educação de crianças pequenas, isso se resume em duas ideias fortes:
a busca na Educação Infantil (e não apenas por meio da ou pela educação) de
igualdade de oportunidades para todas as crianças, isto é, espera-se, deseja-se, que
a Educação Infantil não produza ou reforce desigualdades (econômicas, raciais,
de gênero); a adoção de uma concepção ampla de educação aberta, indo além
dos modelos que aqui conhecemos, de educação escolar, isto é, uma concepção de
educação em acordo com a nova maneira de olhar a criança pequena que se está
construindo no Brasil, como ser ativo, competente, agente, produtor de cultura,
pleno de possibilidades atuais, e não apenas futuras.
O Ministério da Educação (MEC) evidenciando sua preocupação com o
caráter pedagógico/educativo da Educação Infantil redige documentos abordando
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questões educativas como subsídios na construção de propostas pedagógicas, planejamentos e avaliações na Educação Infantil2. Em 1998, os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil designam uma organização de currículo
específico para a Educação Infantil com o objetivo de nortear o trabalho pedagógico
dos professores/educadores com crianças de zero a seis anos de idade com uma proposta de integração entre o cuidar e o educar. No ano de 2010, ocorre a publicação
das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil que representou um
ganho para o enfoque pedagógico, abordando como eixo norteador a interação, em
diferentes âmbitos, e a brincadeira. Os DCNEI têm uma abordagem mais notória
para a proposta pedagógica para a Educação Infantil, preocupando-se com os princípios éticos (autonomia, responsabilidade, solidariedade e respeito), estéticos (sensibilidade, criatividade, ludicidade e diversidades artísticas e culturais) e políticos
(cidadania, criticidade e democracia).
Ressaltando a importância de considerar a criança como criança, permitindo-a agir e expressar-se a seu modo, oferecendo oportunidades para que efetive o
seu direito de brincar como um ser que cria, que inventa o mundo a sua maneira,
que expressa a sua história, que constrói conhecimentos. Ao contrário de algumas
concepções de Educação Infantil que acreditam que a criança da Educação Infantil
deve ser preparada para a escolarização posterior, ser disciplinada e moldada por
fronteiras que o adulto considera-as como adequadas para o seu desenvolvimento,
preparando a criança a assumir posturas copistas, que necessitam de modelos para
imitá-los, impossibilitadas de criar, imaginar e viver, colorindo a flor com as mesmas
cores com que a professora colore, ou seja, atribuindo ao processo de Educação
Infantil práticas homogêneas que padronizam nossas crianças em vez de diferenciá-las, conduzindo a criança à aceitação passiva de modelos sociais.
É interessante pensarmos em um planejamento curricular que apresente
como proposta de trabalho a metodologia de projetos como ação de pesquisa, promovendo a integração entre as diversas linguagens explicitadas pelas DCNEI apropriando-se da fala e interesse da criança.

2 Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das
Crianças – 1995, de autoria de Maria Malta Campos e Fúlvia Rosemberg; e o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – 1998.
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Brincadeira bolinha de sabão. Foto: Acervo CEMEI Prof. Nilson Aparecido Gonçalves.

Segundo Pikler, é importante que a criança seja tratada com respeito e deva
assumir uma participação ativa no seu próprio desenvolvimento, em vez de receber
passivamente os estímulos que lhe são ofertados.
Uma escola comprometida com as especificidades da infância precisa adotar práticas inclusivas que diferenciem em vez de homogeneizar, que se conscientizem de novas necessidades, interesses e vozes de nossas crianças, que façam do
ambiente escolar um espaço de possibilidades, de inovações, de liberdade e que
auxiliem as crianças na potencialização de suas forças, na legitimação de suas falas,
na formação de uma identidade autêntica própria de sua idade.
A mudança de mentalidade é a conquista mais importante para a melhoria de nossa Educação Infantil, é necessário renovar. O reconhecimento de que a
criança precisa também de um atendimento pedagógico, e não apenas dos cuidados
que a idade exige, compreende um exemplo de que a concepção de infância está
inovando, está se consolidando, considerando a criança como capaz de relações,
portadora de história, de potencial criador e sujeito de direitos.
Direitos estes explicitados no documento “Critérios de atendimento que
respeitem os direitos fundamentais das crianças” (2009):
• Nossas crianças têm direito à brincadeira;
• Nossas crianças têm direito à atenção individual;
• Nossas crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante;
• Nossas crianças têm direito ao contato com a natureza;
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• Nossas crianças têm direito à higiene e à saúde;
• Nossas crianças têm direito a uma alimentação sadia;
• Nossas crianças têm direito a desenvolver sua curiosidade, imaginação
e capacidade de expressão;
• Nossas crianças têm direito ao movimento em espaços amplos;
• Nossas crianças têm direito à proteção, ao afeto e à amizade;
• Nossas crianças têm direito a expressar seus sentimentos;
• Nossas crianças têm direito a uma especial atenção durante seu período
de adaptação à creche;
• Nossas crianças têm direito a desenvolver sua identidade cultural, racial
e religiosa.
A criança necessita de uma escola planejada para a infância, permeada de
ações educativas centradas na criança, em que a interação e a brincadeira sejam
elementos constitutivos do planejamento docente e das ações realizadas com as
crianças conforme elencado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010), pois a criança tem muito que ensinar, é preciso que ela cresça
sem deixar de ser criança, que produza culturas infantis, que invente, que crie, que
construa o mundo a sua maneira.

Projeto Chapeuzinho Vermelho. Foto: Acervo particular CEMEI Bruno Panhoca.

Nesse percurso, a preocupação com a organização dos espaços e ambientes
deve permear a proposta pedagógica de cada professor/educador, pois o ambiente é
educador e influencia significativamente na interação e aprendizagem das crianças.
Sendo assim, o objetivo dessas propostas pedagógicas é orientar e oferecer subsídios aos professores e educadores de Educação Infantil, de forma
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que os conteúdos básicos e necessários para a ampliação dos conhecimentos e
saberes sejam garantidos para todas as crianças, levando em consideração as suas
especificidades e o contexto em que estão inseridas. Considerando, também, que
os professores e educadores manifestem a necessidade de diretrizes que orientem
o planejamento pedagógico nas unidades escolares, que atendam aos seus anseios
com relação ao seu trabalho na Educação Infantil.
As propostas pedagógicas apresentadas ao longo deste material devem ser
periodicamente revistas, problematizadas e reformuladas, considerando que a Educação Infantil e a criança estão em constante evolução, assim como os profissionais
da educação e a legislação, esta a qual podemos ressaltar a Base Nacional Comum
Curricular, homologada em dezembro do ano de 2017, como proposta de ser um
documento referência para a elaboração dos currículos na Educação Básica de todo
país, que reforça os eixos estruturantes das prática pedagógicas elencados pelas
DCNEI,as interações e as brincadeiras, que asseguram os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento garantindo a intencionalidade educativa às práticas
pedagógicas e as mesmas oportunidades para todas as crianças,embora precise ser
amplamente estudada e discutida para sua efetiva implementação.

Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se
É importante considerar que tais aspectos sejam refletidos e repensados
quanto ao trabalho educativo junto às crianças, bem como a oportunização de ações
coerentes à primeira infância, ambientes educativos e de aprendizagem, levando
em consideração que o brincar é a atividade principal da criança, seja livremente
ou planejado e mediado pelo professor.
As propostas a seguir foram elaboradas a partir das contribuições dos professores/educadores dos Centros Municipais de Educação Infantil, além das de
vários especialistas, estudiosos e pesquisadores na área, de modo que colaborem
positivamente na qualidade do trabalho pedagógico ofertado em nossos CEMEI.

FASE 1 – de 0 a 1 ano
Promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem
movimentação, ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança:
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• Exploração, manipulação e interação com objetos diversos.
• Propiciação de intervenções que estimulem a iniciativa própria e a interação com os objetos lúdicos, ampliando a possibilidade de pesquisar e
perceber por si as maneiras possíveis de movimentação.
• Comunicação de suas necessidades, desejos e emoções, utilizando-se da
linguagem: gestos, balbucios e palavras.
• Interação com crianças da mesma idade ou de outras idades.
• Percepção que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos.
• Demonstração de afeição pelas pessoas com as quais convive.
Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical:
• Percepção e exploração dos diferentes sons do seu próprio corpo, dos
objetos e dos instrumentos musicais.
• Apreciação de canções com rimas e ritmos diversificados.
• Percepção e ampliação das possibilidades do movimento utilizando brincadeiras e danças.
• Apropriação do corpo de forma expressiva de modo a perceber o movimento como forma de comunicação.
• Promoção de brincadeiras que envolvam a linguagem corporal e gestual
(possibilidades motoras, sensoriais e expressivas).
• Ampliação progressiva de suas possibilidades de comunicação e expressão corporal e gestual.
• Estimulação do fazer artístico por meio do contato com materiais sensoriais, visuais, auditivos.
• Imitação de gestos, sonoridades e movimentos.
• Experienciação de diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações
e brincadeiras (balanços, escorregadores, etc.).
Possibilitar às crianças experiências de narrativas, de apreciação
e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com os diferentes
suportes e gêneros textuais orais e escritos:
• Estimulação da linguagem oral para interagir e expressar sentimentos,
necessidades, desejos e vivências.
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• Promoção de situações de fala, escuta, compreensão de linguagens e
outras formas de expressão.
• Reconhecimento do seu próprio nome por meio da escuta e das pessoas
com quem convive.
• Observação e reprodução de gestos e entonações realizadas pelos adultos
ao cantar e ler histórias.
• Identificação de ilustrações e objetos quando solicitado.
• Atenção ao ouvir histórias observando os movimentos de leitura do leitor.
• Manipulação de diferentes portadores textuais.
Recriar em contextos significativos para as crianças relações
quantitativas, medidas, formas e orientações espaços-temporais:
• Exploração de objetos diversos para empilhar, empurrar, encaixar, classificar e seriar.
• Manipulação de objetos com diferentes formas geométricas.
• Exploração das percepções temporal e espacial.
• Promoção de situações orais que envolvam formas de contagem.
• Exploração de objetos e materiais com relação ao odor, cor, sabor, tato e
temperatura.
Ampliar a confiança e a participação das crianças nas atividades
individuais e coletivas:
• Propiciação de situações em que estimulem a autoconfiança nas aquisições próprias da idade: sentar, engatinhar, andar e alimentar-se com
autonomia.
• Interação criança-criança e criança-adulto.
• Expressão de desejos, necessidade e sentimentos.
• Participação em atividades coletivas.
• Desenvolvimento de confiança em si, em seus pares e nos adultos em
situações de interação.
Possibilitar situações de aprendizagem mediadas para a elaboração de autonomia das crianças nas ações de cuidados pessoais, auto-organização, saúde e bem-estar:
• Manifestação de desconforto relativo às necessidades fisiológicas.
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• Experienciação de hábitos para uma alimentação saudável, higiene e
exposição ao sol.
• Percepção da necessidade de higiene pessoal para promoção do bem-estar.
• Propiciação do descobrimento e conhecimento do seu corpo, das suas
potencialidades, sensações, necessidades e capacidades.
• Participação ativa do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar.
Possibilitar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais que alarguem seus padrões de referência e de identidades
no diálogo e conhecimento da diversidade:
• Experienciação de músicas, histórias e costumes de diferentes culturas.
• Percepção das diferenças para o aprendizado do respeito ao outro.
• Demonstração de afeição pelas pessoas com as quais interage.
Incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao
mundo físico e social, ao tempo e à natureza:
• Observação dos fenômenos da natureza.
• Observação e interação com paisagens diversas.
• Percepção como parte integrante das relações estabelecidas em seus
grupos de convívio, família e escola.
• Exploração do ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.
Promover o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema,
fotografia, dança, teatro, poesia e literatura:
• Interação e apreciação de diversas manifestações artísticas.
• Convívio com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas,
locais e universais, no cotidiano da instituição escolar.
• Experienciação de diversas formas de expressão e linguagens, como as
artes visuais, música, o teatro, a dança e o audiovisual.
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Promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento
da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o
não desperdício dos recursos naturais:
• Contatos com pequenos animais, plantas, entre outros.
• Incentivo ao respeito pela fauna e flora.
• Exploração do ambiente pela interação e observação, manipulando e
experimentando.
Propiciar a interação e o conhecimento das crianças sobre manifestações e tradições culturais brasileiras:
• Interação com a literatura e manifestações culturais brasileiras, afro-brasileiras e indígenas.
Possibilitar a utilização de gravadores, projetores, computadores,
máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos:
• Inserção de novas tecnologias por meio da manipulação e interação com
brinquedos sonoros e musicais.

FASE 2 – 1 a 2 anos
Promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem
movimentação, ampla expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança:
• Exploração, manipulação e interação com objetos diversos.
• Reconhecimento da própria imagem.
• Propiciação de situações que envolvam diversas interações no convívio
social.
• Expressão por meio do corpo e movimento como forma de comunicação.
• Comunicação de suas necessidades, desejos e emoções utilizando-se da
linguagem: gestos, balbucios e palavras.
• Percepção que suas ações têm efeitos nas outras crianças e adultos.
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Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical:
• Percepção e exploração dos diferentes sons do seu próprio corpo, dos
objetos e dos instrumentos musicais.
• Apreciação de canções com rimas e ritmos diversificados.
• Percepção e ampliação das possibilidades do movimento utilizando brincadeiras e danças.
• Apropriação do corpo de forma expressiva de modo a perceber o movimento como forma de comunicação.
• Promoção de brincadeiras que envolvam a linguagem corporal e gestual
(possibilidades motoras, sensoriais e expressivas).
• Ampliação progressiva de suas possibilidades de comunicação e expressão corporal e gestual.
• Apropriação do uso da linguagem oral.
• Estimulação do fazer artístico por meio do contato com materiais sensoriais, visuais e auditivos.
• Favorecimento de brincadeiras e intervenções que envolvam linguagens
corporal e gestual.
• Manipulação, interação com diversos materiais sensoriais (gelatina,
sagu, areia, massa de modelar, argila, entre outros).
• Percepção dos sentidos por meio dos materiais sensoriais, auditivos,
visuais e gustativos.
• Aperfeiçoamento de ações relacionadas com apreensão, encaixe, lançamento, entre outras.
• Brincadeiras com o corpo criando movimentos, gestos e sons em jogos e
atividades lúdicas e artísticas.
• Expressão por meio de linguagens artísticas, como desenho, música,
movimento corporal e teatro.
Possibilitar às crianças experiências de narrativas, de apreciação
e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com os diferentes
suportes e gêneros textuais orais e escritos:
• Estimulação da linguagem oral para interagir e expressar sentimentos,
necessidades, desejos e vivências.
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• Promoção de situações de fala, escuta e compreensão de linguagens.
• Reconhecimento do seu próprio nome por meio da escuta.
• Ampliação progressiva do vocabulário, potencialidades de comunicação
e expressão.
• Valorização da linguagem oral apropriando-se do uso de diferentes funções.
Recriar em contextos significativos para as crianças relações
quantitativas, medidas, formas e orientações espaços-temporais:
• Exploração de objetos diversos para empilhar, empurrar, encaixar, comparar, classificar e seriar.
• Manipulação de objetos com diferentes formas geométricas.
• Exploração das percepções temporal e espacial.
• Promoção de situações orais que envolvam formas de contagem.
• Resolução de situações-problemas a partir de intervenções que surjam
no cotidiano aproveitando-se da ludicidade e manuseio de materiais
concretos estimulando o levantamento de hipóteses, dados e possibilidades de solução.
• Manipulação de diversos materiais explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes.
• Registro com números a quantidade de crianças e a quantidade de objetos da mesma natureza, tendo o professor como escriba.
Ampliar a confiança e a participação das crianças nas atividades
individuais e coletivas:
• Propiciação de situações em que estimulem a autoconfiança nas aquisições próprias da idade: andar, caminhar, correr e alimentar-se com
autonomia.
• Interação criança-criança e criança-adulto.
• Expressão de desejos, necessidade e sentimentos.
• Participação em atividades coletivas.
• Apropriação da autonomia em situações cotidianas e no controle dos
próprios movimentos.
• Resolução de conflitos das interações e brincadeiras com orientações de
um adulto.
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Possibilitar situações de aprendizagem mediadas para a elaboração de autonomia das crianças nas ações de cuidados pessoais, auto-organização, saúde e bem-estar:
• Manifestação de desconforto relativo às necessidades fisiológicas.
• Experienciação de hábitos para uma alimentação saudável.
• Percepção da necessidade de higiene pessoal para promoção do bem-estar.
• Propiciação do descobrimento e conhecimento do seu corpo, das suas
potencialidades, sensações, necessidades e capacidades.
• Demonstração progressiva da independência no cuidado do seu corpo.
Possibilitar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais que alarguem seus padrões de referência e de identidades
no diálogo e conhecimento da diversidade:
• Experienciação de músicas, histórias e costumes de diferentes culturas.
• Percepção das diferenças para o aprendizado do respeito ao outro.
• Percepção do corpo como referência de sua própria imagem.
• Reconhecimento, valorização e respeito a diferentes características físicas individuais e dos outros.
• Manifestação de oposição a qualquer forma de discriminação.
• Exploração das relações de causa e efeito na interação com o mundo
físico (transbordar, tingir, misturar, mover e remover).
Incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao
mundo físico e social, ao tempo e à natureza:
• Observação dos fenômenos da natureza.
• Observação e interação com paisagens diversas.
• Propiciação de situações de intervenção que agucem a curiosidade, a
observação, a experimentação com relação ao mundo físico e social.
• Exploração do ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.
• Propiciação de situações em que as crianças possam compartilhar cuidados com plantas e animais nos espaços da escola e fora dela.
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Promover o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema,
fotografia, dança, teatro, poesia e literatura:
• Interação e apreciação de diversas manifestações artísticas.
• Inserção dos instrumentos musicais nas atividades de rotina (sonoridade, construção e formas de tocá-los).
• Interação com as propriedades do som, intensidade, altura e ritmo.
• Incentivo a produções artísticas como desenho, pintura, modelagem,
esculturas, entre outras.
• Apreciação e participação nas manifestações artísticas.
• Experienciação de diversas formas de expressão e linguagens, como as
artes visuais, música, o teatro, a dança e o audiovisual.
• Propiciação de experiências que possibilitem a expressão por várias linguagens, proporcionando possibilidades para que a criança exercite a
autoria coletiva e individual.
Promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento
da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o
não desperdício dos recursos naturais:
• Contatos com pequenos animais, plantas, entre outros.
• Incentivo ao respeito pela fauna e flora.
• Exploração do ambiente pela interação e observação, manipulando e
experimentando.
• Propiciar a interação e o conhecimento das crianças sobre manifestações e tradições culturais brasileiras:
• Interação com a literatura e manifestações culturais brasileiras, afro-brasileiras e indígenas.
• Possibilitar a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos:
• Inserção de novas tecnologias por meio da manipulação e interação com
brinquedos sonoros e musicais.
• Utilização de ferramentas tecnológicas para aprimoramento das ações
educativas.
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FASE 3 – 2 a 3 anos
Promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem
movimentação, ampla expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança:
• Exploração, manipulação e interação com objetos diversos.
• Reconhecimento da própria imagem e do outro.
• Expressão por meio do corpo e movimento como forma de comunicação.
• Conhecimento da história do seu nome.
• Compreensão e utilização apropriadas das regras de convívio social.
• Comunicação de suas necessidades, desejos e emoções utilizando-se da
linguagem.
• Percepção que suas ações têm efeitos nas outras crianças e adultos.
• Compartilhamento dos objetos e dos espaços com outras crianças.
Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical:
• Percepção e exploração dos diferentes sons do seu próprio corpo, dos
objetos e dos instrumentos musicais.
• Apreciação de canções com rimas e ritmos diversificados.
• Percepção e ampliação das possibilidades do movimento utilizando brincadeiras e danças.
• Apropriação do corpo de forma expressiva de modo a perceber o movimento como forma de comunicação.
• Promoção de brincadeiras que envolvam a linguagem corporal e gestual
(possibilidades motoras, sensoriais e expressivas).
• Ampliação progressiva de suas possibilidades de comunicação e expressão corporal e gestual.
• Apropriação do uso da linguagem oral e gráfica.
• Estimulação do fazer artístico por meio do contato com materiais sensoriais, visuais e auditivos.
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• Favorecimento de brincadeiras e intervenções que envolvam linguagens
corporal, gestual e gráfica.
• Manipulação, interação com diversos materiais sensoriais (gelatina,
sagu, areia, massa de modelar, argila, entre outros).
• Desenvolvimento progressivo de habilidades manuais (desenhar, pintar,
rasgar, folhear, entre outras).
• Aperfeiçoamento de habilidades mais complexas como: encaixar, montar, empilhar, entre outras.
• Brincadeiras com o corpo criando movimentos, gestos e sons em jogos e
atividades lúdicas e artísticas.
• Exploração de formas de deslocamentos combinando movimentos e
seguindo comandos (pular, saltar, dançar).
• Expressão por meio de linguagens artísticas, como desenho, música,
movimento corporal e teatro.
Possibilitar às crianças experiências de narrativas, de apreciação,
interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com os diferentes
suportes e gêneros textuais orais e escritos:
• Estimulação da linguagem oral para interagir e expressar sentimentos,
necessidades, desejos e vivências.
• Promoção de situações de fala, escuta e compreensão de linguagens.
• Reconhecimento do seu nome e do outro oralmente.
• Ampliação progressiva do vocabulário, potencialidades de comunicação
e expressão.
• Valorização da linguagem oral apropriando-se do uso em diferentes funções.
• Percepção da leitura como recurso de conhecimento, prazer e entretenimento.
• Familiarização das funções sociais da leitura e escrita por meio de diversos gêneros textuais.
• Familiarização com o sistema de escrita como forma de comunicação e
representação gráfica da fala.
Recriar em contextos significativos para as crianças relações
quantitativas, medidas, formas e orientações espaços-temporais:
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• Exploração de objetos diversos para encaixar, comparar, classificar,
sequenciar e seriar.
• Manipulação de objetos com diferentes formas geométricas.
• Exploração das percepções temporal e espacial.
• Promoção de situações orais que envolvam formas de contagem e quantificação.
• Resolução de situações-problemas a partir de intervenções que surjam
no cotidiano aproveitando-se da ludicidade e manuseio de materiais
concretos.
• Propiciação de intervenções referentes às diferenças e semelhanças de
grandezas e medidas.
• Manipulação de diversos materiais explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes.
• Resolução de situações-problemas a partir de intervenções que surjam
no cotidiano aproveitando-se da ludicidade e manuseio de materiais
concretos estimulando o levantamento de hipóteses, dados e possibilidades de solução.
• Registro com números a quantidade de crianças e a quantidade de objetos da mesma natureza, tendo o professor como escriba.
Ampliar a confiança e a participação das crianças nas atividades
individuais e coletivas:
• Propiciação de situações em que estimulem a autoconfiança e autonomia nas atividades individuais e coletivas.
• Promoção da interação criança-criança e criança-adulto.
• Expressão de desejos, necessidades e sentimentos.
• Apropriação da autonomia em situações cotidianas e no controle dos
próprios movimentos.
• Utilização de estratégias pautadas no respeito mútuo nas interações
com crianças e adultos.
Possibilitar situações de aprendizagem mediadas para a elaboração de autonomia das crianças nas ações de cuidados pessoais, auto-organização, saúde e bem-estar:
• Controle relativo às necessidades fisiológicas.
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• Experienciação de hábitos para uma alimentação saudável.
• Percepção da necessidade de higiene pessoal para promoção do bem-estar e prevenção de doenças.
• Propiciação do descobrimento e conhecimento do seu corpo, das suas
potencialidades, sensações, necessidades e capacidades.
• Valorização das características do seu corpo, nas diversas atividades das
quais participa em momentos de cuidado de si e do outro.
Possibilitar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais que alarguem seus padrões de referência e de identidades
no diálogo e conhecimento da diversidade:
• Experienciação de músicas, histórias, danças e costumes das diversas e
diferentes culturas.
• Percepção das diferenças para o aprendizado do respeito ao outro.
• Percepção do corpo como referência de sua própria imagem.
• Reconhecimento, valorização e respeito a diferentes características físicas (individuais e do outro).
• Inserção da comunidade local e de grupos culturais nas ações propostas
pela unidade escolar.
• Manifestação de oposição a qualquer forma de discriminação.
Incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao
mundo físico e social, ao tempo e à natureza:
• Observação dos fenômenos da natureza.
• Observação e interação com paisagens diversas.
• Percepção como parte integrante das relações estabelecidas em seus
grupos de convívio, família, escola e sociedade.
• Propiciação de situações de intervenção que agucem a curiosidade, a
observação, a experimentação com relação ao mundo físico e social.
• Exploração das relações de causa e efeito na interação com o mundo
físico (transbordar, tingir, misturar, mover e remover).
• Observação, relato e descrição dos incidentes do cotidiano e fenômenos
naturais.
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• Propiciação de situações em que as crianças possam compartilhar cuidados com plantas e animais nos espaços da escola e fora dela.
Promover o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema,
fotografia, dança, teatro, poesia e literatura:
• Interação, apreciação e participação nas diversas manifestações artísticas.
• Inserção dos instrumentos musicais nas atividades de rotina (sonoridade, construção e formas de tocá-los).
• Interação com as propriedades do som, intensidade, altura e ritmo.
• Incentivo a produções artísticas como desenho, pintura, modelagem,
esculturas, entre outras.
• Promoção de acesso aos bens culturais e artísticos disponíveis na cidade
em ações promovidas pela escola.
• Conhecimento e ampliação das possibilidades do movimento, utilizando
brincadeiras e diferentes modalidades de dança.
• Utilização do movimento como forma de comunicação.
• Experienciação de diversas formas de expressão e linguagens, como as
artes visuais, música, o teatro, a dança e o audiovisual.
• Propiciação de experiências que possibilitem a expressão por várias linguagens, proporcionando possibilidades para que a criança exercite a
autoria coletiva e individual.
Promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento
da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o
não desperdício dos recursos naturais:
• Contatos com pequenos animais, plantas, entre outros.
• Incentivo ao respeito pela fauna e flora.
• Exploração do ambiente pela interação e observação, manipulando e
experimentando o objeto do conhecimento.
• Percepção que as atitudes geram consequências nas relações estabelecidas com o meio em que vive.
• Propiciação de intervenções que agucem a curiosidade, a indagação, o
levantamento de hipóteses na interação do objeto em estudo.
• Conhecimento da biodiversidade e sua corresponsabilidade social.
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Propiciar a interação e o conhecimento das crianças sobre manifestações e tradições culturais brasileiras:
• Interação com a literatura e manifestações culturais brasileiras, afro-brasileiras e indígenas.
Possibilitar a utilização de gravadores, projetores, computadores,
máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos:
• Manipulação e interação com recursos tecnológicos.
• Utilização de ferramentas tecnológicas para aprimoramento das ações
educativas.

FASE 4 - 3 a 4 anos
Promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem
movimentação, ampla expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança:
• Exploração, manipulação e interação com objetos diversos.
• Reconhecimento da própria imagem e do outro.
• Expressão por meio do corpo e movimento como forma de comunicação.
• Conhecimento da história do seu nome.
• Compreensão e utilização apropriadas das regras de convívio social.
• Comunicação de suas necessidades, desejos e emoções utilizando-se da
linguagem.
• Percepção que suas ações têm efeitos nas outras crianças e adultos.
• Compartilhamento dos objetos e dos espaços com outras crianças.
• Valorização das conquistas corporais e respeito às limitações pessoais e
dos colegas.
• Ampliação de suas possibilidades expressivas.
• Mediação dos conflitos por meio do diálogo.
Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical:
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• Percepção e exploração dos diferentes sons do seu próprio corpo, dos
objetos e dos instrumentos musicais.
• Apreciação de canções com rimas e ritmos diversificados.
• Percepção e ampliação das possibilidades do movimento utilizando brincadeiras e danças.
• Apropriação do corpo de forma expressiva de modo a perceber o movimento como forma de comunicação.
• Promoção de brincadeiras que envolvam a linguagem corporal e gestual.
• Ampliação progressiva de suas possibilidades de comunicação e expressão corporal e gestual.
• Apropriação do uso da linguagem oral e gráfica.
• Estimulação do fazer artístico por meio do contato com materiais sensoriais, visuais e auditivos.
• Favorecimento de brincadeiras e intervenções que envolvam linguagens
corporal, gestual e gráfica.
• Desenvolvimento progressivo de habilidades manuais (desenhar, pintar,
rasgar, folhear, entre outras).
• Brincadeiras com o corpo criando movimentos, gestos e sons em jogos e
atividades lúdicas e artísticas.
• Exploração de formas de deslocamentos combinando movimentos e
seguindo comandos (pular, saltar, dançar).
• Expressão por meio de linguagens artísticas, como desenho, música,
movimento corporal e teatro.
• Apreciação das artes visuais e estabelecimento de correlação com as
experiências pessoais.
• Apreciação e leitura de obras de arte a partir da observação, narração,
interpretação e releitura.
• Estimulação da livre expressão por meio do desenho.
• Percepção e expressão de sentimentos e sensações por meio do fazer
musical.
Possibilitar às crianças experiências de narrativas, de apreciação,
interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com os diferentes
suportes e gêneros textuais orais e escritos:
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• Estimulação da linguagem oral para interagir e expressar sentimentos,
necessidades, desejos e vivências.
• Formulação e resposta às perguntas sobre fatos da história narrada e
seus principais componentes.
• Reconhecimento visual do próprio nome e dos colegas.
• Ampliação progressiva do vocabulário, potencialidades de comunicação
e expressão.
• Valorização da linguagem oral apropriando-se do uso em diferentes funções.
• Percepção da leitura como recurso de conhecimento, prazer e entretenimento.
• Familiarização das funções sociais da leitura e escrita por meio de diversos gêneros textuais.
• Familiarização com o sistema de escrita como forma de comunicação e
representação gráfica da fala.
• Utilização dos conhecimentos sobre o sistema de escrita no momento
da escrita do próprio nome ou escritas espontâneas.
• Preocupação em ser entendido e entender os outros.
• Oportunização de situações em que as crianças assumam a função de
leitoras, ainda que não a façam de maneira convencional.
Recriar em contextos significativos para as crianças relações
quantitativas, medidas, formas e orientações espaços-temporais:
• Exploração de objetos diversos para encaixar, comparar, classificar,
sequenciar e seriar.
• Manipulação de objetos com diferentes formas geométricas.
• Exploração das percepções temporal e espacial.
• Promoção de situações orais que envolvam formas de contagem e quantificação.
• Propiciação de intervenções referentes às diferenças e semelhanças de
grandezas e medidas.
• Manipulação de diversos materiais explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes.
• Resolução de situações-problemas a partir de intervenções que surjam
no cotidiano aproveitando-se da ludicidade e manuseio de materiais
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concretos estimulando o levantamento de hipóteses, dados e possibilidades de solução.
Ampliar a confiança e a participação das crianças nas atividades
individuais e coletivas:
• Propiciação de situações em que estimulem a autoconfiança e autonomia nas atividades individuais e coletivas.
• Promoção da interação criança-criança e criança-adulto.
• Expressão de desejos, necessidades e sentimentos.
• Apropriação da autonomia em situações cotidianas e no controle dos
próprios movimentos.
• Utilização de estratégias pautadas no respeito mútuo nas interações
com crianças e adultos.
• Reconhecimento de seus pertences pelo nome.
• Valorização das iniciativas das crianças em pequenos trabalhos diários.
Possibilitar situações de aprendizagem mediadas para a elaboração de autonomia das crianças nas ações de cuidados pessoais, auto-organização, saúde e bem-estar:
• Controle relativo às necessidades fisiológicas.
• Experienciação de hábitos para uma alimentação saudável.
• Percepção da necessidade de higiene pessoal para promoção do bem-estar e prevenção de doenças.
• Propiciação do descobrimento e conhecimento do seu corpo, das suas
potencialidades, sensações, necessidades e capacidades.
• Valorização das características do seu corpo, nas diversas atividades das
quais participa em momentos de cuidado de si e do outro.
• Organização dos utensílios pessoais e coletivos.
• Estimulação de atitudes para a organização de ambientes/espaços utilizados pela turma.
• Possibilitar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais que alarguem seus padrões de referência e de identidades no
diálogo e conhecimento da diversidade:
• Experienciação de músicas, histórias, danças e costumes das diversas e
diferentes culturas.
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• Percepção das diferenças para o aprendizado do respeito ao outro.
• Percepção do corpo como referência de sua própria imagem.
• Reconhecimento, valorização e respeito a diferentes características físicas (individuais e do outro).
• Inserção da comunidade local e de grupos culturais nas ações propostas
pela unidade escolar.
• Manifestação de oposição a qualquer forma de discriminação.
• Reconhecimento e valorização positiva das diferenças, as características
físicas e individuais e dos outros, respeitando as diversidades.
• Reconhecimento e valorização da diversidade étnico-racial como
constitutiva da identidade racial.
Incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao
mundo físico e social, ao tempo e à natureza:
• Observação dos fenômenos da natureza e sociais.
• Observação e interação com paisagens diversas.
• Percepção como parte integrante das relações estabelecidas em seus
grupos de convívio, família, escola e sociedade.
• Propiciação de situações de intervenção que agucem a curiosidade, a
observação, a experimentação com relação ao mundo físico e social.
• Exploração das relações de causa e efeito na interação com o mundo
físico (transbordar, tingir, misturar, mover e remover).
• Observação, relato e descrição dos incidentes do cotidiano e fenômenos
naturais.
• Propiciação de situações em que as crianças possam compartilhar cuidados com plantas e animais nos espaços da escola e fora dela.
• Valorização do patrimônio social, cultural e natural do ambiente onde vive.
• Valorização das atitudes de manutenção e preservação dos espaços coletivos e do meio ambiente.
• Compreensão da necessidade de cuidar dos materiais e objetos utilizados em seu cotidiano (segurança, prevenção, conservação e redução de
consumo).
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Promover o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema,
fotografia, dança, teatro, poesia e literatura:
• Interação, apreciação e participação nas diversas manifestações artísticas.
• Inserção dos instrumentos musicais nas atividades de rotina (sonoridade, construção e formas de tocá-los).
• Interação com as propriedades do som, intensidade, altura e ritmo.
• Incentivo a produções artísticas como desenho, pintura, modelagem,
esculturas entre outras.
• Promoção de acesso aos bens culturais e artísticos disponíveis na cidade
em ações promovidas pela escola.
• Conhecimento e ampliação das possibilidades do movimento, utilizando
brincadeiras e diferentes modalidades de dança.
• Utilização do movimento como forma de comunicação.
• Experienciação de diversas formas de expressão e linguagens, como as
artes visuais, música, o teatro, a dança e o audiovisual.
• Propiciação de experiências que possibilitem a expressão por várias linguagens, proporcionando possibilidades para que a criança exercite a
autoria coletiva e individual.
• Elaboração de vivências artísticas.
Promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento
da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o
não desperdício dos recursos naturais:
• Contatos com pequenos animais, plantas, entre outros.
• Incentivo ao respeito pela fauna e flora.
• Exploração do ambiente pela interação e observação, manipulando e
experimentando o objeto do conhecimento.
• Percepção que as atitudes geram consequências nas relações estabelecidas com o meio em que vive.
• Propiciação de intervenções que agucem a curiosidade, a indagação, o
levantamento de hipóteses na interação do objeto em estudo.
• Conhecimento da biodiversidade e sua corresponsabilidade social.
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• Propiciação de situações que abordem os impactos da ação humana
sobre o consumo exagerado de produtos.
Propiciar a interação e o conhecimento das crianças sobre manifestações e tradições culturais brasileiras:
• Interação com a literatura e manifestações culturais brasileiras, afro-brasileiras e indígenas.
• Possibilitar a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos:
• Manipulação e interação com recursos tecnológicos.
• Utilização de ferramentas tecnológicas para aprimoramento das ações
educativas.
• Utilização de ferramentas tecnológicas como importantes suportes de
registros de temas desenvolvidos com as crianças.

FASE 5 – 4 a 5 anos
Promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem
movimentação, ampla expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança:
• Reconhecimento da própria imagem e do outro.
• Expressão por meio do corpo e movimento como forma de comunicação.
• Compartilhamento da história do seu nome.
• Compreensão e utilização apropriadas das regras de convívio social.
• Comunicação de suas necessidades, desejos e emoções utilizando-se da
linguagem.
• Ampliação nas relações interpessoais desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
• Compartilhamento dos objetos e dos espaços com outras crianças.
• Mediação dos conflitos por meio do diálogo.
• Participação em brincadeiras e jogos que possibilitem a reflexão sobre
ações, valores e regras.
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Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical:
• Percepção e exploração dos diferentes sons do seu próprio corpo, dos
objetos e dos instrumentos musicais (sonoridade, manuseio, construção
e formas de tocá-los).
• Apreciação de canções com rimas e ritmos diversificados.
• Percepção e ampliação das possibilidades do movimento utilizando brincadeiras e danças.
• Apropriação do corpo de forma expressiva de modo a perceber o movimento como forma de comunicação.
• Promoção de brincadeiras que envolvam a linguagem corporal e gestual.
• Apropriação do uso da linguagem oral e gráfica.
• Estimulação do fazer artístico por meio do contato com materiais sensoriais, visuais e auditivos.
• Favorecimento de brincadeiras e intervenções que envolvam linguagens
corporal, gestual e gráfica.
• Desenvolvimento progressivo de habilidades manuais.
• Brincadeiras com o corpo criando movimentos, gestos e sons em jogos e
atividades lúdicas e artísticas.
• Expressão por meio de linguagens artísticas, como desenho, música,
movimento corporal e teatro.
• Apreciação das artes visuais e estabelecimento de correlação com as
experiências pessoais.
• Apreciação e leitura de obras de arte a partir da observação, narração,
interpretação e releitura.
• Estimulação da livre expressão por meio do desenho.
• Percepção e expressão de sentimentos e sensações por meio do fazer
musical.
• Ampliação do repertório musical através da oferta de músicas diversas.
• Percepção de semelhanças e diferenças entre as diversas produções
artísticas.
• Desenvolvimento da sensibilidade artística, da criatividade e da apreciação estética.
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Possibilitar às crianças experiências de narrativas, de apreciação,
interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com os diferentes
suportes e gêneros textuais orais e escritos:
• Estimulação da linguagem oral para interagir e expressar sentimentos,
necessidades, desejos e vivências.
• Utilização dos seus conhecimentos sobre o sistema de escrita contextualizando-os para a escrita do próprio nome, nome dos colegas, familiares
e palavras do cotidiano, de interesse das crianças.
• Ampliação progressiva do vocabulário, potencialidades de comunicação
e expressão.
• Valorização da linguagem oral apropriando-se do uso em diferentes funções.
• Percepção da leitura como recurso de conhecimento, prazer e entretenimento.
• Familiarização das funções sociais da leitura e escrita por meio de diversos gêneros textuais.
• Familiarização com o sistema de escrita como forma de comunicação e
representação gráfica da fala.
• Utilização dos conhecimentos sobre o sistema de escrita no momento da
escrita do próprio nome ou escritas espontâneas (hipóteses de escrita).
• Oportunização de situações em que as crianças assumam a função de
leitoras, ainda que não a façam de maneira convencional.
• Diferenciação de desenhos, escritas e números.
• Conhecimento e reprodução oral de jogos verbais como: parlendas, adivinhas, poemas e canções.
• Audição e compreensão de histórias contadas.
• Propiciação de intervenções que estimulem a interpretação, reescrita e
produção de textos em situações com função social significativa.
Recriar em contextos significativos para as crianças relações
quantitativas, medidas, formas e orientações espaços-temporais:
• Propiciação de situações desafiadoras com o uso de objetos diversos
que envolvam as habilidades de encaixar, montar, comparar, classificar,
sequenciar e seriar.
• Exploração das percepções temporal e espacial.
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• Promoção de situações orais que envolvam formas de contagem e quantificação.
• Propiciação de intervenções referentes às diferenças e semelhanças de
grandezas e medidas.
• Manipulação de diversos materiais explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes.
• Resolução de situações-problemas a partir de intervenções que surjam
no cotidiano aproveitando-se da ludicidade e manuseio de materiais
concretos estimulando o levantamento de hipóteses, dados e possibilidades de solução.
• Descrição e representação de percursos e trajetos.
• Relação de números a suas respectivas quantidades, aproveitando-se da
ludicidade e manuseio de materiais concretos.
• Registro de observações, manipulações e medidas usando diferentes linguagens em diferentes suportes.
• Expressão de medidas (peso e altura através da construção de gráficos
básicos).
Ampliar a confiança e a participação das crianças nas atividades
individuais e coletivas:
• Propiciação de situações em que estimulem a autoconfiança e autonomia nas atividades individuais e coletivas.
• Promoção da interação criança-criança e criança-adulto.
• Expressão de desejos, necessidades e sentimentos.
• Apropriação da autonomia em situações cotidianas e no controle dos
próprios movimentos.
• Utilização de estratégias pautadas no respeito mútuo nas interações
com crianças e adultos.
• Reconhecimento de seus pertences pelo nome.
• Estimulação das crianças em pequenos trabalhos diários.
• Propiciação de situações lúdicas em que as crianças elaborem regras
em diversas situações.
• Valorização da iniciativa do fazer da criança em relação aos resultados.
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• Possibilitar situações de aprendizagem mediadas para a elaboração de
autonomia das crianças nas ações de cuidados pessoais, auto-organização, saúde e bem-estar.
• Experienciação de hábitos para uma alimentação saudável.
• Percepção da necessidade de higiene pessoal para promoção do bem-estar e prevenção de doenças.
• Propiciação do descobrimento e conhecimento do seu corpo, das suas
potencialidades, sensações, necessidades e capacidades.
• Preservação do seu corpo, nas diversas atividades das quais participa
em momentos de cuidado de si e do outro.
• Organização dos utensílios pessoais e coletivos.
• Estimulação de atitudes para a organização de ambientes/espaços utilizados pela turma.
Possibilitar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais que alarguem seus padrões de referência e de identidades
no diálogo e conhecimento da diversidade:
• Experienciação de músicas, histórias, danças e costumes das diversas e
diferentes culturas.
• Percepção das diferenças para o aprendizado do respeito ao outro.
• Percepção do corpo como referência de sua própria imagem.
• Reconhecimento, valorização e respeito a diferentes características físicas (individuais e do outro).
• Inserção da comunidade local e de grupos culturais nas ações propostas
pela unidade escolar.
• Manifestação de oposição a qualquer forma de discriminação.
• Reconhecimento e valorização positiva das diferenças, as características
físicas e individuais e dos outros, respeitando as diversidades.
• Reconhecimento e valorização da diversidade étnico-racial como
constitutiva da identidade racial.
Incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao
mundo físico e social, ao tempo e à natureza:
• Observação dos fenômenos da natureza e sociais.
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• Observação e interação com paisagens diversas.
• Percepção como parte integrante das relações estabelecidas em seus
grupos de convívio, família, escola e sociedade.
• Propiciação de situações de intervenção que agucem a curiosidade, a
observação, a experimentação com relação ao mundo físico e social.
• Exploração das relações de causa e efeito na interação com o mundo
físico (transbordar, tingir, misturar, mover e remover).
• Observação, relato e descrição dos incidentes do cotidiano e fenômenos
naturais.
• Propiciação de situações em que as crianças possam compartilhar cuidados com plantas e animais nos espaços da escola e fora dela.
• Valorização do patrimônio social, cultural e natural do ambiente onde
vive.
• Valorização das atitudes de manutenção e preservação dos espaços coletivos e do meio ambiente.
• Compreensão da necessidade de cuidar dos materiais e objetos utilizados em seu cotidiano (segurança, prevenção, conservação e redução de
consumo).
• Identificação e seleção de fontes de informações como suporte de pesquisa para questões sobre a natureza, seus fenômenos e sua preservação.
Promover o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema,
fotografia, dança, teatro, poesia e literatura:
• Interação, apreciação e participação nas diversas manifestações artísticas.
• Inserção dos instrumentos musicais nas atividades de rotina (sonoridade, construção e formas de tocá-los).
• Interação com as propriedades do som, intensidade, altura e ritmo.
• Incentivo a produções artísticas como desenho, pintura, modelagem,
esculturas entre outras.
• Promoção de acesso aos bens culturais e artísticos disponíveis na cidade
em ações promovidas pela escola.
• Conhecimento e ampliação das possibilidades do movimento, utilizando
brincadeiras e diferentes modalidades de dança.
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• Utilização do movimento como forma de comunicação.
• Experienciação de diversas formas de expressão e linguagens, como as
artes visuais, música, o teatro, a dança e o audiovisual.
• Propiciação de experiências que possibilitem a expressão por várias linguagens, proporcionando possibilidades para que a criança exercite a
autoria coletiva e individual.
• Elaboração de vivências artísticas.
• Observação dos elementos constituintes da linguagem visual.
Promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento
da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o
não desperdício dos recursos naturais:
• Contatos com pequenos animais, plantas, entre outros.
• Incentivo ao respeito pela fauna e flora.
• Exploração do ambiente pela interação e observação, manipulando e
experimentando o objeto do conhecimento.
• Percepção que as atitudes geram consequências nas relações estabelecidas com o meio em que vive.
• Propiciação de intervenções que agucem a curiosidade, a indagação, o
levantamento de hipóteses na interação do objeto em estudo.
• Conhecimento da biodiversidade e sua corresponsabilidade social.
• Propiciação de situações que abordem os impactos da ação humana
sobre o consumo exagerado de produtos.
Propiciar a interação e o conhecimento das crianças sobre manifestações e tradições culturais brasileiras:
• Interação com a literatura e manifestações culturais brasileiras, afro-brasileiras e indígenas.
• Possibilitar a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos:
• Manipulação, interação e criticidade com recursos tecnológicos.
• Utilização de ferramentas tecnológicas para aprimoramento das ações
educativas.
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• Utilização de ferramentas tecnológicas como importantes suportes de
registros de temas desenvolvidos com as crianças.

FASE 6 – 5 a 6 anos
Promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem
movimentação, ampla expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança:
• Compartilhamento da história do seu nome e sobrenome.
• Compreensão e utilização apropriadas das regras de convívio social.
• Percepção que suas ações têm efeitos nas outras crianças e adultos.
• Valorização das conquistas corporais e respeito às limitações pessoais e
dos colegas.
• Ampliação nas relações interpessoais desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
• Mediação dos conflitos por meio do diálogo.
• Participação em brincadeiras e jogos que possibilitem a reflexão sobre
ações, valores e regras.
• Conhecimento do próprio corpo por meio do uso e de suas habilidades
físicas, motoras e perceptivas.
Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical:
• Reconhecimento das propriedades do som (intensidade, duração e timbre) apropriando-se em suas produções sonoras e ao ouvir músicas.
• Apreciação de canções com rimas e ritmos diversificados.
• Percepção e ampliação das possibilidades do movimento utilizando brincadeiras e danças.
• Apropriação do uso da linguagem oral e gráfica.
• Estimulação do fazer artístico por meio do contato com materiais sensoriais, visuais e auditivos.
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• Favorecimento de brincadeiras e intervenções que envolvam linguagens
corporal, gestual e gráfica.
• Criação de produções bidimensionais e tridimensionais.
• Brincadeiras com o corpo criando movimentos, gestos e sons em jogos e
atividades lúdicas e artísticas.
• Expressão por meio de linguagens artísticas, como desenho, música,
movimento e teatro.
• Apreciação das artes visuais e estabelecimento de correlação com as
experiências pessoais.
• Apreciação e leitura de obras de arte a partir da observação, narração,
interpretação e releitura.
• Estimulação da livre expressão por meio do desenho.
• Percepção e expressão de sentimentos e sensações por meio do fazer
musical.
• Ampliação do repertório musical através da oferta de músicas diversas.
• Percepção de semelhanças e diferenças entre as diversas produções
artísticas.
• Desenvolvimento da sensibilidade artística, da criatividade e da apreciação estética.
Possibilitar às crianças experiências de narrativas, de apreciação,
interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com os diferentes
suportes e gêneros textuais orais e escritos:
• Apropriação da linguagem oral e gráfica (desenho) para interagir e
expressar sentimentos, necessidades, desejos e vivências.
• Utilização dos seus conhecimentos sobre o sistema de escrita contextualizando-os para a escrita do próprio nome, nome dos colegas, familiares
e palavras do cotidiano, de interesse das crianças.
• Ampliação progressiva do vocabulário, potencialidades de comunicação
e expressão.
• Valorização da linguagem oral apropriando-se do uso em diferentes funções.
• Percepção da leitura como recurso de conhecimento, prazer e entretenimento.
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• Familiarização das funções sociais da leitura e escrita por meio de diversos gêneros textuais.
• Familiarização com o sistema de escrita como forma de comunicação e
representação gráfica da fala.
• Utilização dos conhecimentos sobre o sistema de escrita no momento da
escrita do próprio nome ou escritas espontâneas (hipóteses de escrita).
• Oportunização de situações em que as crianças assumam a função de
leitoras, ainda que não a façam de maneira convencional.
• Diferenciação de desenhos, escritas e números.
• Conhecimento e reprodução oral de jogos verbais como: parlendas, adivinhas, poemas e canções.
• Audição, compreensão e reprodução de histórias contadas.
• Propiciação de intervenções que estimulem a interpretação, reescrita e
produção de textos.
• Compreensão das funções comunicativas da escrita.
• Estimulação a produções de textos em articulação a situações de comunicação real.
• Propiciação de intervenções que estimulem a reflexões sobre a estrutura, reorganização das normas do sistema convencional da escrita nas
situações de reescritas coletivas e individuais.
• Propiciação de intervenções que estimulem a interpretação, reescrita e
produção de textos em situações com função social significativa.
Recriar em contextos significativos para as crianças relações
quantitativas, medidas, formas e orientações espaços-temporais:
• Apropriação de situações desafiadoras com o uso de objetos diversos
que envolvam as habilidades de encaixar, montar, comparar, classificar,
sequenciar e seriar.
• Exploração das percepções temporal e espacial.
• Promoção de situações orais que envolvam formas de contagem e quantificação.
• Propiciação de intervenções referentes às diferenças e semelhanças de
grandezas e medidas.
• Interação de diversos materiais explorando cores, texturas, superfícies,
planos, formas e volumes.
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• Resolução de situações-problemas a partir de intervenções que surjam
no cotidiano aproveitando-se da ludicidade e manuseio de materiais
concretos estimulando o levantamento de hipóteses, dados e possibilidades de solução.
• Registro da quantidade de crianças e de objetos da mesma natureza.
Descrição e representação de percursos e trajetos.
• Elaboração, análise, comparação de gráficos em consonância ao objeto
em estudo.
• Associação de símbolos às quantidades correspondentes associando-se
ao material concreto e lúdico.
• Utilização de noções simples de cálculo mental como ferramenta na
resolução das situações-problemas tendo como foco a ludicidade.
Ampliar a confiança e a participação das crianças nas atividades
individuais e coletivas:
• Apropriação da autoconfiança e autonomia nas atividades individuais e
coletivas.
• Promoção da interação criança-criança e criança-adulto.
• Utilização de estratégias pautadas no respeito mútuo nas interações
com crianças e adultos.
• Propiciação de situações lúdicas em que as crianças elaborem regras
em diversas situações.
• Valorização da iniciativa do fazer da criança em relação aos resultados.
• Propiciação de situações que envolvam o compartilhamento de ideias,
opiniões e ponto de vista.
• Percepção e respeito às colocações de outras pessoas e defesa de sua
própria opinião.
Possibilitar situações de aprendizagem mediadas para a elaboração de autonomia das crianças nas ações de cuidados pessoais, auto-organização, saúde e bem-estar:
• Experienciação de hábitos para uma alimentação saudável.
• Percepção da necessidade de higiene pessoal para promoção do bem-estar e prevenção de doenças.

234
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 234

11/04/2019 10:27:58

Reflexões Pedagógicas para a Educação Infantil
do Município de São Carlos-SP

• Propiciação de intervenções para o conhecimento do seu corpo, das
suas potencialidades, sensações, necessidades e capacidades.
• Preservação do seu corpo, nas diversas atividades das quais participa
em momentos de cuidado de si e do outro.
• Organização dos utensílios pessoais e coletivos.
• Estimulação de atitudes para a organização de ambientes/espaços utilizados pela turma.
Possibilitar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais que alarguem seus padrões de referência e de identidades
no diálogo e conhecimento da diversidade:
• Experienciação de músicas, histórias, danças e costumes das diversas e
diferentes culturas.
• Percepção das diferenças para o aprendizado do respeito ao outro.
• Inserção da comunidade local e de grupos culturais nas ações propostas
pela unidade escolar.
• Manifestação de oposição a qualquer forma de discriminação.
• Reconhecimento e valorização positiva das diferenças, as características
físicas e individuais e dos outros, respeitando as diversidades.
• Reconhecimento e valorização da diversidade étnico-racial como
constitutiva da identidade racial.
Incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao
mundo físico e social, ao tempo e à natureza:
• Observação dos fenômenos da natureza e sociais.
• Observação e interação com paisagens diversas.
• Percepção como parte integrante das relações estabelecidas em seus
grupos de convívio, família, escola e sociedade.
• Propiciação de situações de intervenção que agucem a curiosidade, a
observação, a experimentação com relação ao mundo físico e social.
• Observação, relato e descrição dos incidentes do cotidiano e fenômenos
naturais.
• Propiciação de situações em que as crianças possam compartilhar cuidados com plantas e animais nos espaços da escola e fora dela.
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• Valorização do patrimônio social, cultural e natural do ambiente onde
vive.
• Valorização das atitudes de manutenção e preservação dos espaços coletivos e do meio ambiente.
• Compreensão da necessidade de cuidar dos materiais e objetos utilizados em seu cotidiano (segurança, prevenção, conservação e redução de
consumo).
• Identificação e seleção de fontes de informações como suporte de pesquisa para questões sobre a natureza, seus fenômenos e sua preservação.
Promover o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema,
fotografia, dança, teatro, poesia e literatura:
• Interação, apreciação e participação nas diversas manifestações artísticas.
• Inserção dos instrumentos musicais nas atividades de rotina (sonoridade, construção e formas de tocá-los).
• Interação com as propriedades do som, intensidade, altura e ritmo.
• Incentivo a produções artísticas como desenho, pintura, modelagem,
esculturas entre outras.
• Promoção de acesso aos bens culturais e artísticos disponíveis na cidade
em ações promovidas pela escola.
• Conhecimento e ampliação das possibilidades do movimento, utilizando
brincadeiras e diferentes modalidades de dança.
• Experienciação de diversas formas de expressão e linguagens, como as
artes visuais, música, o teatro, a dança e o audiovisual.
• Propiciação de experiências que possibilitem a expressão por várias linguagens, proporcionando possibilidades para que a criança exercite a
autoria coletiva e individual.
• Elaboração de vivências artísticas.
• Observação dos elementos constituintes da linguagem visual.
Promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento
da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o
não desperdício dos recursos naturais:
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• Contatos com pequenos animais, plantas, entre outros.
• Incentivo ao respeito pela fauna e flora.
• Exploração do ambiente pela interação, observação e registro, na interação com o objeto do conhecimento.
• Percepção que as atitudes geram consequências nas relações estabelecidas com o meio em que vive.
• Propiciação de intervenções que agucem a curiosidade, a indagação, o
levantamento de hipóteses na interação do objeto em estudo.
• Conhecimento da biodiversidade e sua corresponsabilidade social.
• Propiciação de situações que abordem os impactos da ação humana
sobre o consumo exagerado de produtos.
Propiciar a interação e o conhecimento das crianças sobre manifestações e tradições culturais brasileiras:
• Interação com a literatura e manifestações culturais brasileiras, afro-brasileiras e indígenas.
• Possibilitar a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos:
• Manipulação, interação e criticidade com recursos tecnológicos.
• Utilização de ferramentas tecnológicas para aprimoramento das ações
educativas.
• Utilização de ferramentas tecnológicas como importantes suportes de
registros de temas desenvolvidos com as crianças.
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Um olhar para o aspecto cognitivo

N

este capítulo será realizada uma sucinta explanação sobre aspectos do
desenvolvimento infantil de crianças de 0 a 6 anos de idade, subdivididos
nas áreas do desenvolvimento fisiológico, motor, social, moral, da lingua-

gem e cognitivo. O objetivo é subsidiar o educador infantil na sua práxis diária, de
modo a contribuir com o seu conhecimento e embasar a construção do planejamento pedagógico compatível a cada etapa do desenvolvimento.
O desenvolvimento infantil é um processo que engloba aspectos físicos,
emocionais, sociais e cognitivos. Existem características distintivas do comportamento e tendências do desenvolvimento em cada grupo etário, sendo necessário
considerar a influência dos aspectos culturais, sociais e as variações individuais das
crianças (GESELL, 1998; GESELL, 2003).
É necessário considerar que o processo de desenvolvimento é único para
cada indivíduo e depende das condições de interação com seu meio, resultando no
processo de construção de suas estruturas cognitivas (MARQUES, 2001).
O processo de desenvolvimento cognitivo ocorre ao longo de períodos, que
se apresentam em ordem fixa de sucessão de estágios, porém podendo variar a velocidade do desenvolvimento entre indivíduos e também de acordo com o meio social
(MARQUES, 2001).
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Sendo assim, o desenvolvimento cognitivo do indivíduo depende do modo
como ele interpreta e utiliza as informações e estímulos, assim como da forma de
se relacionar com o mundo (MARQUES, 2001).
De acordo com Piaget, o desenvolvimento cognitivo da criança ocorre em
quatro estágios: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório
formal. Durante o período escolar na Educação Infantil, podem-se reconhecer dois
dos quatro períodos descritos acima:
Tabela 1- Períodos/características.
PERÍODOS

Período sensório-motor:
Nascimento até
cerca de 2 anos

CARACTERÍSTICAS
• 1º mês de vida: presença de reflexos como o de sucção e preensão, os
quais são involuntários.
• Os reflexos:
o Vão sofrendo modificações, à medida que a criança passa a relacionarse com o mundo;
o Alguns desaparecem e outros adquirem novas formas.
• O conhecimento da criança manifesta-se:
o Através de sua ação direta sobre a realidade;
o Através de ações de chutar, apertar, atirar, morder e manipular tudo o
que estiver ao seu alcance.
• Neste período a inteligência é:
o Prática;
o Dá-se na ação direta sobre a realidade e não em pensamento;
o Não há representação da realidade;
o Tudo existe na medida em que está presente. Na medida em que não
estiver presente, não existe mais.
• Não conservação do objeto:
o A percepção do mundo é por imagens sensoriais: pois objetos não se
conservam, isto é, não têm existência concreta;
o Para o bebê no momento em que o objeto sai de seu campo visual,
esse objeto deixa de existir, o que significa que só existe a imagem;
o Apenas no último estágio do sensório-motor a criança começa a
conservar o objeto, ou seja, o objeto é considerado como algo concreto
e que existe permanentemente no espaço.
• Não diferenciação da criança com relação ao mundo:
o O bebê não tem ainda noção do que ele é e o que é o mundo.
• Não há representação da realidade: não há função simbólica.

Fonte: Marques, 2001.
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Tabela 2- Períodos/características.
PERÍODOS

Período
préoperatório:
Entre 2 a 7
anos

CARACTERÍSTICAS
• Possui a função simbólica:
o Garante o aparecimento da linguagem;
o Marca a passagem para o período pré-operatório, é a capacidade de representar um
significante por meio de um significado;
o A criança representa um objeto ou situação ausente por meio de algum instrumento
presente: pode ser a linguagem ou outro objeto. Ex.: representa um avião movimentando uma caneta no ar e fazendo um ruído que imite um motor.
• Egocentrismo:
o Quando a criança não distingue perspectivas diferentes;
o E quando a criança distingue as perspectivas, mas não consegue coordená-las;
o Egocentrismo também se manifesta na linguagem. Ex.: ao narrar uma história, a criança não se coloca no lugar do outro, omitindo aspectos essenciais da narrativa. Na
presença de monólogos (conversa consigo própria);
o Manifesta-se na realização de tarefas coletivas, em que não há cooperação, ou seja,
cada um realiza a sua própria tarefa.
• Animismo:
o A criança atribui vida ao que não tem vida (seres inanimados).
• Antropomorfismo:
o Atribui forma humana ao que não é humano. Ex.: objetos falam e cantam.
• Artificialismo:
o Crença que as coisas foram construídas pelo homem ou por uma atividade divina operando do mesmo modo que a fabricação humana.
• Finalismo:
o Tudo tem uma finalidade para servir a humanidade. Existindo questionamentos quando existirem e não servirem para atender as necessidades humanas.
• Realismo:
o A criança dá existência real ao que não é real. Ex.: para ela os sonhos têm existência
real, e estão debaixo do travesseiro;
o Como resquício do realismo, as crianças creem que a palavra boi tem que ser escrita
com muitas letras por se tratar de um animal grande, e a palavra formiguinha com
poucas letras já que se trata de animal pequeno.
• Realismo moral:
o Julgam os resultados antes que a intenção. Ex.: são mais severas com alguém que
quebra cinco pratos sem intenção de fazê-lo do que com aquele que quebrou apenas
um intencionalmente, já que no primeiro caso o prejuízo é maior.
• Centração:
o A criança centra a atenção em uma única característica da realidade de cada vez. Por
exemplo: dois copos que têm a mesma quantidade de refrigerante, porém, têm formas
diferentes. Diante deles a criança não consegue coordenar as diferentes dimensões a
fim de fazer a compensação, ou seja, um copo que é mais alto é mais estreito, e aquele
que é mais largo é mais baixo.
• Não conservação de propriedades físicas (quantidade, peso e volume):
o Para a criança, ao mudar a forma do objeto, mudam as propriedades físicas. Por exemplo: ao mudar o refrigerante de recipiente, a criança tem a sensação de que mudou a sua
quantidade. Isso ocorre porque nesta fase não é capaz de corrigir a distorção perceptiva.
• Pensamento irreversível:
o É incapaz de inverter mentalmente uma operação e chegar ao ponto de partida não
modificado.
• Raciocínio transdutivo:
o Muda do caso particular para outro caso particular. Por exemplo, quando a criança
ouve: “Diz para tua prima não fumar porque quem fuma fica velha”. Diante disso a
criança questiona que todas as pessoas velhas fumaram um dia.

Fonte: Marques, 2001.
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Segundo Piaget, os períodos não vão simplesmente se substituindo, pois
diante de situações novas é possível empregar raciocínios típicos de uma fase anterior.

Um olhar para o aspecto motor
O ciclo do desenvolvimento humano é contínuo e assenta num crescimento
anterior, evoluindo em sequência, de forma que:
• Domínio motor dos olhos precede o dos dedos;
• O equilíbrio da cabeça precede o equilíbrio do corpo;
• A preensão palmar precede a preensão digital;
• A preensão voluntária precede o abandono voluntário;
• A ação de bater aparece antes da de empurrar;
• Os movimentos verticais e horizontais da mão antes dos circulares e
oblíquos;
• O engatinhar antes do andar de pé;
• Os gestos antes das palavras;
• O balbucio antes da fala;
• Os substantivos antes das preposições;
• Os brinquedos solitários antes dos sociais;
• As percepções antes das abstrações;
• Os juízos práticos antes dos conceptuais.
A organização do crescimento prossegue na direção:
• Cabeça para os pés; e do eixo central para fora;
• O tronco é inervado antes dos ombros;
• Os ombros antes dos braços;
• Os braços antes das mãos;
• Os membros opostos e as funções contrapostas têm de ser levados ao
equilíbrio: os músculos flexores em oposição aos extensores, as extremidades, esquerda e direita, os olhos e as mãos, os movimentos para frente
e para trás, os movimentos verticais e horizontais, o agarrar e o largar, o
meu e o teu, a atividade individual e a social.
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Fases do desenvolvimento infantil de 0 a 6 anos e
suas características
1º ano de vida
16 semanas:
O bebê apresenta simetria de postura, interesse tanto pelos objetos como
pelas pessoas. Sorri espontaneamente, inicia suas explorações quer agarrando em
objetos, quando está deitado de costas, quer olhando para eles, quando em posição sentada e apoiado. Torna-se perceptivo, mais expressivo, arrulha, ri baixinho
e dá gargalhada. É muito menos voltado para si mesmo, sendo mais ligado ao seu
ambiente. Tem forte desejo de se aproximar, de contatar, de agarrar, de apalpar e de
manusear (GESELL, 2003).

28 semanas:
É comunicativamente expansivo, lançando-se a novas perspectivas, novos
sons, novas atividades. Gosta de estar sentado, com as mãos livres para poder agarrar e manusear objetos. Quando deitado de barriga para baixo, quase consegue se
virar (GESELL, 2003).
Socialmente, é capaz de distinguir uma pessoa estranha, de conversar
com os seus brinquedos, de sorrir à sua imagem no espelho e de reagir de forma
encantadora à mãe e ao pai. Interpreta expressões faciais, as atitudes posturais e
a rotina doméstica. É capaz de brincar sozinho durante curtos períodos de tempo.
Mostra-se, ao mesmo tempo, independente e sociável, alternando, com facilidade,
uma atividade espontânea relacionada consigo mesmo e uma atividade de relações
sociais. Os bebês desta idade gostam das outras pessoas não somente por elas próprias, mas por aquilo que possam fazer por eles. Diferencia as pessoas e pode mostrar-se tímido. A instabilidade de sua estrutura emocional exprime-se pela íntima
interação entre choro e riso (GESELL, 2003).

40 semanas:
O bebê consegue sentar-se sozinho, apresenta bom domínio do seu físico,
engatinha, esforça-se para se colocar de pé. Maneja objetos com vontade e interesse.
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Sua sociabilidade inclui palavras como “mamãe” e “papai”. No entanto, não se tornou ainda uma pessoa social. Permanece menos tempo deitado e se encontra numa
fase transicional de emancipação. É sensível a um maior número de acontecimentos no seu ambiente e desenvolve a capacidade de imitação (bater palmas e dizer
tchau), sendo que as vocalizações são muito variadas nesta idade. Percebe a ausência de objetos. Começa a se deslocar. Atividades sociais apreciadas: esconder (cobrir
e descobrir o rosto), brincar com os lábios, dar passos seguro pelas duas mãos, gosta
que o deitem de barriga para baixo, no chão, ou o coloquem num brinquedo que
balance (cavalinho). Intimida-se com estranhos e pode ter receio das vozes desconhecidas. Costuma ser mais exigente com a mãe. Muitas vezes comporta-se melhor
quando está com alguma outra pessoa (GESELL, 2003).

52 semanas:
Mantém-se de pé e é capaz de caminhar levado pela mão. Não é tão interessado nem tão hábil no manuseamento de objetos, bate palmas e diz adeus. É
capaz de imitar sons, de responder quando o chamam pelo nome, de reagir adequadamente a “não!” e “me dá”. Demonstra estabilidade tanto física como social. A
capacidade de comer com os dedos adquire antes de comer sozinho com a colher.
Gosta mais de brincar com vários pequenos objetos do que com apenas um e sabe
como se agarra. As oportunidades de convívio social favorecem uma organização
saudável das emoções que o acompanham. Gosta de ter plateia, tendendo a repetir
habilidades que fazem as pessoas rirem, o que pode ajudá-lo a sentir sua própria
identidade. Mostra-se suscetível a certas formas primitivas de afeto, ciúme, simpatia e ansiedade (GESELL, 2003).

15 meses:
Começa a andar, mas seu andar ainda é instável. Atira os brinquedos e
depois quer que lhe sejam dados outra vez. Seu vocabulário não é suficiente para
exprimir com eficácia as suas exigências. É capaz de ficar em pé sem ajuda, de
caminhar sozinho e de uma coordenação mais delicada nas suas atividades de
comer e de brincar. Apresenta consciência apurada do meio (GESELL, 2003).

18 meses:
A criança dificilmente obedece a ordens e também dificilmente presta
atenção quando falam com ela. Sua imaturidade no domínio motor, adaptador, da

246
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 246

11/04/2019 10:28:04

Reflexões Pedagógicas para a Educação Infantil
do Município de São Carlos-SP

linguagem e emocional pode provocar acessos de fúria. Dispõe de energia locomotora
intensa. Apresenta dificuldade em coordenar os movimentos das mãos e dos pés. É
atenta ao aqui e agora. Tem escassa percepção de objetos distantes (GESELL, 2003).
Ainda não apresenta condições de estabelecer relações interpessoais complexas ou apuradas. Brinca sozinha, satisfeita. No entanto, verifica-se que consegue
ter uma compreensão melhor sobre as outras pessoas. Gosta de jogos de “esconder”
mais complexos, como o de se esconder e ser encontrada. Esse gênero de brincadeira recíproca a ajuda a criar uma identificação de si própria como uma pessoa
distinta das outras, mas, ao mesmo tempo, semelhante a elas (GESELL, 2003).
Começa a usar o “troninho” ou vaso sanitário. Não permanece muito tempo
no mesmo lugar. Começa a ter interesse pelas atividades domésticas e a saber onde
as coisas são guardadas. Gosta de buscar objetos e de colocar as coisas nos lugares
próprios (GESELL, 2003).
Quando no ambiente escolar, quase não demonstra interesse nas outras
crianças, mas sim em si mesma, brincando a maior parte do tempo sozinha. Pode ter
um discreto interesse pela educadora, cujo papel é deveras passivo, sendo sua função
principal proteger, suprir, e não forçar uma cooperação socializada (GESELL, 2003).

2 anos:
A criança se apresenta mais segura de si, tanto no domínio motor como
no da linguagem. Desenvolveu a capacidade de esperar e de suportar frustrações
ligeiras ou temporárias, se houver necessidade disso. Continua preferindo brincar
sozinha a brincar junto de outras crianças e raramente brinca em cooperação. Está
numa fase pré-cooperativa, em que mais observa o que as outras fazem do que
participa. Não partilha ou deixa que mais alguém brinque com aquilo que é dela. A
criança aprende primeiramente o “é meu” (GESELL, 2003).
É demasiadamente infantil para que aprenda somente por palavras e carece
organizar sua experiência mexendo, manuseando, agarrando, apertando e, até também um pouco, escondendo e fugindo. Prefere os brinquedos de ação. Interessa-se
pelas relações de mãe e bebê e gosta de colaborar nas tarefas caseiras. Demonstra
certa timidez em relação a pessoas desconhecidas (GESELL, 2003).
Na escola, ocupa-se essencialmente com atividades individuais, porém
começa a despertar o interesse pelas outras crianças da mesma idade, havendo
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abordagens afetuosas, como abraços, beijos. “Bater” pode ser uma forma de contato
social e não necessariamente desagrado. Observa-se aversão a ceder ou partilhar as
coisas com outras crianças (GESELL, 2003).
Demonstra atenção à educadora, remete-se com frequência a ela, conta-lhe coisas, pede ajuda e gosta que observe suas atividades. Pode brincar ao lado das
outras crianças, mas a verbalização social é muito escassa. A maioria das crianças
desta idade exige da educadora um tipo mais maternal de relação (GESELL, 2003).

2 anos e meio:
A criança tende a ser rígida e inflexível. Estabelece rotinas rígidas e espera
que todos lhe obedeçam. É dominadora, exigente, quer tomar suas próprias decisões. Ainda não consegue escolher entre alternativas e, assim, oscila entre quaisquer
dois extremos: “Quero – Não Quero”; “Faço – Não Faço”. Preocupa-se momentaneamente com os brinquedos e apresenta característica ritualista, particularmente
em casa, em que insiste para que os eventos se deem à sua maneira. Demonstra
interesse por música, dança, livros de colorir figuras, lápis de cor, tesoura e quebra-cabeças (GESELL, 2003).
O comportamento inclui extremos de timidez e retraimento, por um lado, e
de aproximação e agressividade, por outro. A criança deseja a companhia de outras
pessoas, tanto adultos como crianças, mas nem sempre consegue lidar de forma
positiva com elas, podendo passar de um período em que seja submissa demais para
outro em que seja excessivamente dominadora. Brinca melhor com outra criança
ao ar livre e se entende melhor com uma criança mais velha. Ao final do segundo
ano, a criança anda e corre, articula palavras e frases, adquire o controle do intestino e da bexiga, ganha um sentido rudimentar de identidade pessoal e de posse
individual (GESELL, 2003).
Na escola, as brincadeiras solitárias já não predominam. A abordagem social
mais comum se dá entre a educadora e a criança. Brinca muito pouco em cooperação com outras crianças. As brincadeiras tendem a ser mais violentas. Demonstra-se muito segura de si (GESELL, 2003).
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3 anos:
Nesta fase, a criança gosta tanto de dar como receber, de cooperar e quer
agradar. As pessoas lhe são importantes e gosta de fazer amizades. Sua capacidade
de linguagem a permite apreciar a conversa e reagir bem a situações verbais. Exprime-se por frases completas, utilizando as palavras como instrumentos do pensamento; revela uma propensão positiva para compreender o seu ambiente e para
corresponder às exigências da cultura (GESELL, 2003).
Observam-se gradativos avanços no lar e na creche quanto ao domínio postural, coordenação delicada, linguagem, obediência, cortesia, asseio, além de crescente autodomínio. A organização motora se apresenta mais equilibrada e fluida. É
capaz de abotoar e desabotoar seus botões sem os arrancar. Detém domínio inibitório dos esfíncteres – que começam a ficar sob seu controle voluntário –, sendo capaz
de ir sozinha ao banheiro quando é preciso (GESELL, 2003).
Escuta as palavras com segurança e compreensão cada vez maiores, gosta
de se relacionar com palavras novas. Evidencia progressos nas relações interpessoais.
A emoção desenvolve-se, assim como a inteligência. Sua noção de tempo é restrita,
mas bem definida dentro de suas limitações. Distingue entre dia e noite, faz acordos
e espera sua vez, o que constitui um progresso psicológico (GESELL, 2003).
Os seus atos de colaboração na creche são ainda vagos e desconexos. Nesta
fase, a criança precisa desenvolver também a sua independência, brincando sozinha. O “eu” e “você” são complementares. A criança pode estar apta a escolher
entre duas alternativas e gosta de fazer opções simples, sendo que as que ainda não
são capazes de escolher precisam que lhes planejem as coisas antecipadamente. No
ambiente escolar, a criança presta tanto atenção às demais crianças como à educadora. Identificam-se poucas brincadeiras solitárias e muita conversa de caráter
social, iniciadas por elas próprias. Possuem capacidade de separarem a atividade e
a conversa, podendo brincar de algo e falar de outro assunto ao mesmo tempo. As
brincadeiras cooperativas são ainda rudimentares. Os grupos de 2 crianças mantêm-se por mais tempo e se entendem melhor do que os grupos mais numerosos. É
uma idade social imitativa. Cooperar, partilhar e aguardar a vez ocorrem mais naturalmente. O papel da educadora visa estimular ou ajudar na construção de amizades e dar ideias para organização das brincadeiras. A criança reporta-se ao passado,
ao presente e ao futuro e tem a pretensão de dizer as horas (GESELL, 2003).
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O entendimento se dá em termos concretos, baseado em suas percepções.
Quanto à diferença de gêneros, a criança de 3 anos percebe as diferenças entre
meninos e meninas (BRAZELTON e SPARROW, 2003).
A criança tenta evocar reações com sua fala; está descobrindo que a fala
influencia os outros. A linguagem também está moldando seu entendimento do
mundo à sua volta e ajudando-a a moldar seus próprios pensamentos. As palavras
dão a uma criança um novo poder sobre si mesma e o mundo, pelo fato de ter consciência de quão poderoso o mundo à sua volta pode ser. A exposição à linguagem é
essencial para aprendê-la. Igualmente importante, são as emoções que vêm com a
comunicação. A satisfação interior de ser entendida e o reforço externo do poder
das palavras impulsionam o aprendizado da linguagem. O sentimento de controlar
o mundo através da linguagem é excitante para uma criança. Mas, quando ela pode
falar e pode imitar a fala e os gestos de outros à sua volta, torna-se parte do mundo
deles (BRAZELTON e SPARROW, 2003).
Ainda não consegue ler as horas, mas pode usar palavras para organizar
o tempo. As rotinas contribuem para o aprendizado sobre tempo (hora do lanche,
hora da sesta, do jantar, do banho, hora de dormir – essas são as horas do relógio da
criança de 3 anos). O tempo é experimentado de forma diferente em várias circunstâncias (BRAZELTON e SPARROW, 2003).
O espaço é organizado em torno do que está ao alcance da criança, ou
está muito alto, dentro do seu ângulo de visão, por exemplo. Atividade e espaço
estão estreitamente ligados – a criança precisa movimentar-se para aprender sobre
espaço; sendo assim, pode nomear os lugares e as relações no espaço que veio a
conhecer através dessa atividade. O uso da linguagem para explorar ideias também
modela o seu senso de espaço (sobre, sob, acima, abaixo, dentro, fora). A criança
usa a linguagem para planejar como usará seu corpo no espaço de modo a chegar
aonde pretende ir. A exploração ativa do espaço de uma criança pequena a ajuda a
aprender sobre a permanência do objeto, a causalidade e a planejar seus movimentos corporais (BRAZELTON e SPARROW, 2003).
Com relação ao desenvolvimento moral, algumas considerações são relevantes de serem feitas. Surgem sentimentos agressivos dirigidos aos demais, podendo
ser perturbadora para todos – pais e criança –, o que resulta em angústia e medo.
Qualquer comportamento impulsivo como morder ou bater é assustador para a
criança. Ela não sabe como parar, repetindo-o inúmeras vezes, como que tentando
descobrir o motivo pelo qual ele produz uma resposta tão poderosa. Morder, arranhar
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e bater começam todos como comportamentos exploratórios normais. Quando os
adultos exageram ou desconsideram o comportamento, a criança o repetirá, como
se quisesse dizer “eu estou fora de controle, ajude-me”. Uma estratégia é ensinar à
criança uma técnica à qual possa recorrer quando sentir a necessidade de morder:
“Que tal pegar seu brinquedo favorito, quando você estiver aborrecido?” (BRAZELTON e SPARROW, 2003).
Na escola, muitas vezes, a separação pela manhã pode se tornar um obstáculo quando as crianças se dirigem pela primeira vez em tal contexto. Quando
têm uma professora com quem se relacionam bem, isso pode ajudar. Mas a separação provavelmente ainda será difícil e dolorosa. Muitas delas se desorganizam,
queixam-se e choram todos os dias. Esse processo é saudável para a criança, que
aprende habilidades sociais e a apreciar seus pares, à medida que fazem esse tipo
de ajustamento (BRAZELTON e SPARROW, 2003).
Várias crianças necessitam de um objeto de transição (cobertores, objetos
queridos e o hábito de chupar o polegar), especialmente durante a separação. É
um momento decisivo no seu desenvolvimento, que é o de aprender a tornar-se
mais independente. A regressão e a organização são necessárias tanto para os pais
quanto para a criança. Nessas ocasiões, uma criança precisa de uma lembrança
confortadora de casa e do relacionamento familiar. Quando consegue readquirir o
domínio de si mesma, desperta uma forte sensação de orgulho e poder, percebendo
que ela pode afetar seu mundo (BRAZELTON e SPARROW, 2003).

3 anos e meio:
A criança pode apresentar comportamentos de inconformismo e recusa
a obedecer. É capaz de fazer oposição a toda espécie de rotina. Embora se recuse
veementemente a fazer o que exigem dela, exige muito dos outros, o que denota
sua insegurança. É emocionalmente vulnerável. A coordenação motora se torna
mais insegura, assim como a espacial. Demonstra apurada consciência dos sons
e pode ter numerosos receios auditivos (explosão, trovão, sirene etc.). Pode ser
imaginativa e inventiva com autêntica capacidade para brincar, ter consciência dos
sentimentos alheios e mostrar-se muito terna nas expressões de seu afeto. Sua
capacidade de linguagem é abundante e variada. Possui maior interesse por livros
e por ouvir contar histórias. Pode brincar com companheiros imaginários. É uma
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idade de extremos emocionais em que, por exemplo, em dado momento mostra-se
tímida e, depois, buliçosa e exuberante (GESELL, 2003).
Quanto à sociabilidade, possui suas ideias bem definidas e restrita capacidade para se adaptar aos desejos ou às maneiras das outras pessoas. As amizades
podem consistir meramente em sentar-se junto ao amigo escolhido. Duas crianças que se conheçam há certo tempo podem já constituir um par muito unido
(GESELL, 2003).
No contexto escolar, evidencia-se uma mudança importante quanto à socialização, em que a criança dedica maior atenção às demais do que à educadora. A
maioria brinca em grupos de 3 ou mais crianças. A imitação é bastante evidente. O
mundo da fantasia vai se tornando mais sedutor. Pode haver interesse por companheiros imaginários, animais antropomorfizados, histórias de conteúdo mais violento
e música. Evidenciam-se menos contendas. É frequente 2 ou 3 crianças combinarem
de excluir outra. É tarefa da educadora tentar convencê-las a incluírem aquela que
tinham excluído. As expressões de tempo passado, presente e futuro são usadas em
igual extensão nas conversas espontâneas (BRAZELTON e SPARROW, 2003).

4 anos:
A criança faz inúmeras perguntas, apreende analogias e manifesta uma
tendência ativa para conceitualizar e generalizar. É muito falante, gosta de palavras
novas e diferentes. Nas rotinas da vida doméstica está quase só dependente de si
própria. A criança pode atacar, dar pontapés, atirar pedras, quebrar coisas e fugir.
Nas manifestações emocionais, pode rir estrondosamente ou ter acessos de fúria. No
aspecto verbal, pode mentir, fanfarrear, contrariar. Mostra-se provocadora e pode ser
perfeitamente encantadora e divertida. Tem pouca consciência dos desapontamentos
e emoções alheias. Tem grande curiosidade pela morte, mas escasso entendimento
do seu significado. Possui intensa energia conjugada com uma organização mental de
grande fluidez e sua imaginação está sempre em movimento (GESELL, 2003).
No ambiente escolar, organiza-se em grupos de 3 ou 4, muitas vezes com
separação entre meninos e meninas. Dá ordens, cria barreiras e exclui os intrusos. Prefere brincar com outras crianças a brincar sozinha. Gosta de receber novos
privilégios, em resposta ao cumprimento das “regras”. Está adquirindo um forte
sentimento da família e do lar (GESELL, 2003).
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É altamente social. Na escola passa a maior parte do tempo conversando e
brincando com os amigos, permanecendo pouco tempo sozinha. Pode ainda pedir
ajuda à educadora contra as outras crianças. Faz brincadeiras cooperativas, gabam-se
umas em relação às outras. Aceita melhor as regras verbais do que as restrições físicas
no ambiente, mas pode se esquecer das regras quando em grupo. É cooperativa e
imaginativa. Muitas brincam com companheiros imaginários. Refere-se em proporção quase igual ao passado, presente e futuro (BRAZELTON e SPARROW, 2003).
A linguagem é agora capaz de acompanhar as ideias mais complexas da
criança, de conduzir a novas ideias. O sentimento de excitação interior quando
uma ideia encontra expressão e pode tornar-se uma realidade é combinado com o
novo poder sobre todos à sua volta (BRAZELTON e SPARROW, 2003).
Há novas satisfações emocionais: a criança pode começar a ver as recompensas de crescer. Sua capacidade de identificar-se com seus pais e com aqueles
à sua volta lhe fornece o incentivo para aprender novas habilidades. Ela tem consciência de que suas decisões têm importância (BRAZELTON e SPARROW, 2003).
Uma criança desta idade sente-se presa entre o senso de dependência de
seus pais e de outras pessoas, e um desejo de dominar seu mundo que a impulsiona
para frente. Brinquedos e fantasias são formas de elaborar isso e construir um
mundo que funcionará para ela (BRAZELTON e SPARROW, 2003).
O pensamento mágico é um impulso em direção à independência e oferece
explicações para todos os tipos de mistério. A criança está tentando dominar o próprio mundo. Precisa sonhar e desejar um mundo do qual ela tenha o domínio. O
brinquedo se torna um mundo no qual ela pode tentar soluções mágicas. A criança
busca soluções para sentimentos intoleráveis: de frustração, de amor, de raiva, de
ser capaz de controlar seu mundo, de não ser apenas como os adultos à sua volta. A
fantasia protege seus sonhos, seus desejos, sua capacidade de relacionar-se com o
futuro. Explora seu mundo de faz de conta, a fim de poder aceitar a realidade à sua
volta (BRAZELTON e SPARROW, 2003).
Meninos e meninas, nesta idade de 4 anos, têm consciência das suas diferenças corporais. As crianças descobrem suas próprias genitálias e a excitação da
autoestimulação, podendo suprir a necessidade de explorar umas às outras (BRAZELTON e SPARROW, 2003).
Mentir pode fazer parte do comportamento da criança nesta idade. Quando
desejam muito algo, quando anseiam por algo que não podem ter, a ansiedade se
torna insuportável e uma mentira pode criar a ponte. A mentira é transparente,
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porque está muito claramente relacionada ao desejo da criança (BRAZELTON e
SPARROW, 2003).
Transgressões como furtos podem acontecer. Os adultos têm a difícil tarefa
de evitar a vergonha constrangedora, por um lado, e minimizar a má ação, por
outro. Mas a lição que uma criança aprende ao assumir a responsabilidade de desculpar-se e fazer reparações é muito importante, ajudando-a a estabelecer limites
entre desejos e realidade (BRAZELTON e SPARROW, 2003).
Diante do comportamento inadequado usado pela criança para obter atenção, é importante estabelecer limites firmes no momento em que ele ocorre. Uma
maneira de lidar com essa situação é oferecer à criança chances de ser bem-sucedida, dando-lhe alternativas a seu comportamento no momento em que ela não
está com problemas. No calor do momento, o objetivo deve ser romper o ciclo (BRAZELTON e SPARROW, 2003).

4 anos e meio:
O comportamento da criança aos 4 anos e meio pode ser variável e imprevisível. É uma idade intelectual, investigadora e questionadora. Tem preocupação
de separar a realidade da fantasia, o que é verdadeiro do que é falso. Necessita de
menos auxílio dos adultos na consecução de uma tarefa; sente-se mais motivada.
Brinca de modo menos violento e é mais capaz de aceitar frustração. Passa muito
tempo desenhando e começa a manifestar interesse pelas letras e números. Mostra
interesse em ver os diversos lados das coisas (frente e atrás, dentro e fora). Têm
maior domínio de si próprias, interesse em melhorar e aperfeiçoar suas capacidades. As brincadeiras com companheiros imaginários tomam menos tempo e atenção. É mais capaz de aceitar uma frustração (GESELL, 1998; 2003).

5 anos:
Nesta idade, a criança já possui o domínio motor bem amadurecido. Fala
sem articulação infantil e é capaz de contar uma longa história. Sente-se socialmente orgulhosa de si e das suas proezas. Tende a ser calma, estável, digna de confiança e bem ajustada, amigável, sensível, responsável, gosta de agradar, de ajudar e
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de ser ensinada para sentir o prazer do êxito e aprovação social. A mãe parece ser o
centro de seu mundo e a criança gosta de estar com ela, de fazer o que ela lhe pede,
de lhe ser agradável (GESELL, 1998).
Quanto à vida emocional, denota um bom ajustamento a si e confiança nos
outros. É mais realista e se apresenta numa situação de equilíbrio excelente. Busca
o apoio e a orientação dos adultos. Interessa-se por saber fazer coisas que estejam
dentro das suas capacidades. Seus jogos de grupo limitam-se, em geral, a 3 pessoas
(GESELL, 1998).
Vive num mundo de aqui e agora e seu principal interesse é limitado pelas
suas próprias experiências imediatas. Gosta de se sentir numa situação segura
(GESELL, 1998).
Não demonstra interesse em fazer perguntas sobre sexo, mas sim sobre
o aparecimento do bebê. Gosta de ter rotina certa e ajusta-se bem a ela. Prefere
brincadeiras coletivas, podendo estar em grupos para a realização de atividades,
entretanto, trabalha de forma independente. Preocupa-se, sobretudo, com o presente (GESELL, 1998).
Pesadelos são comuns e desempenham um papel importante no desenvolvimento da criança. Eles trazem equilíbrio aos sentimentos agressivos. Os sonhos e
desejos abrem caminho para a realidade (BRAZELTON e SPARROW, 2003).
Nesta fase, o brinquedo tem muitos propósitos, oferecendo uma forma de
experimentar o pensamento desejoso, de aprender sobre papéis, de aprender sobre
controles e de ser amigo. É uma oportunidade de desenvolver a autoestima e de
expressar sentimentos dolorosos ou confusos. Crianças desta idade expressam uma
mistura de fantasia e medos ao brincar com figuras não humanas (BRAZELTON e
SPARROW, 2003).
As identificações de gênero atingem seu ápice nesta idade. A criança identifica as diferenças, forma categorias e pensa sobre as características que são necessárias para ser o mesmo ou o diferente. Procura experiências concretas (por exemplo, brincar de médico) para descobrir o que não sabe. Diante de questionamentos
aos adultos, é preciso supri-los até o ponto em que a criança deseja e compreenda,
estabelecendo precedentes para uma comunicação confortável. A ansiedade e as
respostas proibitivas podem ser contraprodutivas. Explorações mútuas do corpo
entre as crianças desta idade podem ser observadas. O foco da criança está mais
voltado ao uso do banheiro do que com amor sexual ou reprodução. A masturbação
é um resultado comum da exploração. Os órgãos genitais são altamente enervados,
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sensíveis desde cedo na vida. Os limites em relação a esse comportamento devem
ser impostos sobre o lugar onde a masturbação é feita e não sobre o comportamento
em si. A masturbação faz parte da exploração do corpo da criança e é uma extensão
natural da descoberta sobre a importância da sua genitália, sendo que as exibições
públicas deixarão de existir se não forem reforçadas pela ansiedade parental ou
atenção negativa (BRAZELTON e SPARROW, 2003).
Com relação ao desenvolvimento moral, a criança se torna consciente do
efeito de suas ações tanto nas respostas das outras pessoas como em seus sentimentos. Essa é a origem da responsabilidade e um pré-requisito para a consciência.
A capacidade em desenvolvimento da criança de pensar em si como única, com
características diferentes, é acompanhada pela percepção de que outras pessoas
consideram-na dessa forma. A empatia começa a apontar, quando passa a ter importância o que a criança faz as outras pessoas sentirem e o que elas podem sentir em
relação a ela. À medida que o senso de si mesma surge, a criança pode desenvolver
um senso de autoestima e autoconfiança, ou pode formar um conceito negativo de
si mesma e de sua capacidade de dominar tarefas desafiadoras. As atitudes, reações
ou comportamento para com ela, que transmitam aceitação e encorajamento, a ajudarão a acreditar em seu potencial. Observar as etapas que a criança venceu para
realizar uma tarefa é uma maneira de reconhecer sua realização. É necessário um
equilíbrio entre o encorajamento do adulto e a satisfação interior da criança (BRAZELTON e SPARROW, 2003).

5 anos e meio a 6 anos:
A criança se mostra uma pessoa afetuosa, entusiástica, interessada, pronta
para tudo o que se queira, quando tudo transcorre bem à sua volta. Quando não
transcorre bem, refugia-se nas birras e nas lágrimas. Observa-se dificuldade de
modificar e de ajustar o comportamento, podendo surgir explosões emocionais
como choro, gritos, agressividade (GESELL, 2003; 1998).

6 anos:
É uma idade de transição, em que ocorrem modificações fundamentais,
tanto somáticas como psicológicas. Começam a cair os dentes de leite e a romperem
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os primeiros molares permanentes. A criança tende a comportamentos extremos,
rapidamente. Apresenta dificuldade de distinguir claramente entre duas possibilidades. Brinca melhor com um companheiro do que com dois. Não tem o comando de
seus impulsos motores nem das suas relações interpessoais. Quer ser a primeira e
ganhar sempre. Não vive no tempo de agora como a de cinco anos (GESELL, 1998).
A função da escola é a de lhes fornecer experiências pessoais e culturais
que organizem simultaneamente as emoções em desenvolvimento e as imagens
intelectuais a elas associadas. Nesta idade, a mente não está preparada ainda para
um ensino puramente formal da leitura, da escrita e da aritmética, havendo a
necessidade de associá-las com a atividade criadora e com experiências motoras
vividas. A criança tem de se ajustar a dois mundos: o do lar e o da escola. Continua
emocionalmente ligada ao lar, mas tem de adquirir na escola um outro conjunto
de laços emocionais. A transição entre esses dois mundos pode se tornar árdua,
quando eles se encontram fisicamente distanciados (GESELL, 1998).
A transição para a escola pode ser tão intensa a ponto de provocar o aparecimento de sintomas gastrointestinais e de reações emocionais sérias. As crianças
sensíveis e imaturas são as que sofrem mais. As dificuldades de ajustamento exacerbam-se se a professora é dotada de uma personalidade severa e disciplinadora
e se os métodos pedagógicos são demasiado rígidos e dão uma importância excessiva ao ensino puramente acadêmico, à competição e aos resultados escolares. Em
algumas dessas circunstâncias, as tensões da entrada para a escola atuam sobre a
criança de uma forma tão violenta que podem pôr em risco sua saúde mental. O
ingresso na escola não é uma transição fácil e deve ser suavizada mediante arranjos
flexíveis dos horários e dos programas. A criança é mais receptiva ao ensino, sendo
capaz de pedir ajuda, e possui sentimento de grupo (GESELL, 1998).
Apresenta tendências emocionais rígidas que podem se virar para a direção
oposta (“o dia e a noite”, por exemplo). Nítida redução das explosões emocionais
(BRAZELTON e SPARROW, 2003). A professora precisa ser capaz de interpretar a
efervescência da criança como sintoma de um processo de crescimentos que exige
hábil orientação (GESELL, 1998).
A criança, nesta idade, é o centro de seu próprio universo. Quer ser sempre
a primeira, aquela de quem mais se gosta, a que é mais elogiada, a que ganha sempre. Está convencida de que a sua maneira de fazer as coisas é a que está certa e
quer que as outras pessoas façam o que ela quer. Não sabe perder, nem aceita que
a critiquem. Domina as situações e está sempre pronta a dar a sua opinião. Projeta,
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com frequência, suas próprias características negativas nas outras pessoas e depois
as critica. Esse sentimento é também consolidado, de certo modo, através do seu
interesse pela conduta dos amigos, através dos desentendimentos com a mãe e da
sua crescente separação relativamente a ela (GESELL, 1998).
Interessa-se pelo casamento, a origem dos bebês, a gravidez, o nascimento,
o sexo oposto, o papel do sexo e o novo bebê que entra na família. Ela pode retornar
aos seus tempos de bebê e tentar voltar à sua situação dessa idade, representando
as atitudes do bebê. Gosta de imitar um irmãozinho mais novo e agrada-lhe, sobretudo, falar da maneira como acha que falam os bebês. Ri das palavras relacionadas
com o banheiro (GESELL, 1998).
São muito sensíveis aos humores, emoções e tensões dos pais, mesmo
quando estes possam pensar que esconderam bem da criança os seus sentimentos
(GESELL, 1998).
Tem perspectiva de grupo, que é geralmente de 2 crianças, e muda com frequência. As atividades determinam, em parte, a constituição do grupo, mas as reações emocionais desempenham nela agora uma parte mais importante (GESELL,
1998).
Algumas crianças desta idade são capazes de assumir a responsabilidade
por seus atos. A distinção entre o “meu” e o “teu” é difícil. Para ela, o “meu” predomina e, assim, apodera-se com facilidade de objetos cobiçados que se encontrem
ao seu alcance. A criança começa a se preocupar com a morte (GESELL, 1998).
Idade em que a criança está mais consciente dos efeitos que uma conversa
tem sobre outras pessoas. Percebe-se grande interesse por palavras escatológicas,
que são, normalmente, reservadas para momentos em que está tentando obter vantagem sobre as demais crianças, ou provocar impiedosamente uma outra. Ela vai
querer aprender sobre a reação de seus pais a uma nova palavra ou testar outras
pessoas à sua volta (GESELL, 1998).
É uma idade em que há a probabilidade da criança compartilhar com os
pais dúvidas sexuais que havia aos cinco anos, como, por exemplo, sobre a origem
dos bebês (GESELL, 1998).
A criança de 6 anos apresenta senso claro da diferença entre faz de conta e
realidade. Pesadelos e medos já não são tão predominantes (GESELL, 1998).
A criança já é capaz de avaliar uma situação e decidir se pode influenciá-la
ou não. A consciência das consequências da própria agressividade está se desenvolvendo e, com isso, vem a tentativa de autocontrole (GESELL, 1998).
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Amizades se formam, bem como “triângulos” (excluir um amigo por outro).
O pertencer se tornou importante e é intensificado pelo conhecimento de que outra
pessoa está “de fora”. Crianças que estão aprendendo a competir com a singularidade
de suas necessidades e de seus talentos podem ser excluídas por grupos de iguais. Para
uma criança que não é bem-sucedida, o trabalho de tentar ser como qualquer um pode
ser exaustivo. Em uma tentativa de crescer e se tornar independente, tenta realizar
tarefas que estão além de suas capacidades (BRAZELTON e SPARROW, 2003).
O primeiro ano é uma etapa importante. Na mente da criança, é um grande
passo a ser dado entrar na “escola de verdade”, onde todas as outras crianças estão.
Para os pais também é um marco. A professora se torna uma presença poderosa na
vida da criança, pois além de sustentar o crescimento cognitivo, ela será capaz de
influenciar o desenvolvimento emocional e os valores da criança. É importante que
pais e professores trabalhem em papéis de apoio mútuo, no melhor interesse da
criança. Uma sala de aula ideal apresenta formas de ajudar as crianças a canalizarem energia para buscas construtivas. O orgulho e a aprovação dos adultos são um
espelho crítico para o sucesso da criança. O primeiro ano oferece um novo entendimento de seus comportamentos (BRAZELTON e SPARROW, 2003).

Um olhar para a linguagem:
A linguagem é uma atividade comunicativa, com função social, e representativa, pois permite evocar ações, pessoas e objetos ausentes. Para a sua aquisição é
necessário que a criança esteja em interação com o mundo, visto que é um processo
contextualizado e influenciado pela experiência com o outro e pelas suas habilidades cognitivas (HAGE, 2003); assim como apresentar integridade dos substratos
neurobiológicos, sensoriais e motores (HAGE, 2000; FREITAS et al., 2015).
Durante o 1º ano de vida a criança apresenta comportamentos comunicativos que podem ser interpretados pelos adultos ou intencionais por meio de contato
ocular, gestual indicativo e/ou vocalizações associadas (HAGE, 2000). Sendo que
no 1º mês de vida a única reação observada é o choro indiferenciado, tornando-se
diferenciado para situações de fome e dor durante a sequência do 2º e 3º mês de
vida, além de apresentarem, neste período, sorrisos e vocalizações não articuladas
com variação de duração e intensidade.
Já o balbucio indiferenciado (repetição de uma mesma sílaba, como:
mamama, papapa) aparece no 4º e 5º meses, tornando-se diferenciado durante
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6º e 7º mês em que ocorre maior interação com os cuidadores através do riso, da
expressão facial e da movimentação corporal. Entre 8 e 11 meses evidencia-se o
surgimento de jargão (encadeamento de vogais e consoantes) (HAGE, 2000).
Quanto ao ritmo do desenvolvimento da linguagem, espera-se que as primeiras palavras surjam dentro da faixa de 12 e 18 meses e as frases (com justaposição de duas ou mais palavras) entre os 18 e 24 meses, considerando-se que existe
uma variação entre as crianças, as quais são consideradas dentro do espectro da
normalidade em mais ou menos 6 meses (HAGE, 2000).
Pode-se considerar indício de atraso de linguagem quando a criança ainda
não produz palavras até os 2 anos e frases até os 3 anos. Na suspeita de atraso é
necessário considerar como está a compreensão verbal da criança e a brincadeira
simbólica (HAGE, 2000).
As primeiras vocalizações, antes do aparecimento das primeiras palavras,
parecem, na maioria das vezes, um espelhamento da fala do adulto, evidenciando a
importância da atitude interpretativa sobre os comportamentos da criança e dando
a esse intercâmbio uma aparência de diálogo (HAGE, 2000).
Quanto ao desenvolvimento dos sons da fala, denominada aquisição fonológica, é atingido de forma espontânea, em uma sequência de idade comum para a
maioria das crianças e parece obedecer a uma ordem de aquisição dos fonemas, dos
mais simples aos mais complexos. Porém, podem apresentar pequenas variações
individuais (FREITAS et al., 2015).
A aquisição fonológica é contínua, visto que a criança progressivamente
aumenta seu inventário fonético, assim como aprende como os sons são distribuídos na estrutura silábica de forma a se apropriar das regras fonológicas (FERRANTE, 2007).
Entre as primeiras tentativas de produção de palavras da língua materna,
que se iniciam com 12 meses de idade, até as produções próximas à fala do adulto,
há um caminho de adaptações das palavras ouvidas em seu meio de convívio. Ou
seja, suas produções iniciais não são perfeitas, e tampouco cópias fiéis da fala adulta,
mas contêm “erros” e desvios de pronúncia que refletem as estratégias que a criança
está utilizando para produzir determinados tipos de som (OTHERO, 2005).
No entanto, o percurso para a produção não é desordenado ou assistemático. Há um sistema fonológico que subjaz ao conhecimento da criança, durante
suas tentativas, por meio de troca de um som por outro, denunciando, assim, algumas de suas estratégias de produção de sons na língua materna (OTHERO, 2005).
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A fase de maior expansão do sistema fonológico ocorre entre 1 ano e 6
meses e 4 anos, quando há um aumento do inventário fonético usado nas estruturas silábicas mais complexas, possibilitando, inclusive, a produção das palavras
polissilábicas. Porém, este período é caracterizado pela ocorrência de substituições
e omissões de sons (FERRANTE, 2007; FREITAS, 2015).
Dos quatro aos sete anos, a criança adquire os sons mais complexos, produz
de forma adequada as palavras mais simples e começa a usar palavras mais longas,
estabilizando o sistema fonológico (FERRANTE, 2007).
Dessa forma, o quadro geral da aquisição fonológica:
Tabela 3- Aquisição fonológica
Pontos de articulação

Idade de aquisição dos fonemas

Fonemas

Plosivas

1 ano e 6 meses a
1 ano e 8 meses

/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/

Nasais
Nasais

Fricativas

Lateral
Líquidas
Não lateral

Arquifonema

Dental ou
alveolar
Vibrante

Encontros consonantais

/m/ e /n/

2 anos a
2 anos e 6 meses

/ŋ/

1 ano e 8 meses

/v/

1 ano e 9 meses

/f/

2 anos

/z/

2 anos e 6 meses

/s/

2 anos e 6 meses

/ʒ/

2 anos e 10 meses

/ς/

2 anos e 8 meses a
3 anos

/l/

4 anos

/λ/

3 anos e 4 meses a
3 anos e 5 meses

/R/

4 anos e 2 meses

/r/

4 anos

{S}

5 anos a
5 anos e 6 meses

{R}

4 anos a
6 anos e 6 meses

[ r ], [ l ]

Fonte: Lamprecht, 2004; Wertzner, 2004; Ferrante, 2007; Queiroga et al., 2011.
Legenda:
/ ς / = som do fonema que representa: ch, x
/ Ӡ / = som do fonema que representa: j
/ λ/ = som do fonema que representa: lh
/ŋ/ = som do fonema que representa: nh
{S} = arquifonema S. Fonema do final de sílaba sem a vogal. Estrutura = CVC
{R} = arquifonema R. Fonema do final de sílaba sem a vogal. Estrutura = CVC
[ r ] = encontros consonantais com r
[ l ] = encontros consonantais com l
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Diante disso, a aquisição desordenada e/ou atrasada é aquela em que a
adequação do sistema fonológico não é espontaneamente alcançada e/ou não é conseguida na mesma sequência e no mesmo tempo observado na maioria das crianças
(FREITAS et al., 2015).

Simplificações fonológicas:
Os processos de simplificação fonológica ocorrem quando a criança, ao tentar se aproximar do sistema da fala do adulto, pode vir a apresentar dificuldades
perceptivas e de planejamento motor oral, os quais se espera que sejam superados
à medida que ela se desenvolve (HAGE, 2000).
Durante a aquisição fonológica, ocorrem tanto processos de simplificação
conhecidos como universais quanto os desviantes (próprios de cada indivíduo),
sendo que as simplificações universais afetam não apenas um fonema, mas uma
classe deles (HAGE, 2000). Serão descritos abaixo:

TIPOS DE PROCESSO FONOLÓGICOS OBSERVADOS
DURANTE O DESENVOLVIMENTO
Tabela 4- Processo fonológico.
Processo fonológico

Redução de sílaba

Harmonia
consonantal e
harmonia vocálica
Ou assimilação

Reduplicação

Descrição do processo
Quando há perda de uma das
sílabas do vocábulo
Um fonema sofre a interferência
de um vizinho que o antecede ou
o segue.
É a substituição de um som
por influência de outro que se
encontra na mesma palavra.
É uma duplicação incompleta:
só a consoante (harmonia
consonantal) ou só a vogal
(harmonia vocálica)
Consiste em uma duplicação
completa, quando a criança
repete uma sílaba de uma palavra

Exemplo

/patU/

/ᴣirafa /

/pa/

Idade prevista
para a
eliminação
2 anos e
6 meses

/filafa/

/pasariŋo/

pasaŋiŋo/

/kadeyra/

/kedela/

/ςupeta/

/pepeta/

/boneka/

/neneka/

2 anos e
6 meses

2 anos e
6 meses
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Plosivação de
fricativas ou
oclusivação de
fricativas

O modo de articulação dos
fonemas fricativos é transformado
em plosivo/oclusivo

Posteriorização para
velar

Um fonema plosivo linguodental
se transforma em um plosivo velar

Posteriorização para
palatal

Transforma um fonema fricativo
palatal em um fonema fricativo
alveolar

Anteriorização de
velares

Um fonema plosivo velar
transforma-se em um plosivo
linguoalveolar

Anteriorização de
palatal

Anteriorização de fricativa palatal
em fricativa alveolar

Simplificação de
líquidas

Substituição, semivocalização ou
omissão de vibrantes

Simplificação do
encontro consonantal

Eliminação da consoante líquida
/r/ ou /l/ do encontro consonantal

Simplificação da
consoante final

Eliminação da consoante final de
sílaba

/sapU/

/tapU

/vaka/

/baka/

/tatu/

/kaku/

/dosi/

/gosi/

/sapU/

/ςapU/

/zebRa/

/ӠebRa/

/kaza/

/taza/

/gatu/

/dadu/

/ςave/

/save/

/ӠelU/

/zelU/

/bolU/

/boU/

/kara/

/kala/ ou /
kaya/

/miλu/

/milu/ ou /
miyu/

/pRatU/

/patU/

/bluza/

/buza/

/tãboR/
/tãbo/ ou /tãboy/
/paSta/

2 anos e
6 meses

3 anos e
6 meses
4 anos e
6 meses

3 anos

4 anos e
6 meses

3 anos e
6 meses

7 anos

7 anos

/pata/

Fonte: Hage, 2000; Wertzner, 2004; Ferrante, 2007.

Desenvolvimento semântico:
O aspecto semântico é um subsistema linguístico que representa o significado das palavras e das combinações de itens que se encontra no cérebro de todo
falante (HAGE, 2000).
Mesmo não utilizando todas as palavras, o indivíduo deve ser capaz de compreendê-las. Nesse sentido, o desenvolvimento semântico envolve a compreensão
e a produção de palavras e frases. Assim, temos que a compreensão refere-se ao
reconhecimento de palavras, locuções e frases e à evocação dos objetos e ações que o
representam. Já a produção remete ao conteúdo da linguagem, mediante seleção de
palavras que expressam ideias, conceitos, sentimentos e sensações (HAGE, 2000).
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As primeiras palavras são normalmente adquiridas em um ritmo relativamente lento. Contudo, quando a criança atinge aproximadamente dois anos de
idade ou uma média de 50 palavras, ocorre a expansão do vocabulário, com a aceleração do ritmo de aquisição das palavras (HAGE, 2000).
A aquisição do vocabulário se inicia, aproximadamente, no momento em
que a criança aprende a relacionar corretamente sequências de sons (significantes) a conjuntos de situações (referentes), utilizando as representações mentais
(significados) correspondentes. A partir dessas primeiras palavras, o vocabulário
utilizado pela criança começa a se ampliar, até que, por volta dos 24 meses, ocorre
um fenômeno conhecido como explosão de vocabulário. Tal fenômeno se relaciona
com aspectos cognitivos da criança, que, por meio da formação de conceitos, dá
nome às coisas que a cercam. Nesse sentido, o vocabulário está intimamente ligado
com as experiências vividas pelo sujeito, uma vez que a curiosidade da criança e
suas experiências diante de novas situações explicam a aquisição e a busca pelas
palavras desconhecidas. Porém, pode haver uma considerável variação individual
nos padrões do crescimento do vocabulário inicial. Esse padrão de aquisição se deve
ao fato de o vocabulário ser um sistema aberto, isto é, em constante expansão ao
longo de toda a vida do sujeito (FREITAS et al., 2015).
O aprendizado de novas palavras está intimamente relacionado com a elaboração frasal (aquisição da sintaxe) e da aquisição de fonemas nas palavras (fonologia), pois, sem as palavras, os falantes não conseguem concretizar padrões sintáticos, estruturas morfológicas (palavras) ou até mesmo padrões sonoros de sua língua
(FREITAS et al., 2015).
Há uma estimativa em número médio de palavras produzidas por idade, mas
deve-se ter cautela e considerar que existe uma variação individual e do ambiente
onde vivem (HAGE, 2000). Assim, os aspectos quantitativos podem ser:
Tabela 5- Aspectos quantitativos da fala.
Faixa etária

Quantidade média de palavras

Entre 1 ano e 6 meses e 2 anos

10 a 50 palavras

Entre 2 e 3 anos

200 a 400 palavras

Entre 3 e 4 anos

400 a 600 palavras

Entre 4 e 5 anos

600 a 1500 palavras

Entre 5 e 6 anos

Acima de 10.000 palavras

Adulto

65.000 palavras

Fonte: Hage, 2000.
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Desenvolvimento morfossintático:
Morfossintaxe refere-se ao conhecimento que o sujeito deve ter a respeito
da organização das palavras para produzir uma frase (sintaxe) e da estruturação das
palavras (morfologia) (HAGE, 2000).
Tabela 6- Fase sintaxe.
Fase sintaxe

Idade

Esperado

18 meses a
2 anos

• Surgem orações com 2 elementos: justaposições de
palavras; em geral são afirmativas e imperativas;
• Aparecem as primeiras orações negativas com o
advérbio de negação deslocado para o início ou final
do enunciado;
• Aparecem as primeiras orações interrogativas.

2 anos a
2 anos e 6 meses

• Iniciam-se os períodos de 3 ou 4 palavras, com omissão
de artigos, pronomes, preposições;
• Os pronomes que podem aparecer neste período são
os de 1ª e 2ª pessoa.

2 anos e 6 meses a
3 anos

• Estrutura frasal se torna mais complexa, apresentando
em torno de 4 e 5 palavras;
• Aparecem as frases: coordenadas aditivas;
• Podem aparecer frases com uso de pronomes da 2ª
pessoa, e também da 3ª pessoa, assim como artigos
determinados, verbos auxiliares (ser/estar), mas estes
últimos podem apresentar desvios de flexionamento.

3 anos a
3 anos e 6 meses

• Pode ser observado o uso de períodos com orações
subordinadas adverbiais (mas, porque) e orações
relativas (que);
• As orações negativas apresentam o advérbio alocado
adequadamente na frase;
• Usa orações com passado simples e futuro na forma
composta;
• As frases começam a ser usadas para estruturar
narrativas;
• Os artigos apresentam flexionamento de gênero e
número.

3 anos e 6 meses a
4 anos e 6 meses

• Utiliza mais recursos em frases com períodos
subordinados adverbiais (se, quando);
• Usa adequadamente as preposições: com, de, em,
para;
• Elabora
adequadamente
frases:
interrogativas,
afirmativas e negativas;
• Consegue utilizar corretamente as principais flexões
verbais: presente, pretérito prefeito, futuro, em frases
com verbos regulares.

Após 5 anos

• Pode apresentar o uso de outros períodos subordinados
adverbiais (com: pois, para que);
• Pode-se observar o uso de voz passiva.

Após 6 anos

• Pode utilizar corretamente verbos irregulares;
• Podem aparecer verbos com pretérito mais que perfeito.

Fase I
Sintaxe primitiva

Fase II
Expansão
gramatical

Fase III
Aquisições tardias

Fonte: Hage, 2000.
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Desenvolvimento pragmático:
A pragmática está relacionada com a habilidade conversacional e do discurso narrativo, assim como o uso e a intenção que se faz da linguagem considerando o ouvinte e a situação em que está empregada (HAGE, 2000).
Quanto às funções da linguagem, podem-se destacar (HAGE, 2000):
• Solicitar objetos, ações;
• Nomear objetos, ações, atributos;
• Perguntar e/ou informar sobre referentes ausentes e presentes;
• Narrar;
• Argumentar.
Tabela 7- Funções de linguagens.
Idades aproximadas

Funções pragmáticas esperadas

1 e 2 anos

Precoces: nomear, pedir, chamar atenção para si.

3 e 4 anos

Dirigir as ações, relatar experiências presentes e passadas, satisfazer
necessidades físicas e psicológicas.

Após 5 anos

Explicar fatos ou fenômenos.

Fonte: Hage, 2000.

Quanto às habilidades conversacionais esperadas:
Tabela 8- Habilidades conversacionais.
Idade

Aproximadamente
aos 2 anos

Aproximadamente
aos 4 anos

Funções pragmáticas esperadas
• Atividade dialógica simples:
o Crianças se comunicam com uma ou duas pessoas;
o Turno a turno;
o Sem compromisso conversacional.
• Contextos conhecidos;
• Temas concretos e referentes presentes;
• Turnos breves.
•
•
•
•
•
•

Diálogo com vários interlocutores;
Contextos desconhecidos e distantes;
Referentes ausentes e abstratos;
Turnos longos;
Dificuldades em manter o tópico da conversação;
Dificuldade em respeitar regras da conversação que consistem em: assumir
seus turnos, aguardar e manter uma conversação.

Aproximadamente
aos 6 anos

• Estabelece o compromisso conversacional com turnos coerentes e se autocorrige
quando não entendida.

Acima de 7 anos

• Adaptação da linguagem às diferentes situações, considerando: ouvinte, lugar,
forma de expressão.

Fonte: Hage, 2000.
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Desenvolvimento da narrativa:
Narrar significa recapitular experiências passadas através da linguagem, o
que pode ocorrer por meio de narrativas reais ou fictícias (HAGE, 2000).
Dessa forma, os períodos da narrativa são os descritos a seguir:
Tabela 9- Períodos da narrativa.
Período

Protonarrativa

Narrativa
primitiva

Narrativa
propriamente
dita

Idade em
que ocorre

Descrição

2 e 3 anos

• A criança não é capaz de narrar sozinha nesta idade, pois
apresenta capacidades limitadas de construção de frases longas e
de organização temporal;
• Narra histórias ou fatos desde que auxiliada por perguntas
que a direcionem quanto ao lugar (onde?), tempo (quando?),
personagens (quem?) e ações (o quê?).

3 e 4 anos

• A criança consegue encadear maior número de sentenças na
narrativa, porém há ainda falta de coesão entre os fatos e necessita
de auxílio esporádico do adulto para a coerência;
• A criança relaciona adequadamente: as personagens com
suas respectivas ações, assim como consegue localizar os
acontecimentos, porém há inadequação da sequência lógicotemporal;
• Nesta fase, é comum a criança confundir os acontecimentos a fatos
fantasiosos, de forma que insere pessoas que não pertencem ao
relato real ou enredo da história.

4 e 6 anos

• Após os 4 anos, a criança tem condições de narrar mantendo a
ordenação temporal dos fatos, mesmo omitindo alguns elementos
secundários que não prejudicam o entendimento da narrativa;
• A utilização de termos temporais, espaciais e pessoais auxilia na
construção de uma narrativa coesa e coerente;
• Os casos que não pertencem ao enredo e à realidade dos fatos
diminuem.

Fonte: Hage, 2000.
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Ações Pedagógicas sugeridas pelos
Professores de Educação Infantil da
Rede Municipal de São Carlos
1

A

s brincadeiras são atividades associadas principalmente à infância e exercem um importante papel no desenvolvimento infantil. A criança brinca
espontaneamente e nesse processo ela pode transformar um simples

objeto, por meio de sua imaginação, em fantásticas brincadeiras.
Neste contexto, levando-se em consideração o tempo em que a criança

passa nas instituições escolares, torna-se necessário levar em conta a necessidade
do brincar; os brinquedos e brincadeiras devem ser o eixo principal para o planejamento das atividades.
É fato que as crianças aprendem quando brincam livremente, mas no
ambiente escolar, temos que considerar que as brincadeiras precisam ser planejadas e orientadas pelo professor, a organização das atividades e a metodologia devem
ter objetivos fundamentados ao desenvolvimento integral da criança, e o professor
será o mediador para que ela tenha a oportunidade de potencializar seu aprendizado, usar seu repertório de experiências e saberes, de interagir, pensar e agir sobre
diferentes situações.
1 Este capítulo foi redigido a partir de contribuições na coletividade dos docentes da Rede
Municipal dos Centros Municipais de Educação Infantil. As fotos deste capítulo que estão
sem Fonte, são do acervo pessoal autor.
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A decisão sobre elaborar uma atividade, mesmo que pautada de forma
lúdica, deve ser de interesse da criança, considerando a organização dos materiais,
do tempo, espaços e faixa etária. Dessa forma a criança terá a oportunidade de
apropriar-se de novos conhecimentos, tanto pelo uso de sua imaginação, de sua
expressividade, de sua ludicidade e da oportunidade de convívio coletivo.

Auto imagem. Foto: Acervo CEMEI Bruno Panhoca.

Apresentaremos uma pequena coletânea de atividades sugerida pelos professores dos Centros Municipais de Educação Infantil de São Carlos, com o intuito
de subsidiar o planejamento de atividades e possibilitar a troca de experiências
entre os pares. Ressaltando a importância do desenvolvimento de um trabalho
intencional e de qualidade que envolva a interação, a linguagem e as brincadeiras,
considerando as culturas infantis e as especificidades da infância.
A partir dessas ações, os professores poderão adequar algumas delas de
acordo com a faixa etária de suas crianças, adequando o grau de dificuldade, acrescentando outras ideias, usando a criatividade que é tão peculiar aos professores de
Educação Infantil.
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Ações Pedagógicas:
• Falar com os bebês durante os cuidados diários, banho, troca de fraldas
e alimentação (olhando nos olhos do bebê e percebendo suas reações).
• Brincar de caras e bocas (as expressões faciais do professor são um
grande atrativo para o bebê).
• Massagear o bebê para relaxar e estreitar os laços entre adulto e criança.
Massagem shantala – excelente estratégia.
• Brincadeira “cadê?”, “achou!” (ocultar e reaparecer objetos e partes do
corpo).

• Brincadeira com papel (entregue para o bebê os diferentes papéis e
deixe-o explorá-los, amasse, faça bolinhas e rasgue o papel com ele,
experimentando os barulhos que fazem).
• Brincadeira da formiguinha (simular com os dedos uma formiguinha
que vai andando pelas mãozinhas das crianças subindo até chegar no
pescoço, onde se faz cócegas. Enquanto faz esse percurso, é importante
nomear as partes do corpo).
• Caixa ou tapete sensorial: manipulação de várias texturas, formas,
tamanhos de objetos, cores e sons.
• Explorar objetos de móbiles de teto ou ao alcance dos bebês. Interessante o professor confeccioná-los com materiais acessíveis (tecidos,
bolas de isopor, imagens, caixinhas).
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• Engatinhar em diferentes lugares, grama, areia, subidas e descidas, com
a intervenção do professor.
• Lançar ou deixar cair objetos.
• Caixa musical: contendo bichinhos emborrachados ou materiais diversificados, o professor retira da caixa determinado objeto e canta uma
música relacionada a esse elemento.
• Cantar com a criança utilizando-se de gestos e expressões faciais.
• Musicalização com instrumentos musicais de sucata.
• Audição de diferentes manifestações musicais.
• Roda cantada com músicas de cacuriá e manuseio de tambor.
• Oferecer livros e revistas para manuseio.

• Contação de histórias: utilizando diversos tipos de materiais, como
avental ilustrado (nos bolsos são guardados as personagens da história
escolhida para contação de história), fantoches, dedoches, livros pop-up
e musicais.
• Leitura de poesias.
• Teatro de sombras – teatro de fantoches.
• Cantinhos ambientados.
• Passeio de carrinho de papelão (caixa de papelão) na sala.
• Registros utilizando-se de diversos recursos midiáticos (fotografias, gravadores, projeções).
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• Elaboração de um trenzinho, com caixas de papelão, em cada vagão são
colocados materiais com diversas texturas para manipulação.
• Colocar porções de guache sobre um tecido grande e cobrir com plástico, as crianças engatinham sobre o plástico para espalhar e misturar a
tinta, produzindo assim misturas de cores e formas.
• Rabiscar em papéis estendidos ao chão.
• Produção de tintas e massinhas (pó de beterraba, urucum, espinafre e
outros).
• Pintura com mingau e anilina comestível.
• Preparar gelatina e colocá-la na bacia, colocar o bebê para que ele possa
tocar e experimentar sensações.
• Impressão com guache realizada com os pezinhos e mãozinhas do bebê
para que haja o reconhecimento das partes do corpo e seus respectivos
nomes.
• Pendurar no solário ligado à sala uma tenda de tecidos coloridos e maleáveis. Nessa atividade as crianças ficam livres para entrar, sair e tocar
nos tecidos coloridos, dando possibilidade para surgir brincadeiras como
achar e esconder, para aguçar a curiosidade, imaginação e criatividade.
• Tecidos de estampas variadas pendurados de um canto ao outro da sala.
As crianças brincam de se esconder, de enrolar, passar por baixo, pendurar, etc.
• Passeios aos espaços externos da escola.
• Brincadeiras com bolhas de sabão.
• Escalada de obstáculos com materiais disponíveis: caixas de papelão,
rolos espumados, bambolês, entre outros.
• Entrar e sair de túneis de lona, caixa de papelão e de cadeiras.
• Atividade corporal utilizando danças com gestos diversos.
• Músicas variadas, roda cantada, cantigas populares e músicas infantis.
As crianças são estimuladas pelas professoras por meio de gestos, movimentos corporais e ritmos.
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• Manuseio e observação de fichas, com base de papelão em diferentes
medidas, com figuras (animais, etnias, paisagens, fotografias, etc.).
• Observação e reconhecimento do seu próprio corpo refletido no espelho.

• Jogos de blocos com formas diversificadas.
• Empilhar caixas de diversos tamanhos e formas, encapadas com papéis
coloridos.
• Fixar nas paredes (na altura dos olhos das crianças) fotos das próprias
crianças, para que possam interagir com a sua imagem e dos colegas.
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• Montar um varal com fita adesiva com a parte colante virada para baixo,
na altura das crianças, para que colem as bolinhas da cor sugerida pelo
professor ou livremente.
• Confecção de brinquedos com sucatas, aquários, etc.
• Cartolinas fixadas nas paredes ou parede azulejada para que as crianças
desenhem livremente com diferentes tipos de materiais.
• Cones de linha de papelão e de plástico de diferentes tamanhos: são
colocados em uma caixa com algumas peças geométricas e argolas. O
material oportuniza diversas possibilidades de encaixar, empilhar, utilizar como objetos imaginários (microfone, binóculos, bonecas, etc.).
• Os professores seguram as pontas do edredom, uma criança por vez é
embalada com diversos movimentos e com intensidades diferentes.
• As crianças formam uma fila e colocam as mãos nos ombros da criança
da frente e vão passear de “trenzinho” pela escola.
• Ao som de músicas, o professor faz movimentos para que as crianças
imitem (abaixar, levantar, erguer um braço, saltar, girar, etc.).
• Cante cantigas de roda, realizando movimentos descritos na cantiga.
•

Músicas para relaxamento com instrumentos musicais suaves, sons de
pássaros, água, etc.

• Passeio de motoca pela área externa da escola.

• Brincadeiras no tanque de areia, modelagem de areia molhada, encher
potinhos, enterrar os pezinhos e mãozinhas, etc.
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• Encapar caixas de leite e colar fotos das crianças, espalhar entre as
crianças para que elas possam observar e reconhecer a si próprio e aos
seus colegas.
• Passar as rodas de carrinhos em miniatura de plástico na tinta e rodá-los
em folhas brancas de diversos tamanhos imaginando que são pistas. A
regra é não sair da pista.
• Nos dias de calor e sol proporcionar brincadeiras com areia molhada no
parque e banho de mangueira.
•

Chamada com as fichas do nome das crianças (associação com a foto
ou imagem escolhida pela criança).

• Corrida de cavalinho de pau.
• Contação de histórias.
• Elaboração de livro, a partir da contação de histórias e outras atividades.
• Confecção de massinha de modelar:
4 xícaras de farinha de trigo;
2 xícaras de água;
1 xícara de sal;
Anilina doce ou gelatina em pó.
• Prender papéis de diversas cores (sugestão: papel Color Set) no varal fixado
na parede. Disponibilizar para as crianças bolinhas de plástico de diferentes
cores, para que elas colem as bolinhas no papel de cor correspondente.
• Desenho do esquema corporal a partir do corpo da criança, desenhado
em papel cenário ou chão.
• As crianças recebem cartões com figuras impressas, a partir disso relatam o que observaram na figura.
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• Colagem de palitos elaborando figuras para enfeitar com diversos tipos
de materiais e pinturas.
• Pintar um desenho, recortar em quatro partes e montá-lo novamente.
• Uma criança diz: “Elefantinho colorido”. As demais crianças perguntam: “Qual cor?”. “Cor verde.” Aí todas as crianças procuram a cor
verde para tocar.
• Circuito de atividades motoras: grossa e fina e orientação de espaço e
tempo. Montar o circuito com diversos materiais para a criança andar,
correr, saltar, rolar, arrastar, passar por cima, por baixo, etc.
• Chamada com as fichas do nome das crianças.
• Confeccionar calendário para ser trabalhado diariamente com a finalidade de oferecer às crianças noções de tempo (ontem, hoje, amanhã,
semana, mês, ano).
• Brincadeira “siga o mestre”. O professor ou uma criança dá as coordenadas e as outras têm que seguir quem dá essas coordenadas.
• Desafio: em um orifício feito em uma caixa de papelão, encaixar a bolinha sem tocá-la, apenas com movimentos da caixa.
• Montar pista em papel cenário com sinalização de trânsito horizontal.
As crianças “dirigem” carrinhos puxando por cordinhas respeitando os
sinais de trânsito.
• A formação de horta permite plantar diversos tipos de vegetais, cuidar,
observar seu desenvolvimento e colher. Depois da colheita as verduras
são oferecidas nas refeições da escola.
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• As crianças montam uma vendinha e escolhem os produtos que querem
comprar e simulam o pagamento com dinheirinho de papel.
•

Teatro itinerante: professores apresentam peça de teatro para as crianças.

• Montar um jardim utilizando os espaços externos da escola. Cada
criança cuidará da sua plantinha, que estará identificada com plaquinha com o nome de cada criança.
• Colocar uma folha dentro de uma caixa de sapatos, pingar guache ou
cola colorida para então colocar duas ou mais bolinhas de gude. Mexer
a caixa para que as bolinhas se movam sobre a folha e as tintas. Assim
que a folha toda estiver pintada, retirá-la e secar.
• Observar, cuidar e aprender a forma de vida do peixinho no aquário.
• Adivinhar por meio do tato o que tem dentro da caixa onde foram colocados alguns objetos do dia a dia das crianças (bola, carrinho, boneca,
colher, pente, etc.).
• Oferecer tecidos coloridos para que criem brincadeiras, modelos de roupas com amarração, possibilitando que as crianças brinquem usando a
imaginação.
• Brincadeiras de faz de conta: banho na boneca, utilizando bacia com
água, sabonete e bucha, cozinhar com panelinhas, dirigir carros, embalar bonecas, etc.
• Jogo de boliche, com o nome de cada criança colado nos pinos, em que
cada criança deve arremessar a bola e acertar no seu próprio nome ou
podendo variar as regras do jogo. Também estimular a contagem dos
pinos derrubados.
• Dramatização com personagens da história.
• Modelagem com diferentes materiais (massa de modelar, argila, areia,
papel machê, entre outros).
• Pintura espelhada com tinta ou cola colorida.
• Desenho livre (a criança conta o que desenhou e o professor faz o registro por meio da escrita).
• Brincadeiras com mímicas.
• Brincadeira de passar o anel. Uma criança com as mãos juntas e com o
anel entre elas passa as mãos entre as mãos das outras crianças e deixa
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o anel nas mãos de uma criança, uma criança é solicitada para adivinhar com quem está o anel.
• Encher bexigas com ar e utilizá-las como recurso para a produção de
arte, as bexigas são molhadas com tinta guache e impressas em folha
de papel.
• Atividades com tinta, utilizando vários tipos de suporte como: molde
vazado, carimbo com rolha, carimbo com lápis, carimbo com rolos de
papel, carimbo com as mãos, explorando as misturas e diversas texturas
de materiais.
• Elaboração de um gráfico de barras com o registro do desenvolvimento
da germinação do feijão. Registro, por meio de desenhos, das hipóteses
das crianças sobre a germinação.
• Criar diversas figuras, com formas geométricas de diversas cores e
tamanhos, recortadas em papel.
• São espalhados bambolês no pátio, simbolizando casinhas, e cada um
deles contém uma letra. As crianças cantam a música “Vamos passear
na floresta” caminhando entre os bambolês. A um comando de uma
criança que interpreta o lobo, que diz “estou pronto”, cada criança
entrará na casinha com a inicial de seu nome para escapar do lobo.
• São colocados bambolês no chão e em cada um deles são colocados
objetos, a brincadeira consiste em identificar a quantidade de objetos
e relacionar com o número por meio de fichas nas quais contêm os
numerais escritos. Para definir a quantidade de objetos, deve-se levar
em conta a faixa etária das crianças.
• Atividades de percepção:
Tato: manipular objetos de diversas texturas.
Olfato: oferecer às crianças objetos, alimentos, flores, etc., para que
elas possam sentir o cheiro de diversos aromas.
Paladar: experimentar alimentos azedos, doces, amargos e salgados,
para diferenciar sabores.
Audição: ouvir diferentes sons, reconhecer e observar intensidades e
timbres.
• Vendar os olhos de uma criança, por meio do tato ela tentará identificar
quais são os colegas.
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• Lançar um dado de cores, a cada jogada as crianças verbalizam o nome
da cor e buscam objetos da cor sorteada e agrupam em um local sinalizado com a mesma cor.
• Confeccionar dados utilizando caixa de papelão quadrada encapada com
papel branco e pintada com guache pelas crianças. Confecção do tapete
com papel cenário e guache pintando pés no papel e fazendo pegadas
com cada cor. Após o material confeccionado, 3 a 6 crianças se posicionam na primeira pegada e uma delas fica responsável por jogar o dado
e dizer a cor que caiu. A criança posicionada nessa cor vai seguindo as
pegadas até o final do tapete.
• Formar uma roda com as crianças. Uma criança entrega para outra um
objeto escolhido anteriormente e diz: “Gosto de você porque...”. A criança
que recebeu escolhe outra criança e assim sucessivamente, até que todas
as crianças tenham participado da brincadeira.
• Cada criança terá colada em sua camiseta a letra inicial do seu nome, o
professor diz uma letra, a criança que for o pegador corre atrás das crianças cuja letra está colada nas camisetas. Pode variar com números, cores
e formas geométricas.
• Colar no chão em vários sentidos tapetes recortados em EVA em forma de
pés, as crianças pularão de um tapete ao outro de acordo com a direção
que indicam os tapetes.
• As crianças formam uma roda e no centro dela são colocadas as fichas
com o nome das crianças. Escolher música que possibilite usar o nome
das crianças (por exemplo, “Se eu fosse um peixinho”). A cada nome
mencionado na música a criança pegará sua ficha e voltará para a roda,
ao final as crianças verificam entre elas se todas pegaram as fichas corretas.
• Dobradura em forma de barquinho de papel – para que posteriormente
as crianças utilizem como brinquedo e inventem muitas brincadeiras.
• Proporcionar passeios pelo jardim da escola para que as crianças possam
observar vários insetos, a lagarta e sua metamorfose. Fazer registro do
passeio por meio de confecção de livrinhos e fantoches.
• Passear com as crianças pelo parque ou jardim da escola para que elas
possam coletar as folhas caídas ao chão que mais lhes chamam atenção.
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Coletivamente as crianças observam as folhas em relação ao tamanho,
textura, forma e cores.
• Colocar água com corante de diversas cores em garrafas PET. As crianças
deverão acertar as garrafas com uma bola de acordo com a cor sugerida
pela turma.
• Brincadeira de cozinhar utilizando recortes de panfletos de alimentos
(carnes, legumes, etc.). Outra variação dessa atividade é recortar e classificar frutas, verduras e legumes.
• A partir da história “João e o pé de feijão”, coletar os materiais disponíveis
na escola para a construção de um gigante (esquema corporal).
• Propor para as crianças montarem estabelecimentos comerciais utilizando os brinquedos disponíveis e as embalagens, definir os papéis sociais
envolvidos e simular as relações no comércio.
• Releituras de obras de arte. Elaboração de painéis com as obras reproduzidas por meio de desenhos e pinturas, pesquisa sobre a vida e trajetória
do artista, dramatizações, etc.
• Jogo da memória com palavras afro-brasileiras (cachimbo, agogô, quitanda, jiló, samba, camundongo, calango, quiabo, marimbondo, moleque,
chuchu, baobá, gangorra, bagunça, canjica, berimbau e capoeira).
• Cantar e dançar a música “Se eu fosse um peixinho” segurando um TNT
azul para representar o mar com um barquinho de papel em cima, as
crianças vão entrando e saindo por baixo do tecido, de acordo com a canção.
• Encher três luvas plásticas, uma com água, outra com areia e a terceira
com ar. As crianças observam as diferentes formas, pesos e consistências
e criam hipóteses sobre o que foi observado.
• Pintura assoprando com canudinho pelotas de tintas coloridas colocadas
sobre o papel.
• Modelar objetos e utensílios com argila. Relacionar a modelagem com a
história e cultura indígena e dos povos grego e egípcio.
• Fazer bolinhas de sabão para que as crianças participem tentando pegá-las, convidá-las para que façam também. Ao preparar a mistura, questionar e testar com as crianças a proporção entre água e sabão para que seja
possível fazer as bolinhas.
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• Brincadeiras de imaginação e movimento, flutuar como uma pena, derreter como um sorvete, balançar como as folhas de uma árvore, correr
como um rio, voar como uma borboleta, etc.
• Agrupar, classificar, nomear objetos, criando situações-problemas.
• Formar figuras com Tangram (jogo japonês com sete peças).
• Colar em uma folha uma forma geométrica recortada em papel colorido.
A criança desenhará algo a partir dessa forma geométrica.
• Criar com as crianças um cartaz sobre os combinados da turma. As crianças registram em forma de desenho e o professor por meio da escrita de
acordo com os combinados.
• Semanalmente as crianças levam para casa um livro de história para ler
com suas famílias, depois compartilham com a turma as histórias que
foram lidas.
• O esquema corporal pode ser trabalhado por meio de quebra-cabeça,
contorno do corpo, criação de boneco, músicas e atividades de desenho.
• Pesquisa com a família de sua própria identidade, nome, nascimento,
componentes da família, etc.
• Escrita espontânea do próprio nome utilizando lápis, giz de cera, tinta,
massa de modelar, etc.
• Brincadeiras com água, encher, esvaziar recipientes de várias formas e
tamanhos, passa de um recipiente ao outro, observando a quantidade de
água entre um e outro.
• Fazer experiências com a água, passando do líquido para vapor e gelo,
criar hipóteses e registrar.
• As crianças sentadas em roda vão falando “batata quente, quente,
quente”, passando nas mãos uma das outras um saquinho de fichas com
diversas figuras, letras, números e formas geométricas; quando elas disserem “queimou”, quem estiver com o saquinho nas mãos, irá pegar uma
ficha e dizer o que é.
• Roda de conversa para que as crianças compartilhem seus sentimentos e
desejos, troquem ideias, saberes e experiências.
• Dentro de uma caixa é colocado um objeto, as crianças recebem pistas
para adivinhar qual é o objeto.
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• As crianças participam do processo de construção de jogos matemáticos, pesquisando, desenhando, recortando, pintando tabuleiros, fichas,
dados, etc.
• Depois da leitura de uma história, as crianças fazem o reconto e o registro
por meio de desenhos e pinturas.
• Produzir textos coletivamente, bilhetes, convites, informações, etc., para
que as crianças entendam a função social da leitura e escrita.
• Confeccionar a peteca cortando as alças de uma sacolinha, o fundo e
as duas laterais. Em seguida, amassar três folhas de jornal em formato
de bola. Colocá-las no meio da sacola cortada e girar, amarrando com as
alças da sacolinha cortadas. Para finalizar, envolva a peteca com qualquer
papel colorido.
• Jogo envolvendo números e formas geométricas. Utilizam-se carrinhos
de brinquedo e dados. No tabuleiro, existem casas onde seus carros se
movem de acordo com que jogam seus dados. O caminho a ser percorrido
é formado com quadrados, círculos e triângulos, já desenvolvendo noções
de forma e espaço. Durante o decorrer do jogo, desenvolvem-se noções de
quantidade durante a contagem e sequência numérica.
• Cada forma geométrica representará uma ação (já combinada com as
crianças), o professor apresenta uma forma geométrica por vez e as crianças executam a ação de acordo com a forma geométrica.
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• Utilizar gráficos e mapas como instrumentos para as atividades de noção
de quantidade, espaço e localização.
• Produção de cartelas que contenham palavras e nomes significativos para
as crianças e que tenham relação com alguma atividade executada.
• Construção de um filtro usando uma garrafa PET, pedra, areia, pedrisco.
• Utilizando várias cores de tinta guache e usando medidas e proporções,
as crianças descobrem novas cores e tonalidades.
• Atividades com bolas para trabalhar agilidade e conceitos: por cima, por
baixo, lateral, frente, atrás, de frente, de costas, etc.
• As crianças com o professor fazem os “combinados” da turma, confeccionam um cartaz para registrar esses combinados por meio de desenhos e
palavras.
• Jogos interativos no netbook.
• Bingo de números.
• As fichas dos nomes das crianças são fixadas nas cadeiras da sala, as
crianças procuram pelos seus nomes para saber quais cadeiras sentarão.
• Confecção de fantoches com rolos de papel higiênico, canetinhas, giz de
cera, pedaços de lã, retalhos de EVA, cola e outros enfeites que desejarem.
• Pintar as mãos das crianças cada uma com uma cor. Em seguida pedir
para as crianças esfregarem uma mão na outra para que surja uma nova
cor.
• Recolher cascas de frutas e legumes utilizados no preparo das refeições
da escola para criar uma minicomposteira, para depois adubar as plantinhas da escola.
• Pintar quatro caixas com as 4 cores do coletor de reciclagem, expor em
local visível na escola para que sejam depositados os materiais recicláveis.
• As crianças pintam desenhos em duplicidade formando pares, colam em
papel cartão e na sequência recortam-nos. Os pares de desenhos são misturados e colocados sobre a mesa virados para baixo. Os pares são encontrados memorizando quando são virados, na tentativa de acertar.
• Construção de mobiliário com caixas de papelão (papietagem) e outros
materiais – fogão, geladeira, mesa, cadeiras.
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• Produção de um cartaz com a receita da salada de frutas. Disponibilizar
panfletos, revistas com figuras de frutas, as crianças recortam as frutas
de acordo com a quantidade solicitada pela receita, picam as figuras em
pedacinhos e colam as figuras misturadas no cartaz.
•

Desenhos e pintura com giz de cera sobre lixas d’água.

• Após o desenvolvimento de uma atividade, as crianças elaboram um panfleto relativo ao tema trabalhado (conscientização, informação, divulgação, etc.).
• Conhecer brinquedos, brincadeiras, músicas, parlendas, contos e lendas
folclóricas.
• Um nome de uma criança é escolhido pelo professor e na lousa são colocados os traços de acordo com a quantidade das letras do nome escolhido.
As crianças tentam adivinhar sugerindo letras, até que o nome seja descoberto ou formado por completo.
• Cadeiras dispostas em círculo, com a quantidade de uma a menos do
número de crianças participantes. Ao som de uma música, as crianças
circulam em frente às cadeiras, quando a música para, todas as crianças
procuram uma cadeira para se sentar. Quem ficar em pé sai da brincadeira. Começa-se a brincadeira novamente tirando uma cadeira. A brincadeira termina quando duas crianças disputam uma única cadeira,
quem conseguir sentar é o vencedor.
• Uma criança é escolhida para ser o pegador. Ela fica no meio da quadra;
as outras crianças participantes ficam reunidas em um só lado.
As crianças dizem:
“Queremos atravessar o rio vermelho!”.
E o pegador diz:
“Só se tiverem a minha cor”.
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As crianças perguntam:
“De que cor?”.
O pegador escolhe uma cor, aquelas que tiverem a mesma cor em
algum detalhe da roupa, poderão atravessar.
As crianças que não têm nada da cor escolhida vão tentar atravessar o rio, e a criança que for pega vira o próximo pegador.
• Uma criança é escolhida para comandar a brincadeira.
As outras crianças seguem ao comando: “vivo” (em pé), “morto”
(agachado), “pipoca” (pula), “panela de pressão” (coloca o dedo na
cabeça e roda o corpo).
• As crianças ficam dispostas em círculo e sentadas. Uma criança, com
os olhos vendados, fica no centro do círculo e representa o caçador. As
crianças cantam: “Senhor caçador, preste muita atenção, quando escutar o gato miar” (no decorrer da brincadeira, pode-se mudar o animal).
Uma criança previamente escolhida mia, e o caçador tenta adivinhar
quem foi. Se adivinhar, troca de lugar com a criança; caso contrário,
continua sendo o caçador.
• As crianças sentam em roda e uma delas corre em volta colocando a
mão na cabeça das crianças que estão sentadas e diz “pato”. Ao escolher alguém, aquela criança diz “ganso” e sai correndo tentando sentar
no lugar desta criança que ela escolheu, o escolhido dá continuidade à
brincadeira.
• Andar sobre corda e saltar bambolês para exercitar o equilíbrio.
• Cada criança fica dentro de um bambolê colocado no chão. Quando a
criança escolhida para comandar a brincadeira disser “dentro”, as crianças permanecem no bambolê, quando disser “fora” as crianças pulam
fora do bambolê e vice-versa.
• Duas crianças seguram as pontas de uma corda bem comprida. Elas
começam a fazer um movimento de cobrinha com a corda no chão, as
demais crianças começam a pular a cobrinha cantando a música:
A cobrinha, a cobrinha não tem pé
A cobrinha, a cobrinha não tem mão
E como é que ela faz para subir
No pezinho de limão?

288
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 288

11/04/2019 10:28:35

Reflexões Pedagógicas para a Educação Infantil
do Município de São Carlos-SP

Ela se estica, se encolhe, seu corpo é todo mole
Ela se estica, se encolhe, seu corpo é todo mole
Vai, limãozinho, vai, vai, limãozinho
Vai, limãozinho, vai, vai, limãozinho.
(Autor desconhecido.)
• Em uma placa de isopor as crianças fazem um desenho com todos os
contornos afundados formando sulco no isopor, passam guache para
fazer a impressão. Posicionar cuidadosamente a matriz (isopor) sobre
a folha em branco, com a parte entintada para cima. Em seguida, colocar o papel no qual a imagem será impressa sobre a matriz, abaixando
a folha lentamente até que esteja uniformemente distribuída sobre a
superfície.

• Os produtos (caixas e potes vazios de produtos) são expostos com seus
respectivos preços e o “dinheiro” distribuído entre as crianças. As crianças alternam entre elas, entre vendedores e compradores.
• Crianças sentadas em duplas, umas de frente para as outras, com cones
no meio. Ao comando do professor, as crianças colocam as mãos na
parte do corpo indicada. Quando o professor falar a palavra “cone”,
quem colocar a mão primeiro no cone vence.
• Organização do ambiente da sala em cantos, com materiais que favoreçam brincadeiras e o desenvolvimento da imaginação; com objetos que
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componham temas ou sugiram ações e papéis sociais, em que as crianças tenham a oportunidade de observar e imitar a realidade, de acordo
com seus conceitos/valores/gostos, em suas brincadeiras.
• Uma caixa com espelho dentro é passada de criança por criança, que
não pode dizer o que está vendo. O professor enfatizava que é algo muito
importante para cada um. No final cada criança desenhará o que viu e
em seguida numa roda de conversa falarão sobre sua identidade.
• Recortar um grande círculo de cartolina e dividi-lo em dez partes iguais
e numerar de 1 a 10. No centro posicionar uma seta. Duas crianças
jogarão por vez. Cada criança recebe um recipiente vazio e entre as
duas crianças coloca-se um balde com tampas de garrafas. O professor
gira a seta e as crianças retiram do balde a quantidade de tampas correspondente e colocam no seu recipiente, no final é feita a contagem
para ver quem conseguiu mais tampas.
• Jogo de dados utilizando o chão como uma grande pista de corrida, cada
jogador lança um grande dado confeccionado em caixa de papelão, de
acordo com o número do selecionado, a criança avançará a quantidade
de quadrados correspondentes. É interessante propor desafios ao longo
do percurso.
• Colocar as letras de A a Z em uma sacola. Distribuir cartelas quadriculadas com letras escritas de forma aleatória. Cada criança participará da
brincadeira identificando as letras que o professor ou uma criança retira
de dentro da sacola e apresenta para que todas marquem, se houver, a
letra correspondente na cartela. A brincadeira termina quando a cartela
é completada.
• Peixes com letras de A a Z e numerais de 1 a 9, vara com anzol, caixa
com serragem, vale pesca, dinheiro de papel. Arrumar a serragem na
caixa e distribuir os peixes com letras e números de forma aleatória.
Distribuir o dinheiro para cada criança fazer a compra das fichas e trocar por uma vara para pescar. Ao pescar o peixe, a criança identifica se
é número ou letra que está escrito no peixe.
• Um tabuleiro de percurso com as letras do alfabeto, um dado, um carrinho para cada participante. O carrinho fica posicionado na saída, a
criança joga o dado e identifica o numeral, contando a quantidade de
casas correspondentes e movimentando o carrinho. Durante o per-
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curso aparecem alguns obstáculos que deverão ser cumpridos como,
por exemplo, na letra E, “ponte caída, volte para a letra A”, e assim por
diante. Vence a criança que completar o percurso primeiro.
• Com o auxílio do alfabeto móvel, as crianças constroem palavras a partir
de alguma atividade realizada, dos livros de histórias, como, por exemplo, o título da história, nome dos personagens, entre outras palavras.
• Construir uma biruta (atividade de pesquisa) utilizando argola de cortina e tiras de TNT coloridas e observar a chama de uma vela para ver
a direção do vento e sua intensidade.
• Culinária: fazer a leitura da receita, separar os ingredientes observando
os rótulos, medir, misturar e colocar para assar.
• O professor começa a contar uma história “Era uma vez...” e as crianças
da sala dão continuidade ao conto de modo que cada uma busque imaginação e criatividade para dar continuidade na fala do amigo anterior.
• Boi-bumbá: contação da lenda, confecção do boi-bumbá a partir da
utilização de caixas e papéis diversos. Brincar pela escola, cantando,
tocando pandeiros e levando o boi para que as outras crianças da escola
brinquem também.
• Agrupar alguns livros de histórias já conhecidos pelas crianças, sem que
elas vejam os livros, o professor conta alguns trechos da história de cada
livro. Ao ouvir, as crianças terão que adivinhar qual é o título do livro.

Complementar e suas especificidades
O período complementar, como são denominadas as turmas de jornada
integral para as crianças das fases 4, 5 e 6, tem como objetivo ampliar o tempo das
crianças nos Centros Municipais de Educação Infantil, de modo a proporcionar
momentos de lazer, recreação, aprendizagem e convívio social com ações lúdicas,
considerando que o brincar é fundamental para o desenvolvimento psicomotor,
emocional, intelectual e social. Esse tipo de atendimento tem horário de permanência diferenciado; de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases n 9.394/96, o atendimento integral às crianças nas unidades de Educação Infantil deve ser no mínimo
de 7 horas diárias, recurso este oferecido às famílias pela Prefeitura Municipal, para
que as crianças tenham a oportunidade de permanecer por mais tempo na escola
enquanto suas famílias trabalham.
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Considerando a sua organização peculiar, com agrupamentos de crianças
de faixas etárias diferentes, permite ao professor proporcionar situações educativas
que tenham a finalidade de desenvolver integralmente a criança em todos os seus
aspectos, explorando as diversas linguagens por meio da ludicidade e criatividade,
criando estratégias diversificadas e atraentes para as crianças, enfim, proporcionando a interação e troca de saberes entre as diferentes idades.
O período complementar deve assumir como proposta pedagógica momentos que contribuam para que a criança seja sujeito de sua própria história, que cria,
inventa, interage e que tenha o seu próprio jeito de pensar o mundo. É esperado
que o professor utilize de sua criatividade para proporcionar às suas crianças ações
lúdicas que perpassem os vários espaços e tempos da escola, como, por exemplo,
brincadeiras nas áreas externas, contação de histórias embaixo de uma árvore, jogos
dirigidos no pátio, espaços para o livre brincar que não seja o parque, espaços para
a livre expressão como a pintura com tinta no painel de azulejos, cultivo de horta
e jardim, o contato com as diversas linguagens artísticas como artes visuais, dança,
música e teatro, passeios culturais e recreativos nos espaços e ações promovidas em
nossa cidade. Enfim, é preciso que a criança vivencie com alegria o seu tempo de
permanência na escola.

Pintura em azulejo. Foto: Acervo CEMEI Professora Marli de Fátima Alves.

292
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 292

11/04/2019 10:28:37

Reflexões Pedagógicas para a Educação Infantil
do Município de São Carlos-SP

Plantio de árvores. Foto: Acervo CEMEI Professora Marli de Fátima Alves.
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Oficina de ioga com profissional convidado. Foto: Acervo CEMEI Professora Marli de Fátima Alves.

Pensando que as nossas crianças aprendem rápido, são curiosas e cheias
de energia, o atendimento a elas deve proporcionar atividades recreativas, brincadeiras interessantes e explorar ao máximo a ludicidade e criatividade das crianças.
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M

as o que é mesmo Pedagogia de Projetos?
Segundo Hernandez (1998): “Os Projetos de Trabalho con-

tribuem para uma ressignificação dos espaços de aprendizagem de tal

forma que eles se voltem para a formação de sujeitos ativos, reflexivos, atuantes e
participantes”.
Essa pedagogia se baseia nas ideias de John Dewey (1859-1952), filósofo
e pedagogo norte-americano, que defendia a relação da vida com a sociedade, dos
meios com os fins e da teoria com a prática. Para ele a educação não poderia se
restringir à transmissão do conhecimento como algo acabado. Os alunos deveriam
construir o saber e desenvolver habilidades e competências que pudessem se integrar à sua vida como cidadão, como pessoa. Sabe-se que ele criou, na universidade,
um laboratório-escola junto com sua esposa. Aí eles faziam as crianças aprenderem
conceitos de física e biologia, na prática, preparando lanches e refeições.
Lembrar a Escola Nova (início do século XX) que surgiu em consequência da
democratização e universalização do ensino também é pertinente aqui. Dois pontos
se destacam: a preparação do homem para a indagação e resolução de problemas e
uma nova visão de como a criança aprende-agindo, experimentando e vivenciando.
Infelizmente a nossa cultura escolar tem privilegiado tradicionalmente a
voz do professor e os objetivos que ele traça sem considerar as diversidades que
vigoram no ambiente escolar, as vozes dos alunos, suas histórias, suas vidas, suas
características. O professor ainda se comporta como o dono do saber, saber este
que deve ser transmitido aos alunos. E o transmite de forma fragmentada, abrindo
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e fechando gavetas, ora a da linguagem, ora a da matemática, ora a das artes, ora a
das ciências, ora a do movimento.
Como se despir da postura de “dono da verdade” e conceber que o conhecimento vai mais além da simples tarefa de transmissão? Como deixar de ver o
aluno como mero receptor e copiador, e adotar uma nova postura, estimulando-o a
expressar-se, a questionar, a descobrir, a construir e reconstruir o conhecimento?
Como fazer professor e alunos assumirem uma postura de pesquisadores? Segundo
Demo (1997): “A pesquisa como princípio educativo perfaz um dos esteios essenciais da educação emancipatória, que é o questionamento sistemático, crítico e
criativo”. Assim a pedagogia de projetos deve permitir que o aluno aprenda-fazendo
e reconheça a própria autoria naquilo que produz. Aprende-se a aprender todos os
dias e a todo o momento.
Os projetos de trabalho constituem um planejamento de ensino e
aprendizagem vinculado a uma concepção da escolaridade em que se
dá importância não só à aquisição de estratégias cognitivas de ordem
superior, mas também ao papel do estudante como responsável por
sua própria aprendizagem. Significa enfrentar o planejamento e a
solução de problemas reais e oferecer a possibilidade de investigar
um tema partindo de um enfoque relacional que vincula ideiaschave e metodologias de diferentes disciplinas (HERNANDEZ,
1998, p. 89).

A criança ocupa o espaço escolar sem muita participação e envolvimento,
quando, na verdade, deveria ampliar sua capacidade de observar, pesquisar, discutir,
comparar, deduzir refletir, concluir, aplicar, para assim aprender conceitos e desenvolver habilidades. Já se poderia, assim, precocemente, no espaço escolar, contribuir
para que ela própria fosse tomando posse de sua cidadania como pessoa construtiva,
propositiva e autônoma. O profissional da educação assume aqui um papel, sobretudo, político. Trata-se da transformação social de que nos fala Paulo Freire (1997).
A proposta da Pedagogia de Projetos envolve uma mudança na maneira
de pensar do professor e do seu grupo sobre o currículo, pois se trata aqui de uma
pedagogia dinâmica, cujo eixo é a construção do conhecimento com os alunos e
pelos alunos, uma pedagogia que valoriza a participação deles e a do professor que
passam a ser corresponsáveis pela elaboração e condução do trabalho proposto.
As crianças participam ativamente, vivenciam situações-problema, refletem sobre essas situações e concluem. O trabalho em grupo deve ser valorizado,
pois, na interação, cada um contribui, trocando ideias, participando das discussões,
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realizando tarefas conjuntas num processo de construção e de cooperação. O professor atua a fim de propiciar o estabelecimento de relações interpessoais entre os
alunos e respectivas dinâmicas sociais, valores e crenças próprios do contexto em
que vivem.
Segundo Prado (2005):
A pedagogia de projetos deve permitir que o aluno aprenda-fazendo e reconheça a própria autoria naquilo que produz por meio
de questões de investigação que lhe impulsionam a contextualizar
conceitos já conhecidos e descobrir outros que emergem durante
o desenvolvimento do projeto. Nessa situação de aprendizagem, o
aluno precisa selecionar informações significativas, tomar decisões,
trabalhar em grupo, gerenciar confronto de ideias, enfim, desenvolver competências interpessoais para aprender de forma colaborativa com seus pares.

A mesma autora diz que “a mediação do professor é fundamental (...) uma
vez que os conteúdos envolvidos no projeto precisam ser sistematizados para que os
alunos possam formalizar os conhecimentos colocados em ação”.
Isso quer dizer que o professor precisa ter clareza de sua intencionalidade
pedagógica para saber intervir no processo de aprendizagem do aluno, garantindo
que conceitos, procedimentos e atitudes na realização do projeto sejam compreendidos, sistematizados e formalizados pelo aluno.
Todas as atividades devem valorizar as perguntas das crianças, enquanto o
professor contra-argumenta e orienta sem oferecer soluções.
Há outro aspecto também muito importante. Se fizermos do projeto uma
camisa de força para todas as atividades escolares, engessaremos a prática pedagógica (ALMEIDA, 2001).
Como elaborar um Projeto? São perguntas importantes e que devem ser
respondidas no planejamento: O quê? Por quê? Como? Quando? Com o quê?
Seguem algumas orientações. Faz-se necessário:
1. Selecionar um tema de interesse das crianças que tenha relação com
o contexto delas; pode ser uma questão, um problema colocado pelo
professor, pelos próprios alunos, um problema da comunidade, um
acontecimento. Pode ser o trânsito, um artista, um autor, questões sobre
o meio ambiente, a falta de água no bairro, jogos e brincadeiras, poesia,
fenômenos da natureza, folclore, esportes, segurança, alimentação, diver-
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sões, a família, o bairro, a escola, as pessoas da escola, profissões, lixo,
limpeza pública, saúde e tantos outros. Deixar de lado as datas comemorativas se não forem de interesse das crianças. Propor um título criativo
no coletivo. Permitir que as próprias crianças proponham temas e problemas. Lembrar que devem colocar o pensamento para funcionar, pois
o que se quer é que entendam o problema e que cheguem a conclusões.
2. Levantar os conhecimentos prévios das crianças: tudo o que sabem sobre
o tema escolhido e as hipóteses que possam ter a respeito. É importante
anotar essas noções e hipóteses para confrontá-las com as conclusões
ao final do projeto. Listar também as questões e dúvidas das crianças
quanto ao assunto escolhido, o que elas não sabem e gostariam de saber.
3. Justificar a escolha do tema, ou seja, por que ele está sendo proposto.
4. Propor o objetivo geral: por que se pretende desenvolver essa ação pedagógica? Com que propósito se pretende desenvolver tal estudo?
5. Descrever cada uma das atividades, seus respectivos objetivos1 (conceitos, procedimentos, atitudes) e estratégias para alcançá-los. Podem ser
contemplados todos os eixos sem que se esqueça do significado que cada
ação deve ter para o grupo. Na proposta de atividades, o professor, ou
o grupo de professores, deve pensar nas várias possibilidades de links,
conexões com as diferentes áreas do conhecimento em forma de uma
teia: as atividades podem envolver matemática, linguagem, artes, natureza e sociedade, movimento, música. A articulação dos conhecimentos
é fundamental, uma vez que se rompe com a forma rígida de enquadrar
os conteúdos. Os conteúdos são cíclicos e dinâmicos. Trata-se de um ir
e vir de um eixo a outro.
1 Alguns verbos importantes na formulação de objetivos específicos:
• Verbos para atividades de identificação: identificar, reconhecer, citar, mostrar, assinalar,
nomear.
• Verbos para atividades de descrição: descrever, caracterizar, listar, relatar, apresentar,
expor, narrar.
• Verbos para atividades de comparação: comparar, diferenciar, contrastar, relacionar,
igualar, confrontar, separar, ligar, excluir etc.
• Verbos que definem atividades de classificação: classificar, escolher, ordenar, numerar,
separar, selecionar, agrupar, reagrupar, categorizar, selecionar etc.
• Verbos relativos a atividades de conclusão: concluir, deduzir, decidir, justificar, resumir,
criticar, julgar, examinar, analisar, definir, conceituar, generalizar etc.
• Verbos que expressam atividades de aplicação: aplicar, empregar, utilizar, construir,
praticar, efetuar, executar, confeccionar, inventar, criar, elaborar etc.
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6. Manter com os alunos uma postura de pesquisador em busca de soluções para o problema proposto inicialmente.
7. Acompanhar, por meio de registros reflexivos, o desenrolar de todo o
projeto, fazendo, sempre que necessário, mudanças, suprimindo ou
introduzindo uma nova atividade, um novo material ou uma nova estratégia. Redirecionamentos, às vezes, são necessários.
8. Diversificar materiais, meios: internet, vídeos, máquina fotográfica, filmadora, livros, revistas, fotos, dramatização, painéis, visitas, passeios,
entrevistas, pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, simulações etc.
9. Planejar e divulgar o produto final: uma exposição, uma apresentação
teatral, um painel, um relatório, uma publicação, um mural, produção
de folhetos, uma propaganda etc.
10. Avaliar os alunos durante o processo, registrando seus avanços e dificuldades, e promover também a avaliação pelo próprio grupo.
11. Consultar, investigar e pesquisar essa metodologia de projetos em sites
e bibliografia específicos para ampliar a compreensão dessa proposta e
sua dinâmica.
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8.1. O trabalho com o nome próprio na
Educação Infantil
possibilidades lúdicas

Gabriela Maria Fornaciari (Docente PMSC)

O

trabalho com o nome próprio em sala de aula é uma prática comum já
realizada por muitos professores. O objetivo deste relato, portanto, não
é trazer uma proposta inovadora de ensino, mas motivar uma reflexão a

partir de práticas já consolidadas e que permitam ao professor construir um olhar
crítico e reflexivo sobre a docência.
As discussões a respeito da alfabetização e do letramento na Educação
Infantil vêm sendo amplamente difundidas, mas ainda vemos atividades pouco significativas, baseadas nas cópias repetitivas de letras, treinos motores com movi-

mentos de vaivém com o lápis no papel, a fim de “preparar para a alfabetização”,
fazendo a criança ter uma ideia fragmentada das letras e de suas formas. Presenciar tais atividades me faz acreditar que precisamos cada vez mais refletir e relatar práticas pedagógicas da Educação Infantil cujo embasamento teórico norteador
seja o Letramento.
No livro Ler e Escrever na Educação Infantil – discutindo práticas pedagógicas, sob a organização de Brandão e Rosa (2010), os autores argumentam:
(...) a favor da possibilidade de que crianças menores de seis anos
ampliem suas habilidades de uso da linguagem escrita nas situações de seu cotidiano, bem como comecem a aprender sobre alguns
princípios do sistema de escrita alfabética. Frisamos ainda que
essa aprendizagem deve estar em consonância com os interesses
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e os desejos infantis, de modo que as situações de leitura e escrita
propostas assegurem às crianças o prazer de agir por meio desses
recursos da nossa cultura, sem ferir, ao mesmo tempo, seu direito
de aprender brincando (p. 8).

Compartilhando desse pressuposto, este relato de experiência tem como
objetivo evidenciar o trabalho com o nome próprio na Educação Infantil, apontando
inúmeras possibilidades de atividades em que a criança tenha contato com o sistema de escrita alfabética de uma maneira significativa e, principalmente, lúdica.
As crianças que frequentam a Educação Infantil desde cedo passam a vivenciar a escrita de seus nomes por meio de materiais de uso pessoal e reproduções
gráficas. Cabe ao professor oferecer condições para a criança experimentar e descobrir a base alfabética da escrita com compreensão e significado. Assim sendo, desde
o primeiro dia de aula, crachás de identificação contendo o nome de cada criança e
também do professor devem passar a fazer parte dos recursos didáticos da turma.
Trabalhar com o nome próprio possibilita que cada um se reconheça como
um sujeito único, social e importante que possui um nome que é só seu, que o
representa, além de propiciar o contato com as letras de seu nome e estabelecendo
relações com letras de outros nomes ou palavras do dia a dia.
De acordo com Bosco (2005), a escrita do próprio nome representa uma
oportunidade privilegiada de reflexão sobre o funcionamento do sistema de escrita,
pois, do ponto de vista linguístico e gráfico, o nome próprio é um modelo estável;
tem valor de verdade porque se reporta a uma existência, do ponto de vista da função, fica claro que identificar objetos ou indivíduos, com nomes, faz parte dos intercâmbios sociais de nossa cultura; a forma e o valor sonoro convencional das letras; a
quantidade de letras necessárias para escrever os nomes; a variedade, a posição e a
ordem das letras em uma escrita convencional; a realidade convencional da escrita,
o que serve de referência para checar as próprias hipóteses.
Nesse sentido, destacaremos atividades desenvolvidas com o nome próprio,
por considerar o nome um marco de identificação, algo valorizado pelas crianças e
que gera uma relação de identidade com a escrita. O trabalho com o nome próprio
na Educação Infantil é uma das portas de entrada ao mundo da leitura e da escrita,
portanto, considero que esse seja um trabalho que traz inúmeras possibilidades,
sobretudo se aliado à ludicidade.
Fazer uso do nome próprio como recurso didático nos traz inúmeras possibilidades que não determinam o tempo do trabalho, sendo importante se fazer
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presente na rotina e perdurar o ano letivo todo. Geralmente, inicio esse trabalho no
primeiro dia de aula, quando faço uso dos crachás para identificação, como também
na primeira roda de conversa, quando cada criança se apresenta para a turma. É
um momento de interação social e de identificação como sujeito único e pertencente a um grupo.
No cotidiano de sala de aula os nomes são utilizados nas chamadas, que
podem se apresentar de inúmeras maneiras: por meio da entrega dos crachás pelo
professor, realizando a leitura de cada nome para a turma toda, sempre mostrando
a escrita, ou por meio da procura individual, em que cada criança precisa buscar o
seu crachá em meio aos demais crachás. Essas atividades visam ajudar as crianças
a identificarem seus nomes e os nomes dos colegas, bem como a perceberem semelhanças e diferenças entre os nomes, como quantidade e disposição das letras e sua
relação com os sons.
A disposição visível na sala da lista de nomes da turma em ordem alfabética,
geralmente acompanhada de fotos ou desenhos de autorretrato realizados por cada
criança, tem como objetivo manter uma consulta de escrita estável, cuja função
social é identificar as crianças da turma. Essa característica também se apresenta
nos cartazes de ajudante do dia e aniversariantes do mês, comumente utilizados
nas salas de Educação Infantil.
Outra escrita estável que costumo dispor visivelmente é o mapa da sala,
onde em conjunto com a turma faço um desenho que representa a nossa sala de
aula, localizo as portas, janelas e os móveis, e, colocando os nomes de cada criança
em seus lugares, serve como consulta e organização do espaço físico.
As pesquisas junto aos pais e familiares sobre a história do nome têm como
finalidade trabalhar a identidade e a história de cada criança. Nessa pesquisa os
pais escrevem o porquê da escolha do nome, contam o significado e enviam para a
escola uma foto da criança quando era bebê. A leitura de cada história é realizada
na roda de conversa e disposta junto com a foto num mural.
Outras atividades como o bingo, adivinhas, jogo da memória, forca e dança
das cadeiras com os nomes possuem um caráter lúdico, cujo objetivo principal é
fazer com que as crianças reconheçam seus nomes, os nomes dos colegas e relacionem som e grafia. Os jogos trazem ainda o estabelecimento das regras e a interação
com o grupo, imprescindíveis na Educação Infantil.
A leitura de textos de diversos gêneros faz parte da rotina de minhas turmas diariamente. Quando vou enfatizar a identidade e a escrita do nome próprio,
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faço leituras de alguns textos que privilegiam a temática e provocam discussões em
nossas rodas de conversa, dentre esses textos estão: “O nome da gente”, poema de
Pedro Bandeira; “Rosita Maria Martins da Silva”, livro de literatura infantil de Ana
Terra; e “Gente tem sobrenome”, música de Toquinho.
As possibilidades para o uso criativo e lúdico do nome próprio como recurso
pedagógico são inúmeras, podendo ser adaptado para qualquer idade e tendo como
recurso diversos materiais, porém não podemos deixá-las sem intervenções adequadas do professor, que mediará as hipóteses de cada criança. Assim sendo, a
avaliação deverá ser realizada diariamente, por meio de observações e questionamentos do professor de como a criança chegou naquela conclusão.
Pensar o ensino da escrita e da aquisição da linguagem escrita sob a perspectiva do Letramento nos permite compreender melhor o processo de aprendizagem de nossas crianças e oferecer-lhes atividades mais significativas e que respeitem o direito da criança de aprender brincando.
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8.2. A linguagem matemática no
Currículo da Educação Infantil
Priscila Domingues de Azevedo (DOCENTE/ UFSCar-UAC)

D

e acordo com as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil – DCNEI (Brasil, 2010), as práticas pedagógicas na Educação Infantil devem garantir experiências em que as crianças “recriem, em contextos

significativos, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais”
(p. 25-26). Além disso, estudos apontam que as crianças são capazes de lidar com
representações gráficas, tabelas, estimativa, acaso e probabilidade (LOPES, 2003).
Dessa forma, a matemática, longe de se resumir a um amontoado de números, nomes e de regras impostas, é uma prática cultural que possibilita à criança
atingir criatividade a partir do raciocínio lógico, que a permite resolver problemas.
Segundo D’Ambrosio (2011), a matemática está viva, sua natureza não é
linear, o que exige um currículo dinâmico, pois a diversidade cultural interfere
diretamente na construção da matemática nos tempos atuais (AZEVEDO, 2012).
Segundo Tancredi (2004, p. 49-50), ao trabalhar a linguagem matemática
na Educação Infantil, espera-se que essa não seja uma tarefa com hora marcada,
mas que em tudo os conceitos matemáticos sejam explorados. Isso exige dos professores planejamento minucioso e um conhecimento matemático bastante grande
a ser apresentado, discutido e sistematizado.
Assim, é importante lidar com a linguagem matemática desde a Educação
Infantil para que as crianças comecem a pensar em termos lógico-matemáticos,
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estabelecendo relações diversas entre fatos, acontecimentos e motivos, para que
possam relacionar, argumentar, decidir com critério e exercer sua cidadania em
plenitude.
Há, pelo menos, três alternativas metodológicas que uso diariamente com
minha turma de Educação Infantil as quais gostaria de destacar neste texto que a
meu ver devem estar na rotina da Educação Infantil de forma inter-relacionada,
isto é, uma metodologia não anula a outra, mas se complementam. Esses recursos
metodológicos, como brinquedos, jogos e brincadeiras; histórias infantis; e resolução de problemas não convencionais, vão facilitar a articulação da linguagem matemática com outras linguagens na Educação Infantil.
Quanto aos brinquedos, jogos e brincadeiras, é importante privilegiar as
brincadeiras tradicionais como amarelinha, brincadeiras com bola, corda, perseguição e roda. Jogos como boliche, tiro ao alvo, dominó, quebra-cabeça entre outros
poderão possibilitar que as crianças formem vários conceitos, noções e habilidades,
dentre eles conceitos matemáticos.
Segundo Grando (2004), o jogo garante o dinamismo, o movimento, propiciando interesse e envolvimento espontâneo das crianças, o que contribui para seu
desenvolvimento social, intelectual e afetivo.
O jogo, que muitas vezes é realizado em grupo, garante as interações para
que as crianças possam se tornar capazes de participar e comunicar-se, atendendo
às necessidades cognitivas e sociais da situação lúdica.
Precisamos refletir sobre a situação que está presente em muitas instituições de Educação Infantil, muitas têm didatizado a atividade lúdica das crianças: as
brincadeiras aparecem supercontroladas pelos professores, e muitas delas perdem
a ludicidade, pela ansiedade do professor em trabalhar os conteúdos disciplinares.
Nesses termos, a brincadeira deixa de ser brincadeira, pois deixa de ser voluntária,
e a ludicidade deixa de estar presente, tornando-se um simples exercício, que não
é o objetivo da Educação Infantil.
As histórias infantis são outro meio para envolver as crianças com a linguagem matemática. A partir da leitura, o professor pode criar situações que encorajem
as crianças a compreenderem e se familiarizarem mais com a linguagem matemática, estabelecendo ligações cognitivas entre a linguagem materna, conceitos da
vida real e a linguagem matemática formal, dando oportunidade para elas escreverem e falarem sobre o vocabulário matemático, além de desenvolverem habilidades
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de formulação e resolução de problemas enquanto desenvolvem noções e conceitos
matemáticos (SMOLE et al., 2001).
É bom destacar também que esse exercício de fazer a criança pensar sobre a
linguagem matemática não deve ser a partir de toda leitura de histórias. O professor
tem o dever e a criança tem o direito de ouvir histórias deleite, para assim não didatizar os livros que não foram escritos para esse fim.
Além dos jogos, brincadeiras e histórias infantis, a resolução de problemas
não convencionais é uma perspectiva metodológica muito importante para se trabalhar matemática na Educação Infantil, ela é defendida por vários educadores matemáticos, dentre eles podemos destacar Lopes e Grando (2012), que apontam que a
resolução de problemas capacita as crianças na arte de levantar hipótese, argumentar
e produzir conclusões mesmo que parciais e que são colocadas à prova no momento
do jogo. “O trabalho com a resolução de problemas facilita a aprendizagem cooperativa e promove diversas ideias, possibilitando às crianças um processo constante de
comunicação e apropriação de distintos procedimentos matemáticos” (p. 02).
Na Educação Infantil não trabalhamos com problemas que exigem um algoritmo como resolução, mas há diversas propostas de resolução de problemas não
convencionais que farão com que a criança desenvolva seu raciocínio lógico-matemático, como, por exemplo, adivinhas, problemas a partir de uma figura, situações
propostas a partir do cotidiano, problemas a partir de jogos, problemas a partir de
materiais didáticos, manipuláveis, cenários, e problemas a partir de um texto.
Dessa forma, as crianças devem ter a oportunidade de relacionarem-se
com situações-problemas significativas, considerando suas vivências, observações,
experiências, inferências e interpretações.
Portanto, é fundamental considerar que o trabalho pedagógico com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses na Educação Infantil pode ser permeado por resolução
de problemas, histórias infantis, músicas, jogos, brincadeiras e outras alternativas
metodológicas possíveis para inter-relacionar às diferentes linguagens da infância.
As ações docentes devem ser investigativas, para que permitam o rompimento do currículo linear e da escolarização precoce. Dessa forma, o currículo da
Educação Infantil não pode se transformar num processo frio e burocrático, controlado pelo adulto: a criança precisa conhecer, crescer e viver, por isso é importante
tomá-la como ponto de partida para a formulação das propostas pedagógicas.
A matemática na Educação Infantil deve ser trabalhada essencialmente a
partir de projetos, nos quais outras linguagens se inter-relacionam. Os objetivos,
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as estratégias e a avaliação devem considerar a criança como sujeito de direitos e
produtora de cultura, capaz de produzir conhecimento e aprender.
De acordo com Grando e Moreira (2014), ao aprender matemática, a
criança se comunicará de diversas formas, seja a partir da expressão corporal,
expressão oral, representação pictórica e/ou representação escrita (o professor
sendo o escriba), o importante é que esses registros sejam feitos a partir de algo
vivenciado pelas crianças de forma significativa e contextualizada, para que elas
possam viver suas infâncias felizes com as descobertas que farão a partir da linguagem matemática que permeia sua vida e o mundo ao seu redor.
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SMOLE, Kátia Cristina Stocco et al. Era uma vez na matemática: uma conexão com a literatura
infantil. 4. ed. São Paulo: IME-USP, 2001.
TANCREDI, Regina Maria Simões Puccinelli. A matemática na Educação Infantil: algumas
ideias. In: PIROLA, Nelson Antonio; AMARO, Fernanda de Oliveira S. T. (org.). Pedagogia Cidadã:
Cadernos de Formação: Educação Matemática. Unesp: Pró-Reitoria de Graduação, 2004.
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8.3. Ciência e Educação Infantil
uma trajetória de descobertas1
Dirlene Isabel Sebin (Docente PMSC)

C

omo professora atuante na Educação Infantil, minhas tendências pedagógicas procuram estimular nas crianças aquilo que sempre me motivou a
estudar, ou seja, o desejo de conhecer como e por que as coisas do mundo

acontecem.
De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação

Infantil, as crianças vivem no mundo em que os fenômenos naturais e sociais são
indissociáveis e, desde pequenas, se mostram curiosas e investigativas, interagindo
com o meio natural e social fazendo perguntas e procurando respostas às diversas
indagações. Respostas essas que podem ser encontradas no estudo das ciências
naturais, afinal a ciência está em todo lugar e as crianças estão sempre prontas a
perguntar o porquê das coisas.
Aliado aos demais objetivos pedagógicos, trabalhando de forma integrada
nos diferentes campos das Ciências Humanas e Naturais, meu principal interesse
reside na aplicação de projetos que envolvam as crianças no universo científico.
Encontrar meios para suprir a ansiedade de resolver junto às crianças as questões que surgem durante as aulas e aprender procedimentos que assegurem a elas
encontrar respostas com autonomia me levaram ao estudo da Alfabetização Científica.
A alfabetização científica pressupõe o processo de enculturação da Ciência.
Segundo Chassot (2003), a alfabetização científica é uma das dimensões consideradas
1 As fotos deste capítulo são do acervo pessoal autor.
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para potencializar alternativas que privilegiem uma educação mais comprometida
com a inclusão de todos os cidadãos. Isso significa universalizar o acesso à Ciência e
implica que a educação científica escolar deva enfatizar a função social da Ciência.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil têm como
um dos eixos norteadores garantir experiências que “incentivem a curiosidade, a
exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das
crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza” (p. 26, 2010).
Essas afirmações vêm ao encontro de diversos estudos para a educação e o ensino
de ciências.
Em meus estudos com PBL (Problem Based Learning)2, aprendi inúmeras
estratégias, notadamente as relativas ao ensino de ciências. Dentre essas estratégias, está o programa “Hands on Program”, que no Brasil recebeu o nome de ABC
na Educação Científica: Mão na Massa. Programa que eu tive a oportunidade de
conhecer profundamente desde 2001, ano de sua implantação no Brasil, através do
CDCC/USP (Centro de Divulgação Científica e Cultural/Universidade de São Paulo).
O Programa “Mão na Massa”, como é popularmente conhecido na Rede
Municipal de Ensino de São Carlos, faz parte das estratégias de ensino de ciências
que utilizo constantemente, este foi principalmente pensado para os anos iniciais e
oferece a possibilidade de aproximação das Ciências Naturais ao universo infantil.
2 Aprendizagem Baseada em Problemas.
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Foi com o desenvolvimento desse programa que pude presenciar momentos e cenas
de pura descoberta científica, uma experiência única com as crianças.
Estudando os animais, a flutuabilidade dos objetos, o transporte de água, a
ilusão de ótica, a propagação do som, entre muitos outros assuntos, pude verificar
que o universo infantil é um campo perfeito para o desenvolvimento das ciências
desde muito cedo.
Um dos projetos de ciências que me orgulho de ter participado foi a montagem de uma Feira de Ciências. Após longos meses de trabalho com o Programa
“Mão na Massa”, toda a escola se preparou, e dessa experiência tenho uma lembrança memorável.
A escola estava em polvorosa, pois havia uma expectativa: “Será que ele
vem?”. Toda essa ansiedade tinha um motivo: um ilustre convidado. Eu havia convidado um verdadeiro cientista, um professor, pessoa que conheci ainda na adolescência e depois um pouco mais como aluna da Universidade de São Paulo. Esse
professor foi a pessoa que viabilizou todo o meu conhecimento no Programa “Mão
na Massa”, faço aqui uma homenagem ao Doutor Dietrich Schiel.
Quando ele chegou, todos os envolvidos, professores e crianças, ficaram
sem saber muito bem como recebê-lo, enorme era a expectativa em esperar o que
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ele tinha a dizer. O cientista dirigiu-se ao local de exposições. Visitou, observou e
ouviu atentamente a explicação de todos os trabalhos. Mas em um estande humildemente se ajoelhou para ficar no campo de visão da criança que estava apresentando a pesquisa de sua sala. A criança de quatro anos falava com propriedade sobre
o ciclo de vida da joaninha. Após a apresentação, o cientista levantou-se e, emocionado, elogiou, agradecendo sorridente. A aprovação dele foi uma satisfação para
todos. Aquela imagem do cientista ajoelhado, como que abençoando a explicação
daquela criança, ficou marcada em minha memória.
Tive a oportunidade de apresentar esse trabalho em um Encontro Internacional de Ciência; o trabalho de minhas pequenas crianças em meio aos trabalhos
de cientistas renomados. Isso serviu como grande motivação para dar continuidade
aos meus estudos e ao ensino das ciências.
A procura por aprender como fazer ciência na Educação Infantil me levou
a buscar aprimoramento e formação continuada. Atualmente procuro colocar em
prática todo esse aprendizado e dedico-me voluntariamente a divulgá-los.
As tendências atuais no ensino de ciências são inúmeras, além do Programa
ABC na Educação Científica: Mão na Massa, muitas outras estratégias aparecem
como recursos didáticos.
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Embora algumas dessas estratégias sejam bastante desafiadoras para a
Educação Infantil, devido às especificidades etárias, não se faz ciência se não há
tentativas e experimentação.
Resolvi testá-las com os pequenos, mesmo que algumas estratégias tenham
sido pensadas e aplicadas para outros níveis de ensino. Uma coisa que aprendi em
todos os anos na Educação Infantil é que nunca se deve subestimar as crianças,
aprendemos muito com elas e há aquelas perguntas que são verdadeiros presentes,
uma passagem para descobertas.
As estratégias utilizadas por mim procuram a identificação com as crianças,
as escolhas minuciosas das etapas de cada projeto e a organização das atividades.
Fazer com que pensem, argumentem e descubram maneiras de resolver os problemas é muito valoroso não só para as atividades em si, mas para construção da
cidadania crítica.
Um bom exemplo são atividades de Educação Ambiental em que podem
solucionar questões dentro da escola e assumir posturas fiscalizadoras não só no
ambiente escolar, mas também fora dele; aprender fotossíntese de maneira que
todos os conceitos sejam interiorizados, sem precisar conhecer fórmulas e afins...
Deixar as crianças se expressarem.
Uma dimensão da ciência é trazer a tecnologia presente na sociedade em
atividades de sala. Uma excelente experiência foi utilizar a tecnologia que as crianças têm acesso, ou seja, celulares e câmeras fotográficas na produção de um filme.
Uma experiência que vai ficar para sempre na memória delas. Nosso filme foi sobre
o folclore, elaboramos juntos a história, fiquei responsável por apenas organizá-la
e distribuir os trabalhos. Montamos o filme desde o cenário até a composição dos
personagens, as filmagens foram feitas por algumas crianças enquanto outras fotografavam para registrar os bastidores, e o resultado foi surpreendente. Os conflitos
foram resolvidos conjuntamente, e as crianças puderam experimentar como é estar

317
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 317

11/04/2019 10:29:35

Capítulo 8
Relatos de experiências

em set de filmagem, mesmo que este, em especial, se dava na nossa escola. Um
mês de atividades em que a ciência e a tecnologia estiveram entre nós de maneira
leve e extremamente divertida.
Saber que fazer ciência está ao alcance de todos é uma das prioridades para
mim. Boa parte das atividades conta com a história para poder ter sentido. As crianças, quando percebem que seus questionamentos já foram os mesmos de cientistas
do passado, não se sentem inferiores e percebem que a ciência está muito próxima
da vida delas.
Em uma das atividades sobre economia de água, por exemplo, pedi que
transportassem a água de um balde para outro. Nesse momento, as crianças precisaram tomar decisões sobre como fariam esse transporte, quais os materiais que
poderiam ser utilizados sem desperdiçar água pelo caminho. Fui aumentando a
dificuldade à medida que afastava os baldes ou os colocava em posições diferentes.
A discussão sobre as melhores formas de transporte e o que conseguiram concluir
é fundamental para as etapas seguintes da atividade. Aqui, apresentei as angústias
do grande pensador Arquimedes, como inventou o parafuso de água, as histórias e
animações sobre a sua vida. As crianças ficam maravilhadas ao saber que alguém
tão importante para a história da humanidade também teve inúmeras dúvidas, mas
conseguiu superá-las através da experimentação e do pensamento lógico. Assim,
as crianças se inclinam para as experiências com segurança sobre o pensam. Essa
aproximação da ciência com o pensador comum desmistifica a ideia de que ciência
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só pode ser feita em laboratório e o cientista é alguém longe do nosso convívio e
portador do conhecimento.
Um bom aliado para o desenvolvimento da ciência é a participação da família. As pesquisas encomendadas junto aos pais trazem mais envolvimento das crianças. Costumo utilizar para isso a estratégia dos Casos Investigativos. Estes fazem
uso de pequenas narrativas em que uma problemática é lançada e todos precisam
conseguir a melhor solução.
Há algum tempo, propus que construíssemos um carrinho e ele deveria ter
uma lâmpada sobre o teto, como as ambulâncias. Construir um circuito elétrico
simples para fazer a lâmpada acender foi uma experiência sensacional. O conhecimento das crianças para isso dependia de pesquisa e orientação. Os pais foram convocados, mas não poderiam dar respostas prontas, apenas conduzi-las. As hipóteses
que as crianças levantaram sobre como fazer resultaram em um projeto que apresentei em um Encontro de Experiências Educacionais de Ciências. Todas as hipóteses foram testadas e discutidas sobre o sucesso ou não do circuito. Os argumentos das
crianças, o apoio dos pais e a condução das atividades por mim foram de fundamental
importância para que conseguissem fazer o circuito funcionar. Satisfação maior não
houve quando os alunos puderam ver a lâmpada acender e compreenderam como
fazer para que isso acontecesse.
Como professora, não tenho outro objetivo que não ver os olhos brilhantes
das crianças ao concluírem etapas e alcançar o sucesso nas atividades. Acredito que
a ciência promove e ensina como buscar o conhecimento, fico feliz e com a sensação de dever cumprido ao saber que pude de alguma forma contribuir.
Essas são algumas das experiências que me orgulho de ter participado e
proporcionado às crianças.
A ciência propôs para mim uma trajetória de descobertas, que procuro proporcionar às crianças na Educação Infantil. A ciência pode parecer pura magia como
a infância é, fantasia e mistérios, que, quando revelados, surpreendem a todos.
Para finalizar gostaria de lembrar uma frase de um dos cientistas mais importantes do século vinte, Sir Albert Einstein: “O estudo em geral, a busca da verdade e
da beleza são domínios em que nos é consentido ficar crianças toda a vida”.
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8.4. Artes Visuais no currículo da
Educação Infantil3
Lívia Dotto Martucci (Arte Educadora; Docente PMSC)

A função da arte
“Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff,
levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o Sul.
Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando.
Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia,
depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos.
E foi tanta a imensidão do mar, e tanto seu fulgor,
que o menino ficou mudo de beleza.
E quando finalmente conseguiu falar, tremendo,
gaguejando, pediu ao pai:
– Me ajuda a olhar!”
Eduardo Galeano

A

ntes de falar da importância das Artes Visuais na Educação Infantil,
levantarei dados e reflexões recentes sobre as políticas públicas na área
das Artes na educação, assim como contextualizarei este texto em con-

ceitos levantados por Lowenfeld (1977), Richter (2008), Porcher (1982), Duarte Jr.
(1996), Rossi (2003) e Barbosa (1995).
3 As fotos deste capítulo são do acervo pessoal autor.
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Nos últimos 10 anos podemos dizer que tivemos avanços consideráveis no
que diz respeito à elaboração, aprovação e implantação de legislações em prol da
melhoria da qualidade de ensino das Artes nas escolas, dentre esses avanços vale
salientar o mais recente: a Lei no 13.2784, aprovada em maio de 2016, a qual inclui
as artes visuais, a dança, a música e o teatro nos currículos dos diversos níveis da
educação básica, estabelecendo prazo de cinco anos para que os sistemas de ensino
promovam a formação de professores para implantar esses componentes curriculares no ensino infantil, fundamental e médio. Essa lei complementou a Lei nº
11.7695, de agosto de 2008, a qual estabelecia somente a obrigatoriedade do ensino
de música nas escolas de educação básica.
Sendo assim, a questão do ensino das Artes Visuais na Educação Infantil
faz-se mais importante do que já havíamos refletido, praticado e pesquisado até o
momento atual, pois agora é necessária a inclusão de professores especialistas de
todas as linguagens artísticas nessas fases de ensino-aprendizagem das crianças.
Além disso, estamos diante da construção da Base Nacional Comum Curricular,
na qual consta a área das Artes somente no ensino fundamental e, mesmo assim,
sendo colocada não como área específica de conhecimento, mas subordinada às
linguagens.
Como discorre José Roberto Pereira Peres6:
A Arte como um componente dentro da Área de Linguagem corre
o risco de se tornar apenas uma disciplina acessória que ajudará
a compreender determinado conteúdo de Língua Portuguesa ou
de Literatura, acarretando na negligência de seus conteúdos próprios que ajudam na reflexão e na crítica de objetos artístico-culturais situados em diversos tempos históricos e em diferentes
contextos culturais. No texto da BNCC, as Linguagens Artísticas
(Artes Visuais, Dança, Música e Teatro) são consideradas como
subcomponentes do componente Arte, dando margem para interpretações equivocadas e para o retorno da famigerada polivalência,
tendo como justificativa a necessidade da valorização do trabalho
interdisciplinar (p. 30-31).

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13278.htm.
Acesso em: 26/10/2017.
5 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11769.htm.
Acesso em: 26/10/2017.
6 Disponível em: https://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/revistaddav/article/
download/1163/859; Acesso em: 26/10/2017.
4
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Assim, questões relacionadas à inserção e manutenção das expressões
artísticas na escola são de extrema urgência nas discussões das diretrizes pedagógicas para os currículos e na construção dos projetos político-pedagógicos nas
escolas – principalmente nas de Educação Infantil – pois, como a Prof. Dra. Magali
Oliveira Kleber7 salienta, o ensino das Artes, incorporado em projetos educacionais
contemporâneos, vem ao encontro de também propostas inovadoras, nas quais as
expressões culturais e artísticas são reconhecidas como dimensões insubstituíveis
e, portanto, únicas no sentido de promover o desenvolvimento humano, reconhecendo a diversidade cultural e que os valores simbólicos das culturas locais devem
estar presentes com aqueles conhecimentos que fazem parte do patrimônio artístico-cultural8, legado da humanidade, sendo isso ligado ao exercício da cidadania
cultural, um direito de todo brasileiro e, a escola é, ainda, o único espaço garantido
constitucionalmente de acesso a toda a população.

Nesse sentido, Duarte Jr. (1996) destaca que “na arte-educação, o que
importa não é o produto final obtido; não é a produção de boas obras de arte. Antes,
a atenção deve recair sobre o processo de criação. O processo pelo qual o educando
deve elaborar seus próprios sentidos em relação ao mundo a sua volta. A finalidade
7 Disponível em: https://artenaescola.org.br/uploads/boletins/boletim-57.pdf . Acesso em:
24/11/2017.
8 Podemos citar aqui a Lei nº 11.645, de 10 março DE 2008, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira
e Indígena” e a Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 a qual inclui o estudo da História
da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro
na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas
social, econômica e política pertinentes à História do Brasil, que dão à disciplina de
Artes responsabilidade e atuação nas temáticas.
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da arte-educação deve ser sempre o desenvolvimento de uma consciência estética”
(p. 73). Por isso, no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (v. 3,
1998, p. 85), especificamente quando trata das Artes Visuais, definem-na como a
expressão, comunicação e atribuição de sentido às “sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por meio da organização de linhas, formas, pontos, tanto bidimensional como tridimensional, além de volume, espaço, cor e luz na pintura, no
desenho, na escultura, na gravura, na arquitetura, nos brinquedos, bordados, entalhes etc. O movimento, o equilíbrio, o ritmo, a harmonia, o contraste, a continuidade, a proximidade e a semelhança são atributos da criação artística. A integração
entre os aspectos sensíveis, afetivos, intuitivos, estéticos e cognitivos, assim como
a promoção de interação e comunicação social, conferem caráter significativo às
Artes Visuais”. Sendo assim, ainda segundo Duarte Jr. (p. 73), podemos dizer que,
em nossa sociedade atual, por excelência antiestética, a consciência estética significa uma capacidade de escolha, uma capacidade crítica para não apenas se submeter à imposição de valores e sentidos, mas para selecioná-los e recriá-los segundo
nossa situação existencial.

Os percursos a serem trilhados para que a primeira infância tenha acesso
às experiências, vivências e autoconhecimento de sua existência, por meio da linguagem das Artes Visuais, significando e ressignificando, construindo e desconstruindo, criando e contextualizando sua expressão, comunicação e atribuição de
sentido ao mundo que as rodeiam, serão galgados em conhecimento de alguns artistas, do processo histórico, das produções culturais e diálogos com a realidade, relacionados com a pintura, o desenho, a escultura, a gravura, a arquitetura, a colagem,
os brinquedos, bordados, entalhes, entre outros. A leitura do mundo disponível com
os materiais e técnicas das Artes Visuais, em prol do conhecimento de si com senso
estético, sensibilidade e criatividade.
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Lowenfeld (1977, p. 17) diz que:
Descobrir e explorar o que se pode fazer com os diversos materiais
utilizados para a criação artística, “aprender como se comportam”,
constituem também uma das tendências mais ambicionadas que a
criança desenvolve por meio das atividades criadoras. A capacidade
de pensar de forma independente e inventiva, favorecida pelas
manifestações artísticas, não se limita à própria arte. Trata-se de
uma faculdade que o homem utiliza, quando tem oportunidade de
lutar por objetivos melhores e mais altos. É uma das características
mais salientes da vida democrática.

A escola e as instituições que atendam crianças em fase pré-escolar, como
parte do processo de democratização de educação, precisam empreender “desde os
primeiros anos de escolaridade, o trabalho de sensibilização estética que é necessário, inclusive através de audições sistemáticas de discos, apresentação sistemática
de obras de artes plásticas, cinematográficas, etc., aqueles que não puderem beneficiar-se de um ambiente familiar favorável jamais sairão do analfabetismo sensorial
e do consumismo embotado”, segundo Porcher (1982, p. 46). Isso nos leva a refletir
sobre qual é o papel das Artes na transformação de nossas vidas e qual é o papel
que a escola deve ter nesse processo, ou seja, a arte como leitura de mundo em um
ambiente preparado para acolher as expressões e experimentações, construindo
novos caminhos e amplitudes de visões sobre diversidade cultural.
O processo de ensino-aprendizagem em arte não deve ter uma cisão entre
a imaginação e a razão no ato de aprender, pois a fragmentação cultural e histórica
do sentir e pensar, ao hierarquizar mão e cabeça, imagem e palavra, reproduz uma
visão limitada e limitante tanto da arte como da ciência, não favorecendo aprendizagens que articulem sensibilidade e racionalidade, que é a construção que a arte
se propõe, sendo no caso das Artes Visuais a produção de imagens, interagindo e
experimentando diferentes resistências e consistências materiais para a construção
de repertórios gráfico-plásticos ao extrair e interpretar sentidos culturais na convivência com outros corpos e outras imagens, segundo Richter (2008, p. 15-16).
Outro fator a ser considerado é como o bombardeio de imagens que estamos inseridos atualmente nos afeta, tanto no campo das Artes quanto nas fontes
comerciais e de entretenimento, tornando ainda mais importante o aprendizado de
arte na escola, auxiliando na compreensão dessas imagens e na aquisição de senso
crítico sobre o caráter dessas situações, tornando essa uma das partes centrais da
educação em arte, como discorre Dr. Michael J. Parsons (Rossi, 2003, p. 7), como
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também Ana Mae Barbosa (1995, p. 14) diz que a leitura de imagens na escola
prepararia os alunos para a compreensão da gramática visual de qualquer imagem,
artística ou não, na aula de artes, ou no cotidiano, e que torná-los conscientes “da
produção humana de alta qualidade é uma forma de prepará-los para compreender
e avaliar todo tipo de imagem, conscientizando-os do que estão aprendendo com
estas imagens”.
Portanto, a linguagem das Artes Visuais no currículo da Educação Infantil é
importante por trazer a oportunidade, principalmente dentro das instituições escolares, de formarmos indivíduos que possam ler o mundo com sensibilidade e criatividade por meio da educação estética do cotidiano e propondo a inter-relação entre
a produção artística, a contextualização histórica e a leitura de imagens, seguindo
a Proposta Triangular, difundida e orientada por Ana Mae Barbosa, além de hoje
podermos exigir e referendar profissionais qualificados nas linguagens artísticas em
todo o processo da Educação Básica Brasileira.
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8.5. Histórias Musicadas
encantando e encantando-se
na Educação Infantil9

Bruno Abramovic (Docente PMSC)
Flávia Costa Prazeres (Docente PMSC)
Flora Reyes (Educadora musical)
Lucas Pereira de Almeida (Educador musical)

E

ste texto trata-se de um relato de uma enriquecedora experiência com
contação de Histórias Musicadas em algumas Escolas Municipais de
Educação Infantil (EMEI) em Ibaté, uma cidade vizinha de São Carlos,

por ocasião da realização da Semana do Bebê na cidade. Nós, educadores musicais
atuantes em variados espaços educativos na cidade de São Carlos, elaboramos o
projeto “Ateliê Itinerante – Histórias Musicadas10”, cuja proposta era contar as Histórias Musicadas num formato itinerante, de forma que pudéssemos circular por
todas as escolas da cidade que atendem bebês e crianças de 0 a 3 anos de idade.
Uma das preocupações que tivemos foi propor um formato mais próximo
e intimista com os bebês e crianças. Pensamos que seria inadequado levar toda a
escola para o pátio, por exemplo, e fazer uma “mega” apresentação, já que entendemos a contação de histórias como um “compartilhar”, e não simplesmente como
9 As fotos deste capítulo são do acervo pessoal autor.
10 A Semana do Bebê foi uma realização da Prefeitura de Ibaté em parceria com o SESC São
Carlos, parceria esta que viabilizou a nossa contratação via SESC para atuar nas escolas.
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uma performance (PERROW, p. 294, 2003). Um contato mais próximo possibilita
maior interação e trocas mais ricas entre as pessoas, ainda mais com crianças dessa
faixa etária tão tenra. Por isso, propusemos às escolas contar as histórias várias
vezes, circulando pelas salas ou outros espaços (corredores e pátios, por exemplo),
atendendo pequenos grupos de bebês e crianças por vez.
Além disso, algumas questões que nos movimentaram e seguem nos movimentando são: como contar histórias para bebês e crianças tão pequenas? Como
chamar sua atenção? Os bebês não compreendem o texto, faz sentido contar histórias? E foi a partir dessas questões, então, que surgiu a proposta de serem Histórias
Musicadas permeadas de sutilezas de sons, timbres, gestos, movimentos, falas e
toques, que pudessem tocar e encantar os bebês e as crianças de forma delicada
e efetiva. Escolhemos e montamos duas histórias adaptadas: Sansakroma11 e O
rouxinol e o imperador da China12. Buscamos valorizar todas as sutilezas que
11 Sansakroma é uma adaptação de uma história sul-africana. Ela narra que, durante o
Apartheid, muitas crianças que perderam suas famílias eram protegidas por esse pássaro mágico. Na nossa versão, Sansakroma é um pássaro encantado que protege as
crianças e as convida para as mais incríveis aventuras.
12 O Rouxinol e o imperador da China é um conto de fadas escrito por Hans Christian
Andersen. Na nossa adaptação, um generoso imperador chinês se encanta pelo canto de
um lindo rouxinol. Desse encontro nasce uma bela amizade que nos revela valores como
confiança, lealdade, respeito e liberdade.
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essas histórias pudessem trazer para estimular sensorialmente os bebês e crianças.
Para isso, agregamos elementos como tecidos, fitas coloridas, elásticos, conta-gotas, objetos ressignificados (leque, penas coloridas, etc.). Além disso, escolhemos
instrumentos musicais com timbres variados e bem peculiares que estimulassem
sonora e musicalmente os bebês e crianças: sinos, gongo, pin13, kântele14, crótalos15,
banjo, flauta-doce, entre outros.
Toda essa experiência foi encantadora e possibilitou várias reflexões importantes após a finalização do projeto. Uma das questões que mais nos tocou foi a
possibilidade do encantamento na escola. Nossa “chegança” com música, figurino
e uma mala cheia de objetos e instrumentos, gerava um encantamento explícito
nos rostinhos expressivos dos bebês e das crianças. Isso nos fez refletir muito sobre
as possibilidades de promover esse encantamento não apenas em situações pontuais, mas sim cotidianamente na escola. Como as professoras e professores podem
promover esse encantamento? Segundo Ostetto (2010), para encantar é preciso
13 Instrumento percussivo melódico de canaleta de alumínio utilizado em meditações, terapias e relaxamentos.
14 Instrumento de cordas originário da Finlândia afinado em escala pentatônica (Ré, Mi,
Sol, La, Si, Ré, Mi).
15 Instrumento percussivo, constituído de dois pequenos pratos de metal que podem ser
tocados com os dedos.
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encantar-se, ou seja, é preciso antes fazer para si, para depois fazer ou propor para
os educandos. É preciso ousar para poder encorajar, é preciso ter sido tocado pela
experiência para, assim, tocar os outros. Dessa forma, esbarramos na questão da
formação dos professores e na importância da educação estética: como contribuir
para o processo de encantamento dos professores, como alimentar a sua sensibilidade? Ainda segundo essa autora:
Evidenciando a dimensão estética como elemento constitutivo de
um projeto educacional-pedagógico comprometido com a formação
humana em sua inteireza, pode-se dizer, juntamente com diversos
autores (...) que ampliar repertórios artístico-culturais, provocar o
desejo e a curiosidade, instigar a desconfiança do traço acostumado
e das certezas absolutas, incentivar a ousadia de desenhar caminhos de busca e experimentação, afirmando autorias, convertem-se em premissas para um trabalho que articule educação e arte
de um modo geral e, especialmente, na formação de educadores
(OSTETTO, 2010, p. 41).

Concordamos com essa autora, que defende a importância da formação
artística e do desenvolvimento da dimensão estética em educadores e educandos.
Entendemos que nossa experiência com as Histórias Musicadas insere-se dentro
dessa reflexão sobre a importância da educação estética. Ainda em conformidade
com o que traz essa autora, também buscamos, neste projeto, ampliar o repertório
artístico-cultural, trazendo histórias, músicas e sonoridades que remetem a culturas variadas (África do Sul e China). Acreditamos que esse contato com o diferente
é muito importante na formação dos bebês e crianças.
Outro ponto de reflexão levantado tem a ver com a dicotomia arte-educador/artista. Somos educadores musicais e arte-educadores. Atuamos cotidianamente como educadores em espaços formais e não formais. Porém, neste projeto
Histórias Musicadas, chegamos nas creches não como educadores, mas como artistas. Estar no ambiente escolar, porém nesse papel de artista, nos trouxe uma experiência diferente com as crianças. Os olhares de encantamento que recebemos
nos mobilizaram e nos inquietaram: por que não recebemos sempre esses olhares
de nossas educandas e educandos no nosso cotidiano como educadores nas instituições de ensino onde atuamos? Essa questão nos fez refletir sobre a relação
entre encantamento e conhecimento, já que o conhecimento é um pilar da escola.
Segundo Pellanda (2004), vivemos em um mundo “desencantado”, onde desaprendemos a ver, ouvir e sentir. A imaginação e os sentimentos são inferiorizados em
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um mundo racional e fragmentado, fruto da lógica moderna capitalista. A autora,
então, defende um conhecimento relacionado ao viver pleno, inteiro. E afirma que:
Sem encantamento não há conhecimento. A música que acabo
de ouvir me encanta. Com isso, me conecto com vocês, comigo
mesma, com o mundo, com o cosmos. Preciso dessas emoções para
me mobilizar e me construir. Preciso delas para inventar minha
vida, já que não existe um mundo pronto lá fora que vai determinar
meu viver (PELLANDA, 2004, p. 13).

Essa reflexão nos mobiliza e nos incentiva a não dicotomizar as figuras
do educador e do artista, entendendo que isso pode potencializar e oportunizar o
encantamento e, consequentemente, o conhecimento na escola.
Refletimos também, a partir de observação e relatos de professores que
participaram como plateia, sobre a pertinência de trazer elementos sutis e delicados nas interações com as crianças. Nossas duas histórias propunham momentos
bastante delicados de escuta atenta e percepção de sutilezas de toque e de sons.
Tivemos um retorno positivo das professoras: com relação ao suave volume de voz
empregado pelos contadores de história, com relação às sutilezas na interação (por
exemplo, gotinhas de água, toque de tecidos e penas, etc.), com relação à comunicação visual estabelecida com as crianças e também com relação ao foco constante
das crianças, mesmo dos bebês mais novos, ao longo de toda a história.
Com relação aos bebês, verificamos que o conteúdo das histórias é menos
importante do que a forma (entonação, respiração, pausas, timbres, interações,
etc.). O estímulo sensorial é fundamental nessa faixa etária. Mesmo os bebês que
estavam em carrinhos mostravam muito envolvimento com seus olhares e com
o corpo inteiro: a maioria deles projetava os corpinhos pra frente para conseguir
captar tudo o que estava acontecendo. Nas escolas onde os bebês puderam ficar
soltos nos tatames, a experiência também foi de muito envolvimento e concentração. Mesmo os momentos de “estranhamento” (choros) foram sendo revertidos em
momentos de encantamento no decorrer da história.
Percebemos que as Histórias Musicadas envolveram também educadoras, diretoras e outros adultos que participaram da experiência acompanhando
os bebês e as crianças. Tivemos esse retorno por meio dos olhares desses adultos
e também de comentários ao final da semana. Este era um dos objetivos da proposta: que a experiência fosse envolvente para todas as pessoas, independentemente da faixa etária.
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A experiência também nos fez refletir sobre os tempos e espaços escolares.
Percorremos as escolas cantando e tocando pelos corredores e salas, entre uma
turma e outra. Essa itinerância causou certa curiosidade e expectativa nas crianças. Percebemos que a nossa presença tornava o dia especial. Além disso, o horário
da escola foi reorganizado para que fosse possível nossa visita entre todas as atividades da rotina: parque, comida e banho. Percebemos também que o espaço escolar
pode ser mais bem explorado: em uma das escolas ocupamos um corredor para
contar a história, um espaço aberto, passagem para o jardim e o refeitório. Foi uma
linda experiência, inclusive com a presença ilustre de um personagem da história:
um bem-te-vi apareceu e as crianças ficaram alvoroçadas, pois pensaram que era o
pássaro encantado da história, o Sansakroma! O corredor se ressignificou: além de
passagem, passou a ser um espaço de interação.
Esse empenho para reorganizar os horários e espaços e viabilizar nossa
visita nos mostra como é rígida essa questão do tempo e espaço escolares, mas também como é possível propor novas configurações.
Para finalizar, vale aqui uma citação: “Na sábia e antiga arte da narração de
histórias, um ‘final feliz’ é sagrado. Ele elimina todas as velhas dores e recompensa
todo o sofrimento e aflição” (MELLON, 2006, p. 36). A partir dos retornos obtidos,
concluímos que o projeto Histórias Musicadas culminou em um final feliz, com um
formato que contribuiu para momentos prazerosos, especiais e muito significativos
tanto para os bebês e crianças quanto para os docentes e demais encarregados do
processo educativo. Para nós, enquanto educadores musicais, o projeto oportunizou
a reflexão da nossa prática educativa, de maneira que o “encantar-se para encantar”
tornou-se escopo pedagógico de nossas intervenções e, mais que isso, de nossa ação
no mundo. E entendemos que esta pode ser a principal contribuição deste relato:
acreditar no encantamento como diretriz pedagógica para a Educação Infantil ou
como possibilidade no cotidiano escolar, promovido pela ação dos próprios educadores da escola quando estes são apoiados por gestores também comprometidos.
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8.6. Educação Física
na Educação Infantil
uma experiência possível16

Camila Milan Paulo Pizzocaro (Docente PMSC)

I

ngressei no curso de educação física em 2003 e naquela época não me imaginava trabalhando com crianças; na verdade, pensava em trabalhar em qualquer área menos na educação física escolar, achava que não tinha perfil para

atuar nessa área, mas o tempo e alguns acasos do destino me mostraram que eu
estava enganada.
Logo após a graduação iniciei um programa de pós-graduação e ao final
desse programa, dois anos depois, comecei a sofrer o dilema que todos, ou quase
todos, os estudantes passam ao final do seu período na universidade: “E agora, o
que vai ser da minha vida?”. E foi justamente nessa época que surgiu um concurso
da Secretaria Municipal de Educação de São Carlos para professor de educação
física. Sem saber o que esperar do meu futuro, prestei o concurso, passei, e em
fevereiro de 2010 fui convocada para iniciar meu trabalho, atuando na educação
física infantil.
Nesse momento comecei a sofrer do segundo dilema: “E agora, o que vou
fazer? Não sei trabalhar com crianças”. Nunca me imaginei trabalhando nessa área!
E como disse, foi graças a esse acaso do destino que descobri o prazer e o amor em
trabalhar com crianças, e hoje não consigo me imaginar fazendo qualquer outra coisa
senão o que faço, tanto é que em 2015 prestei o segundo concurso para professor

16 As fotos deste capítulo são do acervo pessoal autor.
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de educação física na prefeitura de São Carlos, e no final de 2016 fui convocada
novamente, e hoje trabalho com a educação física infantil nos meus dois concursos.
Não posso dizer que esse percurso até aqui tenha sido fácil, pelo contrário,
o começo foi bem difícil, descobrir um jeito de trabalhar foi uma tarefa bastante
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árdua, mas considero que hoje desenvolvi minha metodologia de trabalho e tenho
tido bastante êxito na minha jornada como professora, e a ideia deste relato é poder
compartilhar um pouco da minha experiência com outros professores de educação
física que atuam na educação física infantil.
As discussões em torno da educação física na Educação Infantil é algo bastante recente que se intensificou após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. De acordo com a nova LDB: “A educação física, integrada à
proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação Básica (...)”
(BRASIL, 1996, Art. 26, § 3o).
Assim sendo, cabe à educação física na Educação Infantil criar espaços em
que a criança brinque com a linguagem corporal, com o corpo, com o movimento.
Brincar com a linguagem corporal significa propiciar situações nas quais a criança
entre em contato com diferentes manifestações da cultura corporal, sobretudo
aquelas relacionadas aos jogos e brincadeiras, às ginásticas, às danças e às atividades circenses, sempre tendo em vista a dimensão lúdica como elemento essencial
para a ação educativa na infância (AYOUB, 2001).
Dessa forma, durante minhas aulas na educação física infantil, procuro,
através da aprendizagem do movimento, satisfazer as necessidades motoras básicas
da criança, proporcionando a ela o conhecimento do seu próprio e a experimentação das possibilidades que ele oferece. Para tanto procuro desenvolver atividades que trabalhem as habilidades básicas (andar, correr, saltar, arremessar, chutar,
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manipular, rolar, etc.), as capacidades físicas (equilíbrio, coordenação motora fina,
coordenação motora grossa, força, resistência, etc.), as noções de espaço e tempo
e a conscientização corporal, utilizando os jogos e as brincadeiras como estratégias
de trabalho e a observação e registro daquilo que as crianças desenvolvem (envolvimento, interesses, limitações, trocas que estabelecem e as necessidades que produzem) como forma de avaliação.
Além disso, todo meu trabalho é norteado pela dimensão lúdica do ensinar
e aprender. Toda e qualquer atividade que desenvolvo na Educação Infantil considera a ludicidade e a fantasia. E esse, com certeza, é um grande diferencial, uma
vez que todo profissional com uma boa formação tem o conhecimento do que é
importante desenvolver com crianças na Educação Infantil, mas nem todos conseguem visualizar como fazer isso atrelado ao aspecto lúdico.
Pensando nisso, vou descrever brevemente duas atividades, muito comuns
nas aulas de educação física, mostrando como elas podem se tornar mais atrativas
quando o contexto de interesses das crianças e o aspecto lúdico são considerados.
A primeira atividade que vou utilizar como exemplo é um pega-pega, que
eu denominei de “Acorda, seu urso”. Para iniciar a atividade conto uma história que
introduzirá a brincadeira e aguçar a imaginação das crianças. Nesse caso, é a história de um urso muito grande e engraçado que vivia numa linda floresta, os ursinhos
que também moravam nessa floresta adoravam brincar com ele, porém ele tinha
um grande problema, era muito dorminhoco. E todos os dias quando os ursinhos
iam chamá-lo para brincar, ele estava dormindo. Muito tristes com a situação, os
ursinhos decidem entrar escondidos na casa do urso e acordá-lo. Assim, com muito
cuidado, todos os ursinhos entram na casa do urso e o encontram deitado na cama
e roncando, sem hesitar todos sacodem o urso e gritam “Acorda, seu ursooo!!!”.
Muito assustado, o urso dá um pulo da cama e, muito bravo, corre para pegar
os ursinhos, estes, por sua vez, adorando a situação, correm pela floresta. O urso
também corre pela floresta e, quando consegue alcançar um ursinho, o coloca de
castigo embaixo de uma árvore; os ursinhos, no entanto, não ficam lá muito tempo,
assim que um amigo chega para salvá-lo, eles voltam a correr, aumentando a fúria
do urso. Após contar a história, coloco um colchão em um local determinado, que
será a casa do urso, e escolho uma criança para representá-lo, cabendo aos demais
representarem os ursinhos.
Desenvolver atividades que envolvam o correr é algo que naturalmente
atrai, e muito, o interesse das crianças, mas quando elas têm a oportunidade de

337
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 337

11/04/2019 10:30:39

Capítulo 8
Relatos de experiências

representar papéis e estimular a imaginação com as histórias contadas, tudo se torna
mais divertido e prazeroso, além de envolvê-las na atividade por muito mais tempo.
O segundo exemplo que vou descrever é um circuito de atividades, também
muito observado nas aulas de educação física, principalmente na Educação Infantil.
Costumo utilizar esse circuito na época da páscoa e o denominei de “circuito do coelhinho”. Gosto de começar essa atividade relembrando e cantando as músicas que
falam sobre o coelhinho; sempre que possível, além de introduzir as brincadeiras
com histórias, também gosto muito de trabalhar com músicas sobre o tema que vai
ser trabalhado na aula. E nesse caso, uma das músicas diz que o coelhinho deixará
o ovo de páscoa no jardim, assim a história começa contando que, para deixar o ovo
em um lugar seguro no jardim, o coelhinho deverá enfrentar alguns desafios. Dentre
esses desafios, estão: saltar uma planta com espinho, rolar pela grama, desviar de
árvores, saltar a poça de água e equilibrar sobre pedras. Após enfrentar todos os desafios, o coelhinho ainda tem que arremessar o ovo de páscoa dentro de um balde colocado no jardim, com muito cuidado para o ovo não cair no chão, porque nenhuma
criança ficará feliz com um ovo de páscoa quebrado. Com o término da história,
monto um circuito de atividades com os materiais disponíveis na escola e explico que
cada criança representará o coelhinho e assim passeará naquele jardim.
Assim como os exemplos citados, praticamente toda atividade que vai ser
desenvolvida nas aulas de educação física infantil pode ser introduzida com histórias e músicas, dando a oportunidade para as crianças imaginarem e representarem
diferentes papéis. E isso, é claro, é muito mais trabalhoso e exige um envolvimento
muito maior do professor, que muitas vezes vai se ver mergulhado no mundo de
histórias e representações infantis, mas posso garantir que vale muito a pena. Ver a
alegria e envolvimento das crianças nas atividades não tem preço.
Além da importância de trabalhar sempre de forma contextualizada, valorizando o aspecto lúdico, minha experiência como professora de educação física na
Educação Infantil me mostrou que é extremamente importante também na educação física manter uma rotina de trabalho com as crianças.
São inúmeros os trabalhos que apontam a importância da rotina na Educação Infantil. De acordo com Bilória e Metzner (2013), por exemplo, a rotina é uma
forma de assegurar a tranquilidade do ambiente, uma vez que a repetição das ações
cotidianas sinaliza às crianças cada situação do dia. Ou seja, a repetição de determinadas práticas dá estabilidade e segurança a elas; saber que depois de determinada
tarefa ocorrerá outra diminui a ansiedade das crianças.
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Além disso, segundo Barbosa (2006), a rotina proporciona à criança maior
facilidade de organização espaço-temporal e a liberta do sentimento de estresse que
uma rotina desestruturada pode causar.
Assim sendo, considero que na educação física infantil a rotina também
desponta como algo fundamental. Dessa forma, sempre começo as aulas formando
uma roda com as crianças, na roda iremos nos cumprimentar e conversar sobre as
atividades que serão realizadas na aula (sempre valorizando o contexto e o aspecto
lúdico, como já dito anteriormente); após a atividade, também retornamos para a
roda e conversamos sobre esse exercício. Entendo que assim as crianças se sentem
mais seguras e também ficam mais calmas, pois percebem as etapas que serão adotadas durante as aulas e também compreendem melhor as regras que devem ser
seguidas naquele espaço.
Gosto muito de trabalhar com as crianças em roda, pois sentadas dessa
forma todas conseguem se ver, o que facilita meu diálogo com elas, estimulando-as
a falar e promovendo também o respeito pela fala do outro.
Para finalizar meu relato, vou descrever rapidamente alguns projetos que
costumo desenvolver nas minhas aulas que estão atrelados a projetos desenvolvidos pelas demais professoras de Educação Infantil, que é o caso das atividades em
comemoração ao dia do circo, à páscoa, ao dia do índio, à festa junina, ao mês do
folclore e ao dia da consciência negra. Essas datas são comemoradas e trabalhadas
por todas, ou quase todas as escolas, inclusive as de Educação Infantil. Então por
que não trabalhar essas datas também nas aulas de educação física, tornando as
atividades desenvolvidas ainda mais significativas para as crianças?
Na semana em que se comemora o dia do circo gosto de trabalhar algumas
atividades em que as crianças são levadas a representar artistas de circo, como:
bailarina (exploração de movimentos com o bambolê), contorcionista (vivência de
movimentos que trabalham a flexibilidade), palhaço (aprendizado da cambalhota e
de andar com o pé de lata, representando a perna de pau) e equilibrista (exploração
do equilíbrio em diferentes materiais e lugares).
Na semana da páscoa, trabalho com algumas atividades explorando a figura
do coelhinho e sua forma de se locomover, utilizando atividades como: circuito do
coelhinho, como já descrevi anteriormente; coelhinho, sai da toca; coelhinho da
páscoa mandou; caça aos ovos; e imitação do coelhinho.
Em comemoração ao dia do índio, desenvolvo algumas brincadeiras indígenas como: peteca; corrida do saci; pega-pega gavião e os passarinhos; arranca
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mandioca; e brincadeira da cana-de-açúcar. Essas brincadeiras foram selecionadas
após várias pesquisas sobre as brincadeiras indígenas, adequando-as à faixa etária
que estou trabalhando, no caso, a Educação Infantil.
No mês em que se comemoram as festas juninas procuro resgatar algumas
brincadeiras típicas dessas festas como: derruba latinhas, acertar a bola na boca do
palhaço, corrida do ovo na colher, corrida do saco, dança da cadeira, jogo das argolas e corrida dos pés amarrados.
E no mês do folclore trabalho o resgate de brincadeiras folclóricas: amarelinha; avião de papel; barra-manteiga; batata quente; cabo de guerra; cabra-cega;
corre cutia; elástico; esconde-esconde; morto e vivo; passa anel; pé de lata; pega-pega; polícia e ladrão; telefone sem fio; bilboquê; mãe da rua; telefone de latinha;
alerta; elefantinho colorido; bolinha de gude; vai e vem; e corda. Também as canções folclóricas: a canoa virou, caranguejo não é peixe, hoje é domingo, pirulito que
bate-bate, peixe vivo, pombinha branca, sapo-cururu, se essa rua fosse minha, se eu
fosse um peixinho, entre outras.
Já na semana em que se comemora o dia da consciência negra, trabalho
alguns jogos e brincadeiras da cultura africana como: sol e lua (semelhante ao morto
e vivo), mamba (brincadeira em que uma criança representa uma serpente que deve
pegar os demais, aqueles que são pegos passam a fazer parte do corpo da serpente,
segurando no ombro do colega), kameshi ne mpuku (gato e rato), entre outras.
Finalizo aqui meu relato e espero, ainda que minimamente, com as reflexões e vivências aqui descritas ter trazido um novo olhar e uma nova forma de trabalhar a educação física na Educação Infantil.
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8.7. Diversidade cultural
e étnico-racial
17

Maria Claudete Minatel Francelin (Docente PMSC)

O

relato a seguir visa trabalhar a temática da diversidade cultural e étnico-racial, e as suas implicações na Educação Infantil. Diversas mudanças ocorreram no Ensino de História, como, por exemplo, a promulgação da Lei Fede-

ral 10.639/03, que prevê o ensino da História e cultura afro-brasileira e africana em
todas as escolas públicas e privadas, conteúdo esse que deve ser ministrado no âmbito
de todo o currículo escolar. Essas leis, ao modificarem a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB), se configuram em grandes aliadas no debate sobre diversidade para
a construção de uma educação plural e igualitária. Ressalto ainda que os documentos que norteiam as atividades na Educação Infantil são as Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação Infantil e o Referencial Curricular para Educação Infantil,
que preveem a prática pedagógica para a diversidade cultural e racial.
A importância desse debate nas escolas se dá pelo fato de a sociedade brasileira ser formada não só por diferentes etnias, mas também por imigrantes de
diferentes países, o que nos coloca em contato com grupos diferenciados. É possível perceber que, muitas vezes, esse contato com grupos diferenciados nos planos
sociais e culturais é marcado pelo preconceito e pela discriminação.
Considero importante trabalhar a temática desde a Educação Infantil porque
existe a crença de que a discriminação e o preconceito não fazem parte do cotidiano
da Educação Infantil, e de que não há conflitos entre as crianças por conta de seus
pertencimentos raciais.
Durante a Educação Infantil as crianças já começam a conhecer
seu corpo, as diferenças e semelhanças entre os colegas do grupo,
escolhem com quem brincar e se relacionar na escola, tem suas
17 As fotos deste capítulo são do acervo pessoal autor.
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preferências por brinquedos, e, no entanto é fundamental que o
educador trabalhe em sala de aula questões sobre diferença e em
especial as relacionadas ao pertencimento racial, não só com as
crianças, mas com as famílias e comunidade (CEERT, 2011).

Diante disso, a Educação Infantil é o primeiro espaço institucionalizado a
que a criança tem acesso, isso significa que ela passa a conviver em novos coletivos
e, por isso, os profissionais dessa etapa da educação ocupam o papel de oferecer
a oportunidade para as crianças compreenderem que são sujeitos sociais, e que a
convivência com o outro deve ser pautada no respeito por sua cultura, seus costumes, seus aspectos físicos, de gênero e religião.
Dessa maneira, a continuidade em desenvolver projetos que abordam a
temática étnico-racial tem como objetivos abordar as diversidades culturais, construir valores pautados no respeito às diferenças, combater qualquer tipo de discriminação, valorizar aspectos de diferentes culturas, desconstruir valores presentes na sociedade e que repercutem no ambiente escolar, envolver a comunidade e
outros funcionários da escola. Acredito que incluir aspectos da cultura africana na rotina
dos trabalhos pedagógicos das unidades escolares vai além do cumprimento da legislação,
pois o povo africano permaneceu à margem da sociedade por muito tempo e sofre até os dias
atuais com a negação de sua identidade.
Sabe-se que grande parte dos personagens e modelos com os quais as crianças se deparam na publicidade, nos livros de histórias infantis e na sociedade, de
modo geral, possui cor de pele branca, além de olhos claros e cabelos lisos. Esse fato
contribui para a errônea propagação da ideia de superioridade de etnias com essas
características sobre as demais e pode tanto disseminar a discriminação quanto
afetar diretamente a construção da autoimagem e autoestima de algumas crianças.
Desconstruir tais representações e valores é uma tarefa difícil, mas de fundamental importância. Acreditando nisso, introduzi em minha prática o projeto
“Diversidade cultural e racial”. A ideia do projeto é promover a igualdade racial no
ambiente escolar e na comunidade, explorar a pluralidade cultural presente no território nacional. Para tanto, elaborei diversas atividades que contemplassem vários
aspectos da cultura africana e afro-brasileira, e que dou continuidade indiferentemente da idade das crianças.
Essas atividades seguiram e seguem um cronograma, que insere na rotina
das crianças elementos da cultura afro-brasileira e africana de forma lúdica. O
projeto é desenvolvido durante todo ano letivo com previsão para encerramento em

342
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 342

11/04/2019 10:30:39

Reflexões Pedagógicas para a Educação Infantil
do Município de São Carlos-SP

novembro, a intenção do projeto é envolver toda equipe escolar, e, para tanto, um
dos recursos para engajar todo corpo docente na promoção da igualdade racial é a
Contação de Histórias que acontece uma vez por semana com histórias referentes
ao tema por meio de teatro ou oralmente.

Para atingir os objetivos propostos e envolver as crianças na temática de
forma lúdica, busquei propor experiências positivas sobre a diversidade cultural,
um dos recursos é uma boneca negra que assumiu o papel de amiga das crianças
e que participa das atividades. A seguir apresento um roteiro das atividades que
norteiam o projeto.

Trabalhando a identidade
No início do ano os pais enviam uma foto da criança e da família para confecção de um painel. Os pais também participam falando um pouco da família, da sua
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origem, as preferências da família, onde nasceram. As crianças na atividade identificam seus familiares e as características de cada um. A intenção da atividade é estabelecer um vínculo com a família e da criança com o adulto, fortalecendo a autoestima.
O importante é lembrar que, desde cedo, a Educação Infantil deverá explorar a diversidade como algo positivo e constituinte das relações sociais e humanas.

Contação de histórias
Na cultura africana a tradição oral exprime seu modo de vida, sua cultura,
suas tradições e costumes, e que são transmitidos por meio dos “contadores de
histórias” chamados de Grios. Algumas histórias que abordam a cultura africana e
que a partir delas podem ser feitas outras atividades: Bruna e a Galinha de Angola
(confecção de um pano, pintura em tecido, e a confecção de uma galinha de argila);
Obax; O cabelo de Lelê (oficina de tranças); A cor da vida; Pretinha das Neves; As
pérolas de Cadija; As panquecas de Mama Panya; Porque a galinha de Angola tem
as pintas brancas (galinha de argila); A girafa que comia estrelas; Bichos da África
1, 2, 3 e 4; Koumbá e o tambor (confecção de tambor de lata e bexiga); Que cor
é a minha pele. Os pais também recebem uma folha onde escrevem histórias que
ouviam na infância, contam para os filhos, depois enviam para escolas. Formamos
uma roda e cada dia as crianças contam para os colegas as histórias dos pais. A
Contação acontece toda sexta-feira e envolve todas as salas.

Brincadeiras
Muitas brincadeiras presentes em nossa rotina têm origem nos países africanos, tais como: Mathacozana (Moçambique), que é uma variação do jogo conhecido no Brasil como Cinco Marias. Terra-mar (Moçambique), Mamba (África do Sul),
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Pegue a Cauda (Nigéria), Kameshi Ne Mpuku (Congo), brincadeiras cantadas como
Si Mama Kaa (Tanzania). As brincadeiras estão no site indicado na bibliografia.

Músicas e danças
A música brasileira tem muita influência da cultura africana por meio dos
instrumentos musicais e dos ritmos. Destaco algumas danças como o Cacuriá, Samba
de Roda, o Jongo do Sudeste, Maracatu, o Samba de Coco, Ciranda, as Rodas de
Capoeira e Maculelê, que são algumas das manifestações da cultura popular brasileira de matrizes africana. Ressalto a importância dessas danças enquanto manifestações de arte, memória, criação e principalmente como foco de identidade brasileira.
Algumas sugestões do Cacuriá estão nos sites indicados nas referências bibliográficas.

Instrumentos musicais
Na rotina das crianças procuro inserir instrumentos como agogô, caxixi,
xequerê, reco-reco, que podem ser manuseados pelas crianças com facilidade, e
construir instrumentos como o tambor com lata de leite em pó e bexiga.

Semana da África
A semana da África, que aconteceu de 22 a 26/05, sendo dia 25 O Dia
da África, foi organizada para comemorar a emancipação do continente africano.
Durante a semana várias atividades aconteceram, tais como: danças, teatros, oficinas de tranças e Abayomi, brincadeiras, visitas de africanos, pinturas de máscaras
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africanas e apresentação da Capoeira. Os professores foram convidados a participarem e realizar uma atividade.

Maleta da africanidade que viaja até as famílias
Essa atividade consiste em uma mala com um livro de história da cultura africana e afro-brasileira que a criança leva para casa para leitura em família.
Seguem juntos com a maleta uma boneca e um caderno para os pais registrarem
como foi o momento da leitura, fazer o registro da história por meio do desenho e
opinarem sobre o projeto.
Transformar conceitos é um trabalho árduo que envolve a busca de conhecimento por parte do educador e uma prática cotidiana que possibilita à criança
construir um caminho que a torna produtora de cultura e um ser pensante que
contribua para desmistificar tais concepções. Para tanto, a temática exige um trabalho e uma reflexão contínua, em que cada um com suas experiências podem contribuir para que a desigualdade étnico-racial, social e econômica seja diminuída.
A literatura é um instrumento para o educador criar condições para a
criança se perceber livre de possíveis influências ideológicas que um texto pode
conter. A arte de ler e interpretar histórias são ferramentas que ajudam a desenvolver amplamente na criança habilidades como a autoestima, formulação de ideias,
resolução de problemas e criticidade, tudo ludicamente. Sabemos que as crianças
até os seis estão formando sua personalidade e se baseiam no convívio com outro
e nas imagens que estão ao seu redor. Portanto, além de ensinar a ler, a literatura
contribui na formação do pensamento.
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8.8. Criança e natureza na escola

18

Sandra Fagionato Ruffino (Docente PMSC)

M

uitas são as formas de se pensar a EA (Educação Ambiental) nas escolas, seja com foco na resolução de problemas, na aprendizagem de
conceitos, na construção de valores afetivos, dentre outros. Da mesma

forma variam também as temáticas (água, resíduos sólidos, animais, florestas, hortas, etc.). Devido ao pouco espaço que temos aqui, selecionei um recorte de meu
trabalho destacando a relação das crianças com a natureza, mais especificamente
com os animais. O que mobiliza tais práticas é a percepção de que as crianças (e
também os adultos) desconhecem a fauna local.
Profice et al. (2013), ao considerarem o progressivo afastamento do ser
humano em relação à natureza, fato apontado também por Gonçalves (2006), acenam para a “necessidade de mobilizar as novas gerações para a sua valorização e
preservação” (p. 530). Essa preocupação está presente também nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) ao apontar a necessidade de
que as práticas pedagógicas “promovam a interação, o cuidado, a preservação e o
conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como
o não desperdício dos recursos naturais” (BRASIL, 2010, p. 26).
A fim de estabelecer uma metodologia de trabalho que não tomasse a natureza como recurso pedagógico, ou de ensinar conceitos tradicionalmente presentes

18 As fotos deste capítulo são do acervo pessoal autor.
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nos currículos, como a divisão em classes: mamíferos, aves, répteis, insetos etc., ou
transmitir ideias de utilidade prática (os animais oferecem alimentos, vestuários,
meios de transporte de cargas), mas sim buscando promover uma experiência que
faça emergir os valores intrínsecos da natureza, estruturei meu trabalho tomando
como referência Tiriba (2010) e suas proposições:
• “Religar as crianças com a natureza” substituindo a rotina de trabalho
que supervaloriza os espaços fechados por uma que coloque as crianças
em contato com a natureza, entendendo-as como seres da natureza
além de seres da cultura;
• “Reinventar os caminhos de conhecer” rejeitando a transmissão de
conhecimento intelectual e descritivo do mundo natural e lançando
mão de experiências que valorizem os sentidos, a apreciação da natureza e sua compreensão como um todo complexo e interconectado;
• “Dizer não ao consumismo e ao desperdício”: combatendo práticas consumistas que levam ao esgotamento natural, em que o que está em jogo
é o que possuímos, quando na verdade o que necessitamos, e especialmente as crianças pequenas necessitam, são de relações afetivas.
As experiências aqui relatadas têm me acompanhado já há alguns anos e
têm sido realizadas com crianças das fases 3 e 4. Têm como base as DCNEI que
orientam que as práticas pedagógicas tenham como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo que as experiências “incentivem a curiosidade, a
exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das
crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza” (BRASIL,
2010, p. 26).
Diariamente é possibilitado às crianças participar de brincadeiras ao ar
livre, lidar com as plantas e animais, ouvir o canto dos pássaros, observá-los, comer
amora no pé; brincar com areia e água, desfrutarem do clima (seja em dias de sol,
nublado ou de frio), observando e curtindo cada momento: um vento no rosto, o sol
quente e a sombra das árvores, a chuva fina e as poças que ficam pelo caminho, a
areia molhada, o contato com a água.
Um ambiente pobre não promove grandes experiências, e acreditando ser esta
uma responsabilidade do professor, junto das crianças foram produzidos com sucatas
comedouros de aves que foram instalados na área externa e que frequentemente são
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Interagindo com as pegadas.

colocados os restos de frutas da merenda (banana, maçã, goiaba, mamão). Foram
realizados plantios e cuidados periódicos de flores, morangos, horta e manutenção
da composteira, também com restos da merenda. Em todas essas experiências as
crianças são estimuladas a observarem os animais que aparecem (besouros, lagartas, aves, cigarras, minhocas, larvas).
Para aproximar as crianças da fauna de nossa região, tenho usado a estratégia de pintar no chão da área externa pegadas de ema, lobo-guará, veado etc., e
esperar que as crianças percebam estas marcas (figura 1). Posteriormente são instigadas a pensarem sobre de quem seriam e identificarem a quem pertencem por
meio de um guia de identificação de pegadas. A partir daí são realizadas observações de imagens desses animais, leituras de textos informativos, registros pictóricos,
teatro de fantoches, jogo da memória. Essas atividades, além de estimular a fantasia
e a imaginação das crianças, fazem com que esses animais passem a fazer parte
de seu imaginário e repertório. Para facilitar a compreensão das crianças, procuro
trabalhar paulatinamente com os animais introduzindo um a um e trazendo poucas informações por vez; a constância é que garante a compreensão e a fixação de
conhecimentos.
A leitura de imagens (e vídeos) tem se mostrado uma ferramenta importante
para a familiarização com os animais e conhecimento de seus hábitos, pois, ao apresentar imagens que destaquem características físicas e comportamentais importantes
(formato dos pés, coloração, mandíbulas, comportamento de caça, fuga, cuidado com
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Brincando com fantoches de animais.

a prole), nada precisa ser dito; as crianças mesmas vão expressando-se oralmente,
ouvindo os colegas, discordando, concordando, estabelecendo relações, tirando suas
conclusões e construindo o seu conhecimento sobre a fauna. É preciso cuidado
do professor ao selecionar boas imagens que tragam informações pertinentes ao
trabalho. Quanto aos vídeos, existem muitos vídeos no Youtube, e é sempre necessário observar a fonte, checar as informações que apresentam e, no caso de crianças pequenas, selecionar vídeos curtos e com poucas informações. Também não
basta apresentar as imagens e vídeos uma única vez; a cada nova apresentação, as
crianças vão percebendo novos elementos, fazendo novas colocações, e o professor não precisa ficar ansioso caso não tenham percebido muitas coisas, pois terão
chance de percebê-las em outros momentos.
O teatro de fantoches apresentado inicialmente pela professora tem sido
usado também como forma de trazer informações sobre os animais (alimentação,
comportamentos, ambiente de vida etc.), e o posterior uso dos fantoches pelas
crianças permite criar histórias sozinhas e com os pares, despertando a criatividade, e fazendo uso das informações e vocabulário que adquiriram (figura 2). Além
disso, para o professor serve como forma de avaliar o que estão compreendendo, o
que tem sido significativo e no que é preciso investir mais.
Por meio da figura 2 podemos perceber que procuro usar materiais simples,
baratos e com menos impactos no ambiente (na foto, retalhos de cartolina e papel
crepom), considerando que tudo vira lixo muito rápido e o papel decompõem-se
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Acariciando-se com a pena da ema; observando a pata de veado e manuseando a carapaça do
tatu.

mais rápido que o EVA, por exemplo. Além disso, os detalhes mais verdadeiros da
morfologia dos animais ficam por conta das imagens e vídeos apresentados às crianças e não especificamente nas representações com que brincamos.
Para ampliar a experiência, procuro levar animais taxidermizados (ema,
coruja, lobo-guará) para as crianças manipularem (figura 3), ovo de ema, pata de
veado (figura 4), carapaça de tatu (figura 5), penas. Essas práticas permitem sentirem a textura, cheiros, perceberem tamanhos e forma real. As crianças demonstram curiosidade, nojo, interesse, indagações.
Ao ver a ema taxidermizada, por exemplo, as crianças de uma fase 3 gritavam, colocavam o dedo no bico e tiravam como se tivesse bicado; passavam as mãos
pelo corpo sentindo as penas, diziam ter medo, se afastavam. Houve quem disse
que ela tinha cabelo e pelo. Quando tentei comparar suas penas com uma encontrada no parque, alguns diziam que não era da ema; outros, que era igual; mas essa
comparação parecia não fazer muito sentido; o mais importante era a experiência
de poder manipular o animal. Um menino falou que ela tinha popô e conversava
sobre isso com outra criança e as duas riam. Outro, ao passar a mão, sentiu uma
diferença nas laterais (asas) e perguntou o que era; quando eu respondi, ele perguntou se ela voava.
Não podemos garantir que com esse trabalho as crianças desenvolvam atitude respeitosa em relação aos animais, mas o fato é que elas demonstram grande
prazer em estar e brincar na área externa; observam as coisas com curiosidade
e intenção de brincadeira; estão progressivamente ampliando o seu repertório de
palavras e conhecimento em relação aos seres vivos. Merece destaque também a
noção de estética e valor intrínseco das crianças: a ema, devido ao uso frequente,
encontra-se bem deteriorada, com partes do corpo fixada por fita adesiva, e em
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nenhum momento as crianças se ativeram a isso. Também não fizeram questionamentos sobre estar viva ou não, e a forma como brincavam com ela em alguns
momentos era como se fosse viva.
A pintura de pegadas na área externa vem se mostrando uma prática eficaz
para atrair a atenção para os animais e estimular a curiosidade e a fantasia. Por
meio delas as crianças estão em contato diário com os animais já trabalhados, mantendo-os como parte do imaginário e vocabulário. Além disso, brincam imitando-os,
andam sobre as pegadas tentando acompanhar e reproduzir o possível movimento
do animal.
É importante destacar que essas práticas não são realizadas todos os anos
da mesma maneira e nem com os mesmos resultados. O próprio ambiente externo
vem sendo modificado e trazendo novas contribuições para o trabalho; os interessem das crianças também não são os mesmos e o que serve para uma turma não
serve para a outra. A cada ano novas ideias vão surgindo, novos materiais vão sendo
agregados e, assim, novas experiências acontecendo.
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8.9. Estrela-do-mar rasteja?

Um relato de experiência de utilização das TIC na
Educação Infantil
19

Marcia Maria de Mello (Docente da PMSC)
Nelson Studart (Docente UFSCar e UFABC)

A

INTRODUÇÃO

utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC nas instituições de Educação Infantil públicas parece estar ainda iniciando seus
primeiros passos, apesar de algumas iniciativas das diferentes esferas do

Governo na tentativa de equipá-las. Todavia, o que se observa é que a disponibilização de equipamentos sem uma ação voltada para a formação de seus profissionais
dificilmente culminará na utilização e implementação de práticas pedagógicas que
integrem efetivamente o universo da tecnologia e o da sala de aula.
Nesse sentido, não se pode desconsiderar a importância que exercem os
professores nesse processo. Sabe-se que os cursos de formação inicial a que foram
e/ou são submetidos os professores estão circunscritos a um período delimitado
de tempo e por sua vez carregam certas limitações. Partindo do pressuposto que
a formação de professores é compreendida como um contínuo no qual o período
19 Versão similar submetida ao 5º Grupeci – “Seminário de Grupos de Pesquisa sobre
Crianças e Infâncias”, realizado em dezembro de 2016. As fotos deste capítulo são do
acervo pessoal autor.
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destinado à formação inicial compreende apenas um dos momentos formativos do
professor, destaca-se a importância dos momentos de formação continuada que promovam processos de desenvolvimento profissional ao longo do exercício da função.
Para muitos professores, a questão da utilização das TIC junto às crianças
não foi abarcada no momento destinado à formação inicial deles, ficando a critério
individual a busca por tais conhecimentos.
Nossa proposição de um processo formativo de professores para o uso das
TIC com crianças pequenas situa-se nesse contexto, com o intuito de incentivar a
utilização e a integração das TIC em sua prática pedagógica e foi realizado em um
Centro Municipal de Educação Infantil localizado na cidade de São Carlos/SP no
ano de 2015.
O meio utilizado para tal fim foi o material: “TACCLE2 – Atividades com
tecnologias para crianças dos 3 aos 12 anos: propostas para professores e educadores” (Hughes; Daniels, 2014), um documento elaborado por pesquisadores portugueses e que sofreu algumas adaptações para o contexto em questão levando-se
em conta a disponibilidade dos aparatos tecnológicos existentes e o domínio das
competências tecnológicas dos professores envolvidos.

Como foi realizado o trabalho
A formação continuada:
No que tange especificamente ao processo de formação continuada, destaca-se que esse processo foi iniciado com um levantamento das concepções prévias
dos professores a respeito dos motivos, finalidades e formas de se utilizar a tecnologia junto às crianças.
O estudo de um material criado para servir de apoio a professores e educadores que tenham interesse em começar a utilizar estratégias de e-learning junto
ao currículo, denominado: “TACCLE2 – Atividades com tecnologias para crianças
dos 3 aos 12 anos: propostas para professores e educadores”, caracterizou a continuidade do trabalho.
O material utilizado foi adotado como documento norteador das futuras
práticas pedagógicas dos professores, contudo, destaca-se que adaptações foram realizadas na versão original do texto. Concluídos os encontros destinados ao estudo do
“TACCLE2 – Atividades com tecnologias para crianças dos 3 aos 12 anos: propostas
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para professores e educadores” e realizadas as adaptações das atividades escolhidas
pelos professores por caracterizarem aquelas que poderiam estabelecer relações
com as áreas do conhecimento que estavam trabalhando em sala de aula naquele
momento e que consideravam adequadas para a faixa etária com que trabalhavam,
iniciou-se o período de aplicação propriamente dito.

O trabalho em sala de aula:
O objetivo inicial da atividade escolhida por uma professora que atendia
crianças com idade entre 4 e 5 anos caracterizava uma primeira introdução ao uso
de câmeras digitais e imagens de vídeo por parte das crianças, que teriam que simular ser diferentes insetos e/ou seres rastejantes e, então, registrar suas possíveis
trajetórias como se as vissem por meio dos olhos dos seres escolhidos.
A base de conhecimento para o ensino20 da professora da turma exerceu
influência sobre o processo de condução da atividade junto às crianças.
Ressalta-se que o rol de conhecimentos da professora sobre os conteúdos
e a forma de trabalhá-los conduziu escolhas que talvez não fossem realizadas por
outra professora trabalhando um mesmo tema e com as mesmas condições. Tal
perspectiva culminou com a ampliação das atividades desenvolvidas junto e pelas
crianças para além do objetivo inicial, proporcionando a vivência de experiências
que mobilizaram não só o envolvimento das crianças, mas também contribuíram
para o desenvolvimento profissional da própria professora da turma. O trabalho
iniciado com as crianças pautou-se em procurar na internet as diferenças entre
seres voadores e rastejantes, caracterizando a primeira atividade envolvendo o uso
de aparatos tecnológicos por parte da professora e crianças da turma. O referido
passo foi iniciado com a leitura por parte da professora da turma de um texto de
divulgação científica intitulado: “Cobra-Cega”.
Nesse contexto é explicado às crianças que a partir de então participariam
de um projeto que se chamaria: “Feras Rastejantes”. É quando um levantamento
20 A base de conhecimento para o ensino consiste de um corpo de compreensões, conhecimentos, habilidades e disposições que são necessários para que o professor possa propiciar processos de ensinar e aprender, em diferentes áreas do conhecimento, níveis,
contextos e modalidades de ensino. Essa base envolve conhecimentos de diferentes
naturezas, todos necessários e indispensáveis para a atuação profissional. É mais limitada em cursos de formação inicial, e se torna mais aprofundada, diversificada e flexível
a partir da experiência profissional refletida e objetivada (MIZUKAMI, 2004, p. 38).
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Pesquisa em sites de busca.

de hipóteses é realizado para verificar o conhecimento prévio das crianças sobre o
assunto a ser trabalhado e registrado por meio de uma listagem de animais que as
crianças consideraram ser as tais “Feras Rastejantes”.
Aspectos interessantes surgem a partir da primeira experiência de uso de
aparatos tecnológicos pela turma, a partir da realização de uma pesquisa na internet, entre eles destacam-se: identificação de que sites de busca geram um leque
imenso de resultados sobre a pesquisa realizada, o que acabou por gerar dúvidas e
questionamentos como: “foca é rastejante?”; “estrela-do-mar rasteja?”; “que bicho
é esse?”; “o que é calango?”; possibilidade da realização de um trabalho interdisciplinar; cooperação das crianças; diferenciação entre gêneros textuais; entre outros.
Mesmo sem o domínio da leitura e escrita, a atividade foi realizada e ofereceu um
valioso ponto de partida para a constituição do repertório das crianças sobre o tema.
Especificamente sobre a atividade de pesquisa na internet, merece destaque o fato de que o conteúdo passa a não ser mais exclusividade do professor, determinando o que e em que medida seria explicitado; voltando o foco para um maior
protagonismo das crianças, que ao identificarem informações obtidas na internet,
por exemplo, questionam e trazem à discussão questões que por vezes não fariam
parte do rol elencado pelo professor.
De acordo com Amante (2007, p. 54), pautada nos estudos de Haugland e
Wright (1997), Grácio (2002) e Rada (2004):
A tecnologia informática, designadamente as possibilidades disponibilizadas pela Internet, podem proporcionar aos educadores e
às crianças oportunidades únicas de acesso, a pessoas, imagens,
sons e informações muito diversificadas e dificilmente acessíveis de
outro modo, que podem seguramente constituir-se como poderosos
recursos educacionais.

De modo geral, ainda para a referida autora,
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(...) as TIC possibilitam dar resposta, de forma rápida, à grande
curiosidade das crianças, permitindo abrir a porta da sala de atividades a todo um leque de conhecimentos que, integrado no
conjunto do trabalho desenvolvido, pode contribuir para uma
visão mais ampla e para uma melhor compreensão do mundo (grifo
nosso) (AMANTE, 2007, p. 54).

A imitação dos seres estudados registrada por meio de vídeo/filmagem
utilizando a câmera digital da escola caracterizou mais uma das atividades que
integraram os aparatos tecnológicos às atividades convencionais, como, por exemplo, uma brincadeira de imitação.
As crianças que imitavam as borboletas disseram que corriam porque as
borboletas voam rápido, enquanto aquelas que imitavam as águias, por exemplo,
diziam que tinham que correr mais devagar, porque as águias eram mais lentas.
Ainda sobre as crianças que imitavam os seres voadores, foi possível observá-las
subindo nos brinquedos do parque, como no cavalinho e no trepa-trepa, ao serem
questionadas sobre tal ação, disseram: “Os animais que voam sobem nos lugares”.
Sobre a utilização de câmeras digitais, Amante (2007, p. 54) indica que a
utilização do referido recurso “permite com facilidade documentar experiências
vividas pelas crianças no âmbito de sua comunidade ou noutros contextos, facilmente editáveis no jornal escolar, no blogue da turma ou no site da escola”.
Outro aspecto que merece destaque sobre a utilização da câmera digital
refere-se ao fato de que as crianças não precisam mais esperar até que a imagem
fosse impressa para avaliar se era preciso alguma correção ou não no trabalho realizado. E mesmo a oportunidade que dispõem de corrigir em percurso e rapidamente
realizar os ajustes que certamente não seriam captados com a mesma intencionalidade e envolvimento após dias de espera, no caso das impressões.
Tantas outras possibilidades foram experimentadas em percurso durante o
período em que professora e crianças se dispuseram a arriscar práticas que incluíssem a tecnologia em seu cotidiano e que por ocasião do recorte adotado não foram

Utilização dos netbooks e da lousa digital.
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Utilização da câmera digital.

aqui explicitadas, o que não lhes atribui menor importância em relação às aqui
apresentadas.
É importante ressaltar que os aparatos tecnológicos no decorrer do
desenvolvimento das atividades tornaram-se o “meio” para atingir um objetivo maior,
no caso, a aprendizagem dos alunos sobre um determinado tipo de conhecimento
específico e/ou desenvolvimento de determinadas atividades. Tal perspectiva é
apontada nos estudos de Amante; Faria (2014, p. 259) quando colocam que:
Utilizar a tecnologia na escola e no Jardim de infância não constitui
um objetivo em si mesmo. Aprender a usar as tecnologias é algo
secundário. Aprender a comunicar, a desenhar, a pintar, a respeitar
regras, a partilhar, são naturalmente objetivos primordiais na Educação Infantil a que se juntam outros, como por exemplo, aprender
a ler e escrever na educação fundamental. Mas usar as tecnologias
digitais significa usar ferramentas extremamente poderosas para
atingir esses objetivos fundamentais. Não se trata pois de ensinar
as crianças a usar a tecnologia, mas antes de pô-la ao serviço de
seu desenvolvimento educacional. Portanto, as atividades desenvolvidas com a tecnologia devem ser perspectivadas como novas oportunidades educativas, mas integradas num todo que lhes atribuirá
e reforçará o seu sentido.

Nesse sentido, algumas das atividades de sala de aula previstas pela professora, a serem trabalhadas com as crianças, foram reestruturadas a partir do contato
com outra forma de se desenvolver o processo de ensino e aprendizagem, e os resultados obtidos a partir dessa primeira experimentação descortinaram a existência
de um novo universo no qual a articulação entre tecnologia e prática pode oferecer
prazerosas experiências de aprendizagem.
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8.10. Tecnologia na Educação Infantil
projeto “Voadores e rastejantes”21
Edivaldo Luiz Marques da Silva (Docente PMSC)

N

os dias atuais (e já há algum tempo), não é possível a nenhum educador
ignorar a tecnologia em sua volta. É necessário compreender as oportunidades de aprendizagem que as tecnologias oferecem a todos. Como

instrumento de transformação social (Freire, 1979), a escola necessita estar em
sintonia com os avanços tecnológicos, e deles fazer uso para gerar competências
essenciais à sobrevivência em um mundo cada vez mais digital.
O uso da tecnologia nas escolas não é a única solução para a educação
em nosso país, mas propicia contribuições significativas na democratização do
acesso aos bens culturais (informações, saberes e os conhecimentos da realidade
social e do mundo). Não basta, porém, que as escolas tenham as tecnologias de
informação e comunicação (TIC22). É preciso saber usá-las, para que sirvam

da melhor maneira possível à educação. Nesse contexto, o papel do professor
como mediador do processo ensino-aprendizagem é de suma importância, sendo
imprescindível o aprimoramento dos seus conhecimentos, a fim de que trabalhe
da melhor maneira com a tecnologia no exercício do magistério, disponibilizando
às crianças meios para que possam interagir com o mundo tecnológico, e incenti21 As fotos deste capítulo são do acervo pessoal autor.
22 TIC – Tecnologias de informação e conhecimento.
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vá-los em sua formação como sujeitos críticos e conscientes a não se contentarem
com as informações dadas.
Para que a tecnologia fosse uma ferramenta a serviço da aprendizagem,
pensei em um projeto adaptado de um material desenvolvido na Europa, com propostas de “atividades com tecnologias para crianças dos 3 aos 12 anos”, com sugestões sobre o uso de TIC em diversas esferas da educação básica. Usei como base a
sequência didática “Feras rastejantes” (Vermeesrsch et al., 2013, p. 33), tomando
a liberdade de alterar seu título para “voadores e rastejantes”, pois o conteúdo proposto trata de diferenças de locomoção entre os seres alados e os terrestres. Devido
à amplitude dessa temática, reduzi o universo de pesquisa para bichos menores,
como insetos, aracnídeos, pequenos répteis e pequenos anfíbios.
Sendo um projeto interdisciplinar, são vários os seus objetivos: estimular
a pesquisa, observar seres presentes no meio ambiente, construir conhecimentos
acerca da preservação ambiental, debater características dos seres observados,
ampliar e modificar conceitos sobre as formas de vida, perceber diferenças entre
representações dos seres e suas formas verdadeiras, registrar os dados de pesquisa
e perceber a importância disso, participar de atividades lúdicas representando os
seres estudados, registrar em vídeos essas representações, registrar em fotos os
seres estudados e observar essas imagens à luz da temática, elucidar dúvidas surgidas no percurso e fomentar dúvidas durante o projeto.
Os aspectos lúdicos e imaginativos devem permear qualquer plano para a
Educação Infantil. Sabemos que “a conduta lúdica oferece oportunidade para experimentar comportamentos que, em situações normais, jamais seriam tentados, pelo
medo do erro ou punição” (KISHIMOTO, 2003, p. 140). Por isso introduzi a temática
com contos, em que os personagens são seres que estavam presentes nas duas listas
que estudamos. O primeiro livro que vimos foi “A história da Aranha” (STRINGLE,
2005). Após o conto, durante o diálogo sobre a história, perguntei sobre as características da aranha, não a personagem, mas aranhas de verdade. As contribuições foram
variadas, muitos falaram de teias, de veneno, de ferocidade (senso comum em ação),
de tamanhos, de locomoção. Pedi à criança que falou de locomoção se ele poderia
mostrar como as aranhas se movem. Após a brincadeira, que teve ampla adesão da
turma, perguntei sobre o nome desse movimento. Depois de um breve debate, concluímos que a aranha rasteja. A comunicação não verbal foi elemento-chave nesse
momento, estimulando a “percepção e a consciência corporal através da prática de
diversos tipos de movimentos” (VERMEESRSCH et al., 2013, p. 33).
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Dada a conclusão de que a aranha é um ser rastejante, perguntei se conheciam mais algum com a mesma característica. Com sugestões variadas, estabelecemos que fizessem parte da lista seres “pequenos”, com tamanho próximo ao da
aranha. Demos o nome à lista de “bichos rastejantes”, pois não poderíamos chamá-la de “insetos rastejantes”, nem “aracnídeos rastejantes”, muito menos “répteis
rastejantes”, já que a turma elencou seres desses três grupos. Como a característica
observada é a locomoção, essas diferenças não afetaram o conteúdo do projeto,
podendo ser pesquisadas futuramente.
Após a lista elaborada, fizemos o registro dela na lousa, estimulando a
escrita significativa. Nesse momento uma feliz coincidência nos permitiu o uso da
tecnologia antes do planejado: uma pequena aranha foi vista no teto da sala. Com
cuidado, a capturei em um recipiente transparente. As crianças a observaram, e
registrei o movimento da aranha em vídeo, enquanto ao fundo eles expressavam
suas impressões. Também a registrei em fotos, dialogando com a turma sobre qual
seria o melhor lugar para soltar a aranha.
Em outro dia, elaboramos um cartaz contendo fotos dos seres da lista e seus
respectivos nomes. Ele foi fixado em um local visível e acessível da sala, e fomos à
brinquedoteca (sala onde se encontram o datashow e um computador com acesso
à internet) pesquisar vídeos com os bichos citados. As crianças observaram diversas características, e muitos relataram experiências reais em seus cotidianos. Para
concluir a parte investigativa, tivemos um momento de expressão artística contextualizado no conteúdo do projeto: em papéis pequenos, que coubessem no cartaz,
cada criança escolheu qual bicho rastejante da lista desenharia, e depois colamos
cada um em frente ao nome e foto do qual correspondia, formando um gráfico de
preferências. Enquanto desenhavam, surgiram questões quanto às características
dos seres, e tive o cuidado de ouvir as hipóteses da turma, buscando em seguida
informações na internet (notebook) e observando as fotos presentes no cartaz. Essa
atuação direta na construção do conhecimento se mostrou bastante significativa
para a turma: “na medida em que a criança interage com o meio e outras pessoas,
construirá relações e conhecimentos a respeito do mundo em que vive” (SANTOS;
COSTA, 2010, p. 9). No final do dia alguns fizeram questão de mostrar o cartaz/gráfico para os familiares, e durante a semana a maioria foi observá-lo diversas vezes.
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Toda essa primeira parte referente aos bichos rastejantes foi repetida, com
a diferença de que o assunto tratado foi diferente: “bichos voadores”, com a mesma
convenção de elencarmos apenas os “pequenos”, nesse caso, os que tivessem
tamanho próximo ao da borboleta, personagem da história do livro “Borboletinha”
(Moroni, 2013), usado como introdução ao estudo. Também tivemos a coincidência de encontrar, filmar e fotografar um bicho voador, uma joaninha, assim como
aconteceu com a aranha no início do projeto. Na conclusão do estudo, a sala ficou
com dois cartazes/gráficos, um de bichos rastejantes, outro de voadores. Foi curioso
notar a maciça preferência nos dois cartazes; enquanto no primeiro a maioria desenhou “cobras”, no segundo a mais retratada foi a “borboleta”.
Para iniciar a parte prática inventamos um jogo de adivinhas: cada um
imitaria um bicho de uma das listas e as outras crianças, divididas em grupos, tentariam adivinhar. Essa atividade teve como objetivo promover a desenvoltura motora
e observar o quão próximo do bicho imitado a representação de cada um estava.
Gravei essa brincadeira em vídeo, e no dia seguinte assistimos ao vídeo no datashow
e aos vídeos dos seres verdadeiros que salvamos na primeira parte do projeto. Foi
um momento de intensa alegria, proporcionado pelo teor cômico das observações da
turma e pelas percepções acerca do movimento dos bichos e dos alunos ao imitá-los.
O próximo passo foi simular a visão dos bichos da lista, e para isso montamos um aparato de tecido que havia na escola, do tipo TNT. Ele serviu de suporte
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à câmera, que pôde ser fixada nas crianças sem que elas precisassem segurá-la. A
seguir elaboramos uma lista, em que cada um escolheu previamente qual ser imitaria. Fomos à área externa, e fizemos a atividade: os que imitaram bichos rastejantes
tiveram a câmera fixada na testa, para que essa câmera não fosse arrastada no solo;
e os que imitaram voadores, tiveram a câmera fixada no abdome, para que ficasse
presa com mais segurança e não caísse durante os movimentos. Gravamos os vídeos
gradualmente, em 4 dias, buscando preservar o estímulo das crianças, evitando que
se cansassem da atividade.

Como conclusão do projeto, na semana seguinte fomos à brinquedoteca,
onde foram salvos os vídeos no computador. O que era pra ser a culminância do
projeto foi, na verdade, uma constatação decepcionante: o áudio das caixas de som
do aparelho não foi suficiente para que a turma ouvisse os sons dos vídeos. Qual
seria a solução? Um menino lamentou o fato de que o som da televisão da sala é
bem melhor, e isso foi um insight: de fato a câmera possui um cabo audiovisual,
que se encaixa perfeitamente na TV. Com esse cabo em mãos e muita expectativa,
fizemos o teste. O sucesso foi grande. Os vídeos puderam ser assistidos na própria
sala de aula, e ouvidos com muita precisão. Com as lembranças dos vídeos vistos
na internet (movimentos reais dos bichos estudados), o diálogo fluiu naturalmente:
nessa hora pude avaliar o alcance ou não dos objetivos, a transformação e constru-
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ção de conhecimentos e o surgimento de novas questões e hipóteses. Porém, o mais
importante foi constatar que as crianças tiveram, ao longo das etapas, a percepção da
importância da tecnologia, não só no cotidiano, mas também como meio de desenvolvimento de potencialidades, instrumento de registro de informações, ferramenta
de pesquisa e aprendizagem, sendo um recurso que oferece possibilidades infinitas.
Assim como os métodos, concepções e teorias se modernizam, as ferramentas e práticas também precisam se atualizar, não só para melhorar a qualidade do
ensino, mas também manter o diálogo com a sociedade em que está inserida, na
busca de um máximo desenvolvimento humano na infância.
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8.11. Educar para o trânsito é educar
para a vida e para o conviver ao longo
de nosso desenvolvimento23
Esleide de Cassia Rodrigues (Docente PMSC)
Telma Cristina Santicioli dos Santos Ferreira (Docente PMSC)

O

presente relato elenca planos de ação sobre segurança e condutas adequadas no trânsito, desenvolvidos com crianças no município de São Carlos
com foco no educar para a humanização do trânsito.

Os projetos desenvolvidos sobre a temática objetivaram e criaram situa-

ções de sensibilização para as crianças nos diversos tempos e espaços da Educação
Infantil. Para os menores de 5 anos, foram identificadas algumas problemáticas no
entorno escolar no momento da chegada e retirada das crianças pelos pais (que pos-

suem a responsabilidade do transporte seguro desses pequenos cidadãos). O foco
nas questões dos valores como respeito às regras, preservação do meio ambiente,
aceitação e solidariedade com o próximo, que são as questões mais importantes e
significativas do desenvolvimento de um indivíduo durante toda sua vida, foram
contempladas, afinal: “Nas mãos das crianças podemos encontrar as sementes de
um futuro promissor e respeitoso, onde os espaços podem ser verdadeiras moradas
da humanidade responsável que trafega com segurança pelas ruas das interações”.
As reflexões nos mostraram a necessidade e a importância das ações pelos profissionais das unidades nas dependências do espaço escolar e a convivência desses
alunos em um ambiente mutável a cada segundo e a todo instante (a via pública).
23 As fotos deste capítulo são do acervo pessoal autor.
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O trabalho com trânsito e sua diversidade pôde favorecer a pluralidade de
oportunidades de aprendizagem, além da criação de condições de desenvolvimento
às crianças, em suas escolhas sobre um deslocamento seguro e respeitoso atuando
direta e indiretamente na compreensão e na aquisição de valores éticos e de sustentabilidade, além de identificarem a humanização das condutas adequadas no
momento de dividir esse espaço público e democrático no direito de ir e vir. A educação para o Trânsito vai além de se ensinar regras, discriminar tráfego e normas
usadas pelo Código Brasileiro de Trânsito (CTB), e educar para a cidadania é consequentemente educar para a humanização desse espaço.

Livro – meios de transporte.

O projeto iniciou-se com a observação das problemáticas no entorno escolar e por meio de rodas de conversas com as crianças. Um pequeno levantamento
de dados sobre o que acreditavam ser correto e o inadequado para aquelas situações foi elencado e posteriormente algumas pesquisas de textos, literaturas infantis,
músicas, vídeos e materiais diversos foram compactados em uma caixa pedagógica que foi utilizada durante todo o projeto. Algumas conversas foram iniciadas
sobre: quais os caminhos a serem trabalhados e propostos como desafios aos alunos;
algumas atividades foram traçadas e as ações tiveram início com vários momentos
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de desafios com uma rotina vivenciada pelas crianças como, por exemplo: onde
deveriam ficar esperando a abertura do portão na unidade escolar; como deveriam
sentar dentro do carro do papai para vir até a escola; o que poderiam fazer dentro
do veículo enquanto o responsável dirigia; o que o agente de trânsito (amarelinho)
poderia e pode fazer para organizar esse local; quais os transportes e as coisas que
compõem esse espaço utilizado por todos. Inúmeros foram os pontos analisados e
pensados, como tudo isso deveria fazer parte do desenvolvimento desse indivíduo
em crescimento, como os educandos poderiam auxiliar os pais com os aprendizados na escola para melhorar a convivência nesse espaço público tão complexo.
Depois da roda de conversa e da observação das condutas inadequadas do dia a dia
das crianças, algumas interferências começaram. O filme “o Pateta no trânsito” foi
exibido em uma sessão de cinema, posteriormente um bate-papo e uma comparação com o filme foi feita pelas crianças sobre a conduta dos pais, e uma fala sobre
as placas e seus significados: o que pode ou não ser feito na visão deles; além de
outras observações foram elencadas. Um passeio pela unidade foi feito e alguns
pontos em desconformidade foram encontrados pelas crianças, que registraram em
desenhos livres o que acreditavam estar inadequado para sua realidade, tais como:
torneiras abertas, brinquedos jogados em locais impróprios, correrias e gritos em
momentos impróprios, como era feita a circulação no pátio da escola e no refeitório, etc. As crianças também fizeram a leitura de um livro de tecido sobre os meios
de transporte e muitas histórias elaboradas por elas surgiram, algumas atividades
com o painel interativo (com a cena de uma localidade de São Carlos, a Avenida e
a igreja matriz da Catedral) de condutas adequadas e inadequadas fizeram parte da
aprendizagem das crianças, que interagiram e apresentaram gosto pelo manuseio
do painel. Uma minicidade em maquete para a vivência no trânsito foi construída
pelas crianças e professoras, e no momento de sua utilização, um agente educacional esteve presente na unidade para auxiliar as crianças em suas condutas de
circulação. O amarelinho (agente de trânsito de nossa cidade) foi entrevistado pelos
alunos e um agente mirim acompanhou a visita do amarelinho, que deu dicas de
como o agente mirim poderia organizar o espaço interno da escola no momento
de circulação dos pais. O amarelinho mirim, então, gerenciou a entrada da comunidade na escola, que foi sinalizada para melhor circulação em horário de fluxo, e
também fez interferências com a multa do amor no portão da unidade escolar. Ao
final do projeto muitas alterações de comportamento dos pais/comunidade foram
visivelmente constatadas.
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Segundo a Base Nacional Comum: “As creches e pré-escolas, ao acolher
as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família
e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas,
têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades
dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de
maneira complementar a educação familiar – especialmente quando se tratam da
educação dos bebês e crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito
próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e
a comunicação” (p. 32, Base Nacional Comum Curricular). E nada melhor que um
ambiente tão democrático como a convivência no trânsito para ressaltar tais características sociais, já que: “Para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento
das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre
a instituição de Educação Infantil e a família são essenciais” (p. 32, Base Nacional
Comum Curricular).
Sabemos que as crianças da primeiríssima infância são o foco da nossa Base
Nacional Comum, que compõem o início da vida acadêmica, e o educar/cuidar estão
extremamente presentes nesses momentos que auxiliam o desenvolver desses alunos
por muitos anos. O profissional da educação é o mediador da aprendizagem desse
indivíduo em desenvolvimento, pois são os responsáveis que lhe apresentam, lhe
explicam e lhe servem as situações de: testar, refletir/pensar e julgar as situações
de conhecer, adaptar e se acomodar a cada situação e a cada aprendizagem, sempre
em harmonia com a inteligência emocional do indivíduo.
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Maquetes e o que reconheço ao meu redor.

O presente projeto contemplou os seis eixos estruturais da BNCC das práticas pedagógicas para o fortalecimento dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do indivíduo, afinal as crianças possuem condições de desempenharem um
papel ativo em ambientes instigantes e motivacionais que auxiliarão a sua própria
construção de significados, sabemos que as crianças possuem o direito de: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se, tais direitos foram o
foco e os objetivos do projeto em questão.
Com as crianças maiores, as atividades foram baseadas na circulação
viária e seus relacionamentos com o espaço público. Várias condições de repensar, reinventar e reconstruir a maneira como nos relacionamos com esse espaço
foram consideradas, sempre focando em recriar uma cidade e um país menos violento, com um trânsito mais humano, solidário, respeitoso e harmonioso. Durante
o processo de aprendizagem hábitos e comportamentos de atitudes respeitosas e
solidárias fizeram parte das atividades, sempre focando nas condições das crianças
enquanto pedestres, ciclistas e/ou passageiras. Transitar é circular, é conviver em
espaços de uso comum e perceber-se como ator diretamente envolvido no modo de
viver e conviver nos diferentes espaços públicos, é se entender como parte ativa de
uma sociedade mutável.
Educar para o trânsito é muito mais que apenas focar nas cores do semáforo, ou nas manobras dos veículos, é priorizar o desenvolvimento holístico do indivíduo que sabe identificar ações adequadas e inadequadas de vivência entre os
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cidadãos que conhecem e identificam o que pode ou não ser feito em situações
diversas e distintas, e como devem entender e respeitar as normas e regras de
convivência social.

O quarteirão da escola e como se portar nas vias públicas de forma adequada.

A criança observa e reproduz as condutas dos indivíduos que estão a sua
volta como se estivessem olhando para um espelho, pois o ser humano se constrói
por meio da observação do mundo que o cerca; segundo Augusto Cury (p. 22):
“Educar é penetrar um no mundo do outro (...)”, o referido autor deixa em seu
texto subjetivo que essa troca de vivência é extremamente importante para a formação da criança. E o mundo que cerca esse indivíduo conversa com ele, basta saber
identificar e entender o que cada símbolo quer lhe dizer, isso ocorre diariamente no
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momento de transitar e se locomover, um diálogo linguístico por meio de símbolos. A
compreensão de símbolos e ícones traduzidos em placas de sinalização apresentam
as normas de nosso código brasileiro de trânsito de diversas formas de linguagem.
Podemos dizer que, considerando a mobilidade que ocorre intensamente dentro e
fora de um ambiente escolar, essa circulação entre os alunos deve ser um ambiente
enriquecedor de aprendizagem e desenvolvimento, e saber utilizar esse espaço com
consciência é um processo muito complexo de aprendizado. Valorizar e respeitar o
semelhante são atos de amorosidade, mas com a dimensão cidadã, no sentido de
responsabilidade universal e cultura da não violência, valorizando as relações de
tolerância, que é o ápice da compreensão da cidadania.
Como podemos constatar na definição do artigo 4º do DCNEI (Resolução
CNE/CEB nº 5/2009),
(…) a criança é como “sujeito histórico e de direitos, que interage,
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta,
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade,
produzindo cultura” (BRASIL, 2009): seres que, em suas ações e
interações com os outros e com o mundo físico, constroem e se
apropriam de conhecimentos (...) (AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, p. 32 e p. 33).

O trabalho com trânsito e sua diversidade pôde favorecer a pluralidade de
oportunidades de aprendizagem, ensinar as crianças a fazer escolhas sobre um
deslocamento seguro e respeitoso atuando direta e indiretamente na compreensão
e na aquisição de valores éticos e de sustentabilidade.
Durante o processo, hábitos e comportamentos de atitudes respeitosas e
solidárias fizeram parte das atividades, as crianças circulam pelos espaços públicos
descobrindo e se relacionando, participando da construção conjunta de regras de
convivência, mapeando as diferentes maneiras com que as pessoas se relacionam
nos ambientes, sejam eles escolares ou não.
Transitar é circular, é conviver em espaços de uso comum e perceber-se
como ator diretamente envolvido no modo de viver e conviver, nesses diferentes
espaços públicos.
O projeto de humanização do trânsito se fez e se faz necessário, além de ser
extremamente importante. Ressalto que as atividades eram desenvolvidas sempre
com materiais diversos, de fácil manuseio dos alunos, que os exploravam sempre
que consideravam de interesse próprio. A ludicidade foi explorada ao máximo e as
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ações pedagógicas envolveram desde a roda de leitura; interpretação de placas de
trânsito com os seus significados; pesquisas dos fatos e notícias de acidentes causados no trânsito na cidade; debates e apresentação de vídeos; elaboração de linha
do tempo envolvendo a história da roda e do automóvel; composição de músicas e
paródias; cores dos semáforos; organização de teatros e dramatizações; desenhos
de faixas educativas; recortes e confecção de meios de transporte com utilização
de materiais recicláveis; história dos meios de transporte; origem e aspectos das
profissões ligadas ao trânsito; o trânsito urbano, rural e nas grandes cidades; noção
de espaço das vias urbanas e ciclovias; conhecimento das leis que regulamentam e
institucionalizam os espaços, incluindo as normas da escola; meio ambiente e sustentabilidade: primeiros socorros; até poluição do ar e aquecimento global.
Na escola, alunos e professores desenvolveram ações que culminaram com
uma grande Feira do Conhecimento, cujo tema principal foi o Trânsito. Os projetos contribuíram significativamente para o desenvolvimento das crianças e para o
reforço das condutas adequadas entre os pais na utilização do espaço coletivo social
por vários meios de transporte. Foi possível identificar o avanço no desenvolvimento
da observação das crianças que chegavam contando o que o papai havia feito de
inadequado, várias áreas foram trabalhadas com muita sensibilização e o desenvolvido para o uso consciente do espaço público que deve ser trabalhado desde a Educação Infantil em todo o desenvolvimento do indivíduo ficou evidente. Os valores
de cidadania e convivência em grupo estiveram presentes, como: o sentimento de
solidariedade, respeito e cidadania. Ao observar, vivenciar e testar a realidade do dia
a dia, as crianças experimentaram estratégias e compreenderam a forma de como
as coisas devem e podem acontecer, iniciando assim sua cidadania com respeito e
democracia. Podemos dizer que os projetos desenvolvidos tiveram uma ótima aceitação, além da positividade por todas as partes.
O respeito e a compreensão de relações valorizam a convivência e integram
as pessoas que circulam na escola. O ir e o vir podem acompanhar cumprimento e o
olhar ao próximo, prestar atenção em como circular no ambiente de trânsito comum
percebendo-se como criador ou facilitador torna o indivíduo responsável pela ação e
não como um cumpridor de normas ou regras, mas o faz protagonista dessa necessária organização. “Educação para o trânsito” incentivando a compreensão dele, a
partir da ótica das relações humanas no contexto da circulação pelos espaços públicos, é sempre um caminho proveitoso e muito enriquecedor.
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As ações descritas repercutiram muito e conseguiram alterar e transformar
muitas condutas inadequadas das crianças e da comunidade. O trabalho coletivo
envolveu a todos os participantes da comunidade local e usuária, trabalhando valores e cidadania dentro da rotina escolar.
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8.12. Educação para a cidadania
algumas reflexões24
Caio Henrique Silveira da Silva (Docente PMSC)

A

escola, na sociedade atual, tem assumido diversas responsabilidades e
funções que outrora não tinha. Isso se dá pela constante alteração nas
relações pessoais, comunicação, mundo do trabalho e modo de produção.

A escola tem que estar aberta a essas mudanças e novas exigências para atingir os
objetivos deste novo modelo de sociedade e cidadão.
A função da escola é formar o cidadão, como traz o Artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira:
Art. 2º – A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem
por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
(BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996).

A cidadania, dentro do estado brasileiro, se faz essencial como um dos fundamentos para garantir a permanência do Estado Democrático de Direito, como
consta no artigo 1º da Constituição Federal. Toda essa importância para uma formação do cidadão se deve ao fato do Brasil ter traços permanentes ainda de uma
sociedade autoritária, com pouca experiência democrática. Todo esse histórico que
gerou nossa atual sociedade marcada pela desigualdade socioeconômica, preconceito e injustiça.
Além dos artigos acima citados, tem mais uma justificativa para que a rede
municipal de educação de São Carlos se empenhe em desenvolver uma educação
24 As fotos deste capítulo são do acervo pessoal autor.
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para a cidadania. São Carlos faz parte da Associação Internacional de Cidades Educadoras, esta que tem entre seus princípios a formação de um cidadão que conviva
respeitosamente na cidade:
A cidade educadora deverá oferecer a todos os seus habitantes,
enquanto objectivo cada vez mais necessário à comunidade, uma
formação sobre os valores e as práticas da cidadania democrática: o
respeito, a tolerância, a participação, a responsabilidade e o interesse
pela coisa pública, seus programas, seus bens e serviços (CARTA
DAS CIDADES EDUCADORAS, BARCELONA, 1990, P. 9).

Campanha de arrecadação de roupas e brinquedos para doação e separação de resíduos
sólidos para reciclagem.

A educação tem a possibilidade de atuar para a mudança dessa cultura
pautada na injustiça e condutas que degradam a sociedade, tanto em suas estruturas físicas como sociais, em que o cidadão possa intervir e agir de forma respeitosa
com as pessoas e o ambiente. Para atingir esse objetivo, a escola deve estar preparada e ter claro esse objetivo para articular ações que visem essa formação. Como
afirma o professor Ulisses Araújo:
É dentro desta perspectiva que o currículo escolar precisa ser
pensado: objetivando a construção de personalidades morais, ou
melhor, pessoas que pautem seus pensamentos e ações em valores
éticos e democráticos (ARAÚJO, 2011).
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Mas cabe aqui ressaltar que não basta ter um discurso e até mesmo diretrizes pautadas nas legislações que orientam para uma educação para a cidadania,
mas não pôr em prática aquilo que defende. A equipe escolar toda deve estar envolvida nesse processo, as ações da escola devem também auxiliar nesse processo,
desde o relacionamento interpessoal pautado no respeito, no ouvir e saber a hora
de falar, até na forma de organizar as estruturas físicas da escola.

Trabalho sobre água e meio ambiente.
Além de ensinar tudo isso tendo como eixo principal o conhecimento, a escola precisa também praticar o que ensina com todos
os envolvidos no processo educativo. Para exercitar a cidadania é
preciso saber dialogar, debater, discordar e protestar. Com firmeza e
com respeito (SAYÃO, FOLHA DE SÃO PAULO 25/11/2005).

Essa educação deve ser capaz de fazer a criança entender a importância do
respeito nas relações interpessoais, de como seu comportamento afeta os demais
e as suas responsabilidades em uma vida em sociedade, buscando sempre a transformação dessa sociedade em um local onde todos tenham seu espaço e condições
dignas de vida. Esses princípios estão contidos na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, que traz:
Artigo 26°
§2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade
humana e ao reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos,
bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas
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para a manutenção da paz (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS
DIREITOS HUMANOS, 1948).

Diversos projetos são realizados na rede municipal de São Carlos para atender as demandas de formação das crianças, na intenção de combater as atitudes
não cidadãs, buscando uma criança que respeite e seja respeitada. Com temas e
focos diferentes, esses diversos projetos e atividades têm como finalidade a formação plena da cidadania. Uma formação que traz consigo a intenção de formar
um cidadão respeitoso, ético e que atue em todas as ocasiões e espaços de forma a
garantir as liberdades e direitos de todos.

Visita à exposição fotográfica CEMAC.

Algumas das ações são:
• Educação para o trânsito, buscando um trânsito mais humanizado e
seguro, valorizando a vida. Aprendendo as sinalizações e regras.
• Interação dos alunos com artes e culturas, garantindo o acesso a bens
culturais produzidos e acumulados historicamente pela humanidade.
• Educação para as relações étnicas, conhecendo outras culturas, aprendendo a respeitar e valorizar outras formas de culturas referentes aos
diversos grupos étnicos que compõem a sociedade.
• Educação ambiental, aprendendo a respeitar, preservar e valorizar o meio
ambiente, valorizando e aprendendo a importância da conservação e seus
efeitos, como o combate a epidemias (ex: combate ao Aedes aegypti).
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Visita ao CEMAC com contação de história.

Nessas atividades que exemplificam, são trabalhados valores como: respeito, tolerância, generosidade, cooperação, diálogo, solidariedade, entre outros, são
trabalhados com as crianças, pois de nada adiantaria trabalhar esses temas separadamente da formação para a cidadania, sendo que uma criança que tem uma formação ética saberá atuar e agir respeitosamente em todos os espaços e momentos.
Com essas ações, pretendemos formar um cidadão crítico, pleno e ético, pronto
para viver e atuar na sociedade.

Atividade de combate ao mosquito Aedes aegypti e atividade com objetos de
cultura africana. Foto: do autor.
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Atividade de educação para o trânsito e visita à Fazenda Conde do Pinhal. .
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8.13. Educação por meio da dança
experiências na Educação Infantil25

Ana Paula Ghilardi (Docente PMSC)

A

Educação Infantil é a primeira etapa da vida escolar do ser humano. Ela
é muito importante para o desenvolvimento humano e deve ser muito
bem estruturada e organizada para que a formação das crianças seja

completa. Cabe à Educação Infantil o cuidar e o educar; no aspecto do educar,
a linguagem artística da dança pode oferecer a possibilidade de conhecimento de
mundo. Segundo Fux (1983)
a dança não deve ser privilégio daqueles que se dizem dotados, ela
deve ser ministrada na educação comum como matéria de valor
estético, de peso formativo e espiritual. Com capacidade e possibilidade de buscar a criação de cada um de acordo com o desenvolvimento que tenha frente a si mesmo e frente ao espaço. Através
das distintas etapas educacionais: jardim, primário, secundário e
universitário, pode ir evoluindo esta ideia e canalizando a dança
como linguagem a mais na educação; a linguagem verbal e a escrita
são, é certo, fundamentais para ela, mas, às vezes, resultam insuficientes (p. 40).

A criança nasce com o potencial do movimento e a ação corporal é a primeira
forma de aprendizagem da sua vida. Por isso, a educação por meio da dança na Educação Infantil é tão necessária, uma vez que o movimento faz parte da vida da criança
em formação. É a partir da consciência, da experimentação e das sensações, das
25 As fotos deste capítulo são do acervo pessoal autor.
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diferentes possibilidades de movimento, dizia Laban (1985), é que a criação, a transformação, a “dissolução de formas e desenhos” na arte da dança seriam possíveis.
Segundo Ullmann in Laban (1990), citado por Marques (2010, p. 73), o
objetivo da dança na escola não é o de formar artistas, nem mesmo desenvolver
danças extraordinárias, ritmizadas e, até mesmo, coreografadas, mas educar pessoas livres e capazes de expressar em atitudes criativas e conscientes o fluxo natural
do movimento humano.
Já sabemos que a dança é uma das linguagens da Arte que consta como
ensino obrigatório da Educação Básica sustentada pela Lei de Diretrizes e Bases nº
9694/96. Porém, ela ainda é pouco desenvolvida na nossa formação como profissionais da educação, seja no curso de graduação em pedagogia ou até mesmo em
cursos de formação continuada. Pensando nisso, busquei em alguns autores e autoras da dança como Isabel Marques, María Fux, Rudolf Laban e Daraína Pregnolatto
elementos teóricos e práticos para sustentar a minha prática didática, pedagógica
e criativa.
Hoje, acredito no potencial da dança na formação do ser humano completo
e na importância de ela estar presente no currículo escolar da Educação Infantil.
Fux (1983) diz que:
Dançar não é adorno na educação, mas um meio paralelo a outras
disciplinas, que formam em conjunto a educação do homem. Integrando-a nas escolas de ensino comum, como mais uma matéria
formativa, reencontraríamos um novo homem com menos medos
e com a percepção de seu corpo como meio expressivo em relação
com a própria vida (p. 40).

As danças das diferentes práticas populares brasileiras, como o cacuriá, a
congada, o coco, a ciranda, o caroço e o jongo, são muito fortes na minha formação
profissional, na minha essência como ser humano e na minha prática pedagógica.
Não poderia falar de educação e de dança sem me referir à aprendizagem dessas
práticas vivenciadas na minha vida durante os meus 10 anos de participação junto
ao grupo Girafulô, presente em São Carlos e coordenado pela Vivian Parreira.
A docência na Educação Infantil é a minha paixão. A possibilidade de estar
presente na vida de cada criança, dos momentos de brincadeiras e afetos, de trocas
de experiências e cuidados me realiza enquanto profissional que busca como desejo
de vida para cada criança uma infância feliz!

383
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 383

11/04/2019 10:32:24

Capítulo 8
Relatos de experiências

No percurso da Educação Infantil por meio da dança, desenvolvi o projeto
“Danças Populares Brasileiras na Educação Infantil”, o qual pertencia a um projeto
maior intitulado como “Arte e Cultura no Segundo Tempo”, realizado pela SME26
e que objetivava trabalhar as linguagens das artes e literaturas em alguns CEMEI27
para as crianças das fases 4, 5 e 6 que permaneciam na escola no período contrário
ao período regular de aula.
As aulas, de duração de 50 minutos, foram planejadas seguindo um roteiro
básico que consistia em:
• Aquecimento, com o objetivo de aquecer e alongar o corpo por meio
de falas “mães” que incentivavam o movimento corporal. O imaginário
criativo das crianças auxilia a execução dos movimentos, então dizer a
elas para pegarem com as mãos a maçã que está bem lá no alto da árvore
ou então que, se esticarmos os braços e abrirmos as pernas, nosso corpo
se transforma em uma imensa estrela, permite, através do que chamo
falas “mães”, alongarem o corpo.
• Desenvolvimento da atividade a partir das danças e das brincadeiras do
folclore brasileiro. Cada encontro eu levava uma música diferente do
universo das danças brasileiras e propunha, por meio de diversos materiais, a exploração do movimento que o som permitia. O uso de materiais diversos auxilia muito o trabalho nessa hora, por isso sempre tive
em mãos alguns destes materiais: lençol, tecidos de texturas diferentes,
galão de água, caixas de papelão, papéis de diferentes tipos, peneiras,
fitas de cetim, além de instrumentos musicais como tambor, pandeiro e
chocalho.
• Relaxamento, tinha como objetivo acalmar as crianças após o desenvolvimento da atividade. Esse era um momento de cada criança estar
consigo mesma. Por isso, gostava de trabalhar a respiração usando o
imaginário das crianças com as palavras “mães” em que cada uma devia
encher a sua bexiga, para isso era necessário inspirar e expirar. O uso de
músicas calmas e tranquilas também auxilia nesse processo.
• Na minha vivência das Danças Populares Brasileiras, encontrei no ritmo
do cacuriá, manifestação artística e cultural do estado do Maranhão,
elementos para o meu trabalho pedagógico com a dança na educação.
26 SME – Secretaria Municipal de Educação.
27 CEMEI – Centros Municipais de Educação Infantil.
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As músicas desse tipo de dança trazem elementos simples e tratam de
temas, muitas vezes, relacionados aos animais, o que permite o desenvolvimento às brincadeiras do universo infantil.

Conversando sobre as Danças Populares Brasileiras e sobre o ritmo do cacuriá do estado
do Maranhão.

As crianças dançando a música Jacaré Coiô formando um longo e comprido rabo de
jacaré.
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Uma das músicas do cacuriá do Maranhão que fez muita criança dançar foi
o “Jacaré Coiô” da autora Dona Teté:
Eu sou eu sou eu sou
Eu sou Jacaré Coiô
Eu sou eu sou eu sou
Eu sou Jacaré Coiô
Sacode o rabo jacaré
Sacode o rabo jacaré
Eu sou jacaré Coiô.

Música do Cacuriá que as crianças brincaram e dançaram: “Tem piaba no rio”.

Outra música do cacuriá que as crianças brincaram e dançaram foi a do
Henrique Menezes e se chama “Tem piaba no rio”. A letra da música é a seguinte:
“Tem piaba no rio (2x) / Pula por cima da pedra, piaba / Nada no fundo do mar
(2x)”. Essa música proporcionou o trabalho de mais de uma aula. Com o auxílio
de um lençol azul que simbolizava o fundo do mar, as crianças puderam explorar
diversos movimentos, como o nadar, o rastejar e o pular, além de poderem segurar
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nas pontas e realizarem o movimento de levar o lençol para cima e para baixo. Essa
atividade foi um sucesso enorme entre as crianças.
Outra música que trabalhei e que permitiu explorar o movimento de forma
lúdica e criativa foi a do “Boi sarapintado”. Essa música de domínio público está no
livro “Rodas e Brincadeiras Cantadas” e retrata a brincadeira e o folguedo do Boi
no estado de Santa Catarina. A música é assim: Olha o boi sarapintado / Olha o boi
de mamão / Tem a cara de zangado / Mas não fuja não / Da cabeça até o rabo / Ele
é de papelão.

Danças e brincadeiras da cultura popular brasileira com o boi sarapintado.

É um prazer enorme poder registrar esse trabalho, que foi realizado com
muito carinho e que contou com o apoio de muitas pessoas, inclusive das professoras responsáveis pelas turmas que me acompanharam durante as aulas.
Para concluir, acredito no potencial transformador da educação pela dança.
Valorizar a nossa cultura e trazer para dentro da escola as brincadeiras e os brinquedos impulsionados pelo movimento da cultura popular brasileira é valorizar a infância
e garantir a felicidade das nossas crianças. Dançar é vida, alegria e felicidade!
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8.14. Dialogando sobre meninas e
meninos na Educação Infantil

por um mundo no qual as crianças sejam iguais
nas suas diferenças
Cícera Martins Palmeira (Docente PMSC)

L

evando em consideração a história da criança no mundo, Ariès (1981) diz
da passagem da criança pela família e sociedade, como algo breve e muito
insignificante para que tivesse tempo ou razão de forçar a memória e tocar

a sensibilidade. Assim, a socialização da criança não era assegurada pela família e a
mesma logo era afastada dos pais sendo a sua aprendizagem adquirida, por meio da
convivência com outros adultos.
Pelo rumo que alguns estudos têm tomado, considerando escolhas polí-

ticas e religiosas, recorro ao autor que trata da descoberta da criança e da infância, para tratar da temática que causa muita polêmica na Educação: As diferenças
entre meninos e meninas. Portanto, busco essa referência para justificar o antes e
o depois, quando sequer havia diferença significativa entre crianças e adultos, e o
momento atual, que, por falta de conhecimento sobre escolhas teóricas, enfrenta
uma chuva de críticas em relação à temática.
Hoje é possível encontrar um grande número de trabalhos que contribuem para o entendimento desta questão, mas, entendendo que existem várias
pesquisas em desenvolvimento, acredito na relevância do tema proposto para que
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essa construção aconteça nos coletivos de indivíduos que se relacionam diretamente com crianças nos espaços da Educação Infantil.
Apoio-me em autoras e autores que trabalham com a dialogicidade. Em
suas pesquisas acadêmicas, entre os e as quais pode-se citar, Paulo Freire e especificamente nessa temática, Lídia Puigvert, pesquisadora espanhola, que traz contribuições muito importantes do Feminismo Dialógico para a Educação do século
XXI. Além de Freire e Puigvert, temos Judith Butler, autora muito citada na literatura internacional sobre o feminismo. Com perspectivas libertadoras e igualitárias,
acredito que encontra-se em Puigvert e Butler, a base para a construção de um diálogo igualitário entre mulheres e homens, e, nesse caso, entre meninas e meninos,
desde os seus primeiros anos de vida.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil,
os anos iniciais da educação da criança, desde o berçário, se estruturam em dois
âmbitos de experiências que são a formação pessoal e social, e o conhecimento
de mundo.
Tendo em conta que, trabalhamos fortemente a Identidade e Autonomia
como eixo de trabalho desde os primeiros meses da criança na creche, elencando
atividades que abordam a identidade das crianças, de forma que tratemos das diferenças, sem prejuízo, entendendo que já nesse momento da vida, podemos abordar,
por meio de brincadeiras, o tema aqui proposto.
De acordo com Puigvert (2001), há um debate da sociologia da educação
sobre reprodução e transformação, no qual os reproducionistas afirmam que a educação só serve para reproduzir o sistema enquanto que, a atual sociologia afirma
que não, que não é só isso. Mas sim que educação serve também para transformar
o sistema. Contudo, o que isso implica na educação de crianças pequenas e qual a
relação com a temática? Acredito que introduzir esse estudo na educação infantil,
inclui a formação dos indivíduos que trabalham com as crianças, o que contribui
fortemente para a formação de mulheres e homens sabedoras e sabedores do papel
de cada uma e cada um na transformação da sociedade.
Entendendo que estas pesquisas realizadas na Educação Infantil deva
produzir elementos para práticas educativas transformadoras, analisei as relações
entre mulheres e homens, produzidas culturalmente. Não tenho a intenção de analisar diferenças sexuais, já que, entendo Gênero como construção social.
Assim como não defendemos a diferença, acreditamos que meninas e meninos podem aprender desde os primeiros anos de vida a não rejeitar as lutas comuns
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entre mulheres e homens. Como educadora, sei do papel que a escola representa
nessa luta pela igualdade e defendo mudanças essenciais no dia a dia do nosso trabalho e na rotina que só reforça estereótipos. Diariamente é possível fazer reflexões
acerca de práticas comuns no ambiente da Educação Infantil, especificamente no
qual podemos afirmar com conhecimento de causa: a creche. Não podemos ficar
indiferentes às situações rotineiras, tidas como comuns, mas que reforçam essas
diferenças.
Propomos alguns questionamentos, a começar pela parte burocrática: Por
que só aceitamos o registro em carteira de trabalho da mãe da criança em situação
de matrícula? Se a história nos conta da mulher num papel de subordinação e desigualdade, o que nos faz continuar com essa prática? Por que, quando uma criança
fica doente, entramos em contanto primeiro com a mãe?
Além dessas, temos as questões pessoais, como a crítica feita às mulheres
que deixam suas crianças na creche, ou no nosso ponto de vista, as mais prejudiciais no processo destas relações: a escolha de atividades específicas para meninas
e meninos.
Fato que é mais comum do que gostaríamos, encontrar na rotina pedagógica a divisão de brinquedos, de cores, e de tomada de decisões que levam em conta
se estamos lidando com menina ou menino.
Não buscamos o debate. Porém, é fato que temos o conflito e isso precisa
ser conversado. Pois as crianças devem aprender já nos primeiros anos que muitas
questões devem sair do privado para o público. Elas devem aprender sobre violência, que não é normal sofrer qualquer tipo de agressão e que as relações precisam
ser regulamentadas no diálogo.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (2010), “as instituições de Educação Infantil devem ter proposta pedagógica que cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica, para entre
outras responsabilidades, construir novas formas de sociabilidade [...] rompendo
relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional,
linguística e religiosa”. (p.17).
Assim como Puigvert que cita Giddens e Habermas para dizer do processo
de mudança que é gerado nas pessoas, na sua vida pessoal e se estende para as
instituições públicas, onde se produz uma interação constante, penso nos espaços
de Educação Infantil como ideal para tratarmos de conflitos e contradições, para
construirmos juntos com as crianças, novas formas de relações entre indivíduos,
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meninas e meninos, homens e mulheres que se tornarão, por meio de um processo
consciente, respeitosos, capazes de se desenvolverem em sujeitos mais reflexivos.
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8.15. Literatura infantil e estratégias
de leitura
28

uma proposta de trabalho com gêneros textuais
Sandra Regina de Rizzo (Docente PMSC)

O

presente texto relata uma experiência de trabalho realizada na Educação
Infantil utilizando gêneros textuais. A proposta foi pensada e planejada
devido primeiramente à importância do trabalho com a literatura infantil

no espaço escolar e a imersão das crianças em um ambiente letrado com diversas
opções de suportes textuais. Inicialmente foram selecionados livros de literatura
infantil e a partir das narrativas foram propostas atividades com gêneros textuais,
visando o interesse pela leitura, as características de cada gênero trabalhado e o
estímulo ao letramento.
É importante destacar que o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil traz orientações para o trabalho com gêneros textuais e propõe
situações contextualizadas de letramento, além de um ambiente favorável à escuta
de histórias, manipulação de materiais impressos diversificados e atividades práticas
de estratégias de leitura e escrita. Em se tratando de Educação Infantil, convém
ressaltar que estamos falando de crianças que ainda não leem convencionalmente e,
neste caso, o professor é o mediador, é o escriba e o incentivador pelo gosto literário.
Abramovich (1993) destaca que quando a criança se interessa pela leitura, a imaginação, a comunicação e a interação são estimuladas, provocando seu

28 As fotos deste capítulo são do acervo pessoal autor.

393
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 393

11/04/2019 10:32:37

Capítulo 8
Relatos de experiências

desenvolvimento intelectual e social. A referida autora ressalta que é muito importante para a formação da criança ouvir muitas histórias, pois é o início da aprendizagem para ser leitor. Em suas palavras: “Ser leitor é ter um caminho absolutamente
infinito de descobertas e compreensão do mundo” (ABRAMOVICH, 1993, p. 14).
Soares (2001) diferencia o termo letramento de letramento literário. Na
Educação Infantil, a autora sugere o uso do termo letramento literário, pois as
crianças não são alfabetizadas, e o contato com os gêneros textuais e suportes na
íntegra favorecerão o desenvolvimento linguístico da criança. Vygotsky (2008) ressalta que a oralidade, a interpretação textual e a construção de significados diante
de um texto literário auxiliam na formação do indivíduo social e crítico.
O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998) ressalta
ainda que a aproximação das crianças com gêneros textuais deve partir das narrativas, do contar e recontar histórias e, depois disso, o professor deve criar estratégias
de leitura para ampliar o universo discursivo infantil.
A partir de tais considerações, e procurando contextualizar o trabalho, busquei suportes textuais diversificados para trabalhar com minha turma (fase 6) os
gêneros textuais. Destaco que tive a preocupação de contextualizar as atividades e,
para isso, o mote das leituras selecionadas foram os projetos em andamento: “Brinquedos que voam” e “Meu incrível corpo”. Sendo assim, a partir de leituras selecionadas para a hora da história fui instigando e juntos observando as características
dos textos, procurando destacar as características de cada gênero.
A princípio foram selecionadas narrativas (livros de literatura infantil) e
posteriormente textos informativos, cartas, fôlderes, convites, parlendas, cantigas,
receitas, bilhetes. Desse modo, os gêneros foram contextualizados dentro dos temas
trabalhados e a partir desse ponto, as características de cada gênero foram sendo
discutidas, refletidas, reescritas, recontadas. É importante ressaltar que o desenvolvimento das atividades com gêneros textuais foi norteado principalmente pelo prazer da leitura, do conhecimento, da ludicidade e não da alfabetização ou preparação
para o ensino fundamental. Relatarei a seguir algumas experiências com gêneros
textuais trabalhados.
A leitura dos livros “Bruxa, bruxa, venha à minha festa” e “Viviana, a rainha
do pijama” proporcionou o desenvolvimento de atividades com os gêneros: Convite
e Carta. Após a leitura do livro “Bruxa, bruxa, venha à minha festa” fiz roda de
conversa com as crianças e falamos sobre os personagens, o narrador (“quem está
convidando para a festa?”) e sobre o convite. “Como é um convite para uma festa,
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quais informações devem conter?”. A partir das respostas elaboramos dois tipos de
convite: um convite de festa de aniversário e um convite para apresentação de uma
história em nossa sala. Combinamos que o convite da festa de aniversário seria fictício, as crianças elaboraram pensando em um aniversário de um amigo da turma
que faria a festa na escola. Elaboramos juntos os dados do convite; após consenso,
fui a escriba e cada criança confeccionou seu convite. Em outro momento, após a
leitura do livro “O mágico de Oz”, a turma elaborou um convite para as crianças da
fase 5 irem assistir a uma apresentação de teatro com fantoches da história. Nesta
atividade, relembramos mais uma vez as características de um convite e a turma
fez o teatro da história para as crianças da fase 5.

Trabalhamos com a escrita de uma carta após a leitura do livro “Viviana, a
rainha do pijama”. Neste livro, a personagem envia um convite aos animais para sua
festa do pijama e os animais respondem com cartas, contando particularidades de
sua vida, de onde moram e do pijama preferido. A leitura permitiu o conhecimento
de características de uma carta convencional: endereço, selo, destinador e destinatário. Após a leitura e roda de conversa, escrevemos uma carta (professor escriba)
de agradecimento a uma professora de outra unidade escolar que doou brinquedos
para a turma, com direito a resposta e envio de mensagem digital. Uma criança destacou que a mãe envia convites pelo WhatsApp e que nós poderíamos mandar uma
mensagem de agradecimento para a professora, pois seria mais rápido, poderíamos
enviar fotos da turma. Fizemos dos dois jeitos: carta escrita e mensagem digital, e
em ambos os casos as crianças se envolveram com a atividade e ficaram entusiasmadas com a correspondência.
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O trabalho com o projeto “Meu incrível corpo” estimulou a turma a trabalhar com revistas, texto informativo e fôlderes. Separei exemplares da revista
“Ciência hoje das crianças”, também levei fôlderes sobre higiene das mãos. Em
um primeiro momento, deixei as crianças manusearem as revistas e observei o
interesse delas pelas figuras, o que resultou nos questionamentos: “Tia, o que está
escrito aqui?”, “O que esse bicho faz?”, “O que está escrito aqui sobre o corpo?”.
Conforme fui lendo as informações, fomos conversando sobre as características dos
textos, perguntei: “Esse texto que eu li é uma história?”, “Sim, porque você contou
pra gente” (Y., 6 anos), “Não é, porque não tem as pessoas das histórias” (G., 5
anos), “Que pessoas?” (perguntei), “Os personagens, príncipe, princesa, crianças”
(M. L., 6 anos). “Nós aprendemos alguma coisa com esse texto da revista?” (perguntei), “Sim, nós aprendemos sobre o corpo” (M. L., 6 anos). Após a roda, expliquei às crianças que se trata de um texto informativo, que traz informações sobre
o assunto que escolhemos saber e aprender com ele. Com as leituras dos textos
informativos, elaboramos um texto coletivo sobre as informações adquiridas para
expor para as famílias.

As cantigas e parlendas fazem parte do trabalho na Educação Infantil.
Sobre esses gêneros, destaco a lenda que contei do Bumba meu boi e que estimulou a oralidade: as crianças escolheram recontar essa história para as turmas de
fase 5 e 6 do período da manhã e em seguida cantaram e dramatizaram a cantiga:
“Pai Francisco” que faz parte do repertório da lenda. A dramatização envolve tanto a
oralidade quanto o raciocínio, pois as crianças ficam atentas as suas falas e sequência da história. Ao interpretar, as crianças colocam em jogo a linguagem verbal e
corporal, são momentos ricos de aprendizagem e expressão.
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Essas foram algumas experiências desenvolvidas com as crianças, mas destaco que além do trabalho com gêneros textuais, as crianças utilizaram recursos variados para contar e recontar histórias, utilizando fantoches, dedoches, livros, revistas,
fantasias, instrumentos musicais. Fizemos reescrita de um conto tradicional, trabalhamos com a receita de bolo de chocolate na páscoa e realizei a leitura compartilhada. Escolhi dois livros para fazer a leitura compartilhada: “O menino maluquinho”
e “Marcelo, marmelo, martelo”. Essa estratégia de leitura permitiu o trabalho com a
sequência da história: “Em qual trecho do livro parei ontem?” e inferências textuais:
“O que será que vai acontecer hoje com o personagem?”, “Como vocês imaginam o
final dessa história?”; além de trabalhar a memória e a oralidade.

O trabalho com gêneros e estratégias de leitura contribuiu significativamente para o desenvolvimento das crianças. Percebi o avanço no desenvolvimento
da linguagem, do pensamento e raciocínio, dos questionamentos (senso crítico).
É importante que esse trabalho seja desenvolvido desde a Educação Infantil, pois
permite que as crianças reconheçam as particularidades dos textos, os objetivos de
cada leitura, façam inferências e desenvolvam a linguagem oral e escrita de forma
prazerosa. Ao ouvir, contar, recontar, dramatizar, reescrever ou produzir um texto
coletivo, as crianças estão utilizando estratégias e compreendendo a forma de cada
tipo de narrativa e iniciando uma jornada ao mundo do letramento literário.
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As experiências aqui relatadas foram bastante positivas, percebi o envolvimento da turma nas atividades propostas e o desenvolvimento linguístico, crítico e
criativo das crianças.
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8.16. A leitura e contação de histórias na
Educação Infantil
uma parceria entre a escola e a família29
Tatiane Cristina Bianchini (Docente PMSC)

A

Educação Infantil é a etapa da escolarização em que as crianças, desde
muito pequenas, passam a ter o primeiro contato com elementos exteriores a casa e à família. Assim, a criança começa a reconhecer espaços

públicos e pessoas que não sejam aquelas do convívio diretamente familiar. No
centro de Educação Infantil a criança, para além das novas relações pessoais, se
relaciona com novos espaços, vivencia novas experiências principalmente no que
diz respeito às atividades coletivas. Nesse sentido, colocam-se as práticas de leitura
como momentos de desenvolvimento da linguagem oral, corporal e mesmo artística
do bebê. Por meio das atividades de leitura, na Educação Infantil, as crianças passam a descobrir novas formas de expressar seus gostos e sentimentos relacionando-os, também, com o mundo da fantasia.
A prática de leitura na Educação Infantil exige, do profissional, a elaboração de estratégias particulares para o envolvimento das crianças com o momento
da contação de história. Para além disso, torna-se de suma importância o envolvi-

mento das famílias nessas atividades, visto que essa prática também pode, e deve,
se tornar uma prática frequente nas casas das crianças, dando continuidade aos
processos de aprendizagem e de apreço pela leitura, privilegiando a ludicidade e a
imaginação como elementos importantes para a formação dos futuros leitores.
29 As fotos deste capítulo são do acervo pessoal autor.
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Ouvir histórias e folhear livros é importante para o bebê, pois por
meio da leitura a criança desenvolve a imaginação, internaliza
elementos da sua cultura, ademais, o contato com livros insere a
criança no universo das letras. A leitura possibilita um estreitamento dos laços afetivos entre leitor e ouvinte, e quando realizada
pelos pais, fortalece o vínculo familiar (SILVA; NASCIMENTO,
2014, p. 2-3).

Nesse contexto, surgiu a proposta de realização deste trabalho, que foi realizado como ação pedagógica e atividade de integralização família-escola tomando
como eixo norteador a contação de histórias realizada por professores e familiares
como meio de valorização da cultura letrada bem como da cultura vivenciada nas
relações familiares. As atividades surgiram a partir da realização do curso de aperfeiçoamento oferecido pela Secretaria Municipal de Educação de São Carlos. O
curso, direcionado a princípio para professores de Educação Infantil, abordou a
temática das relações étnico-raciais com base em bibliografia específica bem como
na experiência vivida pelos professores no exercício de suas atividades em escolas
da Rede Municipal de São Carlos.
Para além da proposta de leituras, discussão de textos e exploração de
materiais diversos, o curso também apresentou aos professores o material lançado
pelo Ministério da Educação (MEC): “História e cultura africana e afro-brasileira
na Educação Infantil”.
A partir da apresentação desse material, foi sugerido que os professores
participantes do curso de aperfeiçoamento pudessem direcionar seus olhares para
as propostas de atividades e, em seguida, incorporassem em sua prática pedagógica
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uma das atividades sugeridas pela publicação do MEC. Nesse contexto, a realização
deste relato de experiência apresenta-se também como uma alternativa de aplicação da Lei 10.639/03 na Educação Infantil e toma por base o proposto pelo documento do Ministério da Educação em “História e cultura africana e afro-brasileira
na Educação Infantil” (BRASIL, 2014).

O objetivo geral das atividades desenvolvidas ao longo do projeto de leitura
apresentava-se como: abordar, por meio da leitura e contação de histórias, a temática das relações étnico-raciais e da cultura popular num contexto de Educação
Infantil de maneira que seja possível aprender um pouco mais sobre os elementos
da cultura que compõem o nosso convívio social. Assim, pretendeu-se que, ao final
da vivência do projeto, as crianças fossem capazes de reconhecer a diversidade
cultural e racial bem como pudessem conviver com tais diferenças de maneira respeitosa e humana.
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Além disso, para que pudéssemos organizar as atividades a serem realizadas, estipulamos objetivos específicos relacionados ao projeto e que, por sua vez,
estavam atrelados principalmente aos aspectos discutidos no material de apoio “História e Cultura Africana e Afro-brasileira na Educação Infantil” (BRASIL, 2014).
Assim, esses objetivos específicos pretendiam: desenvolver a oralidade das crianças
por meio de rodas de conversa e contação de histórias; utilizar-se de elementos da
cultura africana e popular como recursos para abordagem da temática na sala de
aula (fotos, música e dança); valorizar a participação das crianças no processo de
contação de história; estabelecer um canal de comunicação com os pais e familiares para que seja possível conversar sobre o projeto em questão bem como sobre o
andamento das atividades; possibilitar a participação dos familiares nas atividades
de contação de histórias, valorizando a oralidade presente nos costumes e hábitos
das famílias;

Assim, a realização desse projeto foi direcionada para crianças em idade
de 2 a 3 anos que frequentavam uma turma de Fase 3 numa creche municipal
da cidade de São Carlos. A creche situa-se em um bairro periférico do referido
município e, portanto, atende crianças da área periférica da cidade. Tratava-se de
25 crianças matriculadas em período integral e 5 crianças matriculadas em meio
período, correspondente ao período da manhã.
A grande maioria dos pais e responsáveis pelas crianças trabalha durante o
período de funcionamento da creche, fato este que dificulta a participação dos familiares em atividades na creche ao longo do “horário comercial”. Logo esse foi um fator
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importante a ser considerado no momento de elaboração do projeto de atividades a
serem desenvolvidas, no que dizia respeito à participação das famílias. Entretanto, ao
utilizarmos os recursos tecnológicos em nosso favor, pudemos contar com a participação de uma porção considerável da comunidade. O que, por sua vez, fez com que
julgasse interessante a discussão da temática da relação escola-família nas estratégias
de contação de histórias para crianças em idade escolar da Educação Infantil.
A proposta do projeto demandou um processo muito importante de sensibilização dos pais sobre a importância da leitura. Assim, pudemos contar com a
participação das famílias na realização da atividade não só com a contação de histórias em casa. Após o processo de conversa com as famílias, em reunião de pais,
solicitamos que fosse feita uma gravação em vídeo de computador, câmera digital
ou celular de algum membro da família contando uma história para a turma da
sala. Assim, cada vídeo seria trazido para a professora em formato digital e seria
devidamente armazenado em formato a ser reproduzido em vídeo pelo aparelho de
televisão. A ideia era de que, para além da atividade de leitura realizada diariamente
na sala, pela professora, seriam apresentados os vídeos enviados pelos pais.
Durante a sensibilização com os pais, ressaltamos a importância da participação também para o desenvolvimento das crianças. Destacamos o fato de que cada
adulto conta a história de determinada maneira com uma linguagem particular e
pessoal e que nem sempre este ou aquele “jeito” de contar histórias é correto ou não.
Conversamos sobre o aspecto de que cada um conta a história a sua maneira e que
aí está a riqueza das relações interpessoais. Com base nisso, apontamos a necessidade de que os pais participassem enviando seus vídeos, pois essa seria uma maneira
encontrada para que as crianças pudessem “ouvir” histórias de diferentes maneiras.
A devolutiva dos pais foi bem positiva e a resposta à solicitação foi satisfatória.
Foram enviados alguns vídeos pelas famílias, e o mais interessante foi o fato de que
tivemos a oportunidade de estar em contato com diversos suportes para a contação.
Uma mãe enviou um vídeo contando uma história que lembrava de sua infância;
outra mãe nos contava uma história com os bichinhos de pelúcia da filha; uma outra
família enviou o vídeo das irmãs do menino (sendo filmadas pela mãe) contando uma
história em avental de histórias; outra mãe fez uma leitura de um livro; alguns pais
enviaram vídeos de histórias oralizadas; e uma família nos contou um livro de histórias (no vídeo estavam a mãe, o pai e a criança participando da leitura).
A estratégia central utilizada ao longo do desenvolvimento das atividades
foi a organização e a participação em rodas de conversa. Por meio das conversas
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pretendeu-se abordar aspectos da importância da leitura tanto no espaço escolar
quanto no ambiente familiar, e, como consequência disso, pudemos trabalhar os
elementos da cultura popular com as crianças. A reação da turma quando viam os
pais e familiares dessa ou daquela criança na televisão contando uma história foi
muito particular. Afinal estávamos vendo uma outra maneira de contar histórias,
o que, por sua vez, revela outras visões sobre a leitura. Assim, vale destacar que,
para além das rodas de conversa, foi de fundamental importância a participação dos
familiares ao longo de todo o processo. Nesse sentido, é fundamental que possa se
manter um canal direto e aberto de comunicação com os pais por meio de conversas e apresentação dos registros das atividades desenvolvidas em sala de aula.
Por meio da realização do projeto, pudemos notar que é possível trabalhar diferentes estratégias de leitura com as crianças pequenas. E que é por meio
do conhecimento compartilhado e da experiência vivida que podemos encontrar
maneiras de formação de leitores interessados pelos diferentes tipos de texto e com
gosto e apreço pela leitura. Notamos que por meio da contação de histórias realizada por diferentes agentes torna-se possível, também, desconstruir o preconceito
que está posto nas relações sociais e, em contrapartida, construirmos um projeto
social de respeito à cultura popular e humanização das relações.
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8.17. A geometria através da brincadeira30
Juliane Dias Guillen (Docente PMSC)

A

experiência que relatarei fez parte do “Projeto Ciência Lúdica para crianças: Oficinas e atividades de divulgação da Ciência, Matemática e Tecnologia para crianças de 3 a 6 anos” financiado pelo CNPq31 e com a

parceria da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de uma cidade do interior
do estado de São Paulo.
Sua proposta fundamental é favorecer a curiosidade e a atitude participa-

tiva, no âmbito da infância, por meio do contato mediado e da brincadeira com artefatos do entorno material, os quais são manipulados, desmontados e remontados de
maneiras alternativas e criativas.
Nesse sentido, o projeto pretende potencializar o brincar como atividade
essencial de contato ativo da criança com a realidade e vivência sociocultural, a
partir do desenvolvimento de oficinas.
O brincar é tão importante quanto estudar. Quando a criança brinca, consegue encontrar respostas a indagações, podemos sanar dificuldades de aprendizagem e principalmente interagir com os seus semelhantes.
Essa motivação desempenha um papel muito importante nos meios de comunicação e expressão, e integra a criança às outras, exercendo um papel fundamental
na idade adulta, em que essas brincadeiras formam a base que se transformará em
produtividade. Segundo Cunha, a criança que brinca bastante será um adulto trabalhador (CUNHA, 2005, p. 13).

30 As fotos deste capítulo são do acervo pessoal autor.
31 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

405
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 405

11/04/2019 10:33:03

Capítulo 8
Relatos de experiências

Nas oficinas surge um novo tipo de comunicação entre professores e crianças. É formada uma equipe de trabalho, onde cada um contribui com sua experiência. O professor é o dirigente, mas também aprendiz (VIEIRA, 2002).
As oficinas com as crianças envolveram temas diversos que incluem uma
abordagem multicultural do conhecimento científico e respeita a produção cultural
das crianças e suas formas características de pensamento.
Assim, ao considerarmos a teoria de Teatro de objetos, “gênero teatral que
inclui bonecos, máscaras, objetos, formas ou sombras, representando o homem, o
animal ou ideias abstratas” (Amaral, 2007, p. 15), por exemplo, podemos dizer que
o protótipo de robô que denominamos de “Zôio” pode ser considerado um personagem-objeto, uma vez que foi confeccionado de sucata: garrafa pet, espirais, pilhas e
uma câmera onde as imagens eram projetadas para o computador.
Nesse sentido, a personagem-objeto, durante o desenvolvimento das oficinas, teve o papel de convidar as crianças a brincarem. Ao mesmo tempo, devia
explicar o que as crianças deveriam fazer em suas atividades, ele pedia a elas para
que imaginassem e representassem, com diversos objetos, como poderia ser o lugar
distante de onde ele veio.
O Zôio era um ciclope, ou seja, ele só tinha um olho. Mas esse único olho
era uma câmera. Então, o Zôio ficava prestando atenção nas construções que as
crianças faziam, para representar o seu mundo, e as projetava numa tela para que
todo mundo visse. Esse mundo é algo imaginário. As crianças podiam e deviam
criar as formas, as cores, os objetos que entendessem ser parte desse mundo. Na
oficina das formas, as crianças tinham que representar, a partir das formas, objetos
ou ainda características que compunham o mundo do Zôio.
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Após essa conversa, as crianças iam até as mesas para fazer construções
que imaginavam ter no outro mundo. Enquanto as crianças trabalhavam, o Zôio
passava nas mesas registrando tudo o que as crianças faziam; assim, os colegas
podiam ver o que estava sendo construído, uma vez que era projetado em tela.
O envolvimento das crianças em produzir representações do Zôio e seu
mundo superou minhas expectativas, uma vez que as crianças começaram a acreditar de fato que há a possibilidade de se existir um mundo diferente do nosso.
Um mundo onde é possível construir formas “geométricas” diferenciadas daquelas
que conhecemos. Assim, as crianças fizeram construções de como poderiam ser as
casas e até os outros habitantes do planeta do robô.

Dentre os objetos representantes do mundo imaginário do Zôio, alguns
foram muito interessantes como, por exemplo: os cômodos de uma casa, a cama
do Zôio, meios de transporte, piscina, árvores, alguns animais, além de diferentes
representações do próprio Zôio de seus amigos.
Essas formas produzidas pelas crianças possuem significado lógico, sensorial e emocional. Segundo Gurgel (2009, p. 89), “a criança tem um jeito muito peculiar de entender o mundo e, à medida que cresce, se desenvolve, tem acesso às novas
informações e experiências e esquece seu antigo modo de pensar”. O objetivo de
utilizar o Zôio enquanto personagem-objeto é convidar as crianças a criarem formas
diversas que acreditam fazer parte desse mundo, até então desconhecido por elas.
Enquanto brinca, a criança tem a oportunidade de organizar seu mundo
seguindo seus próprios passos e utilizando melhor seus recursos. Brincar é uma
necessidade do ser humano; quando brinca, ele pode aprender de um modo mais
profundo, pode flexibilizar pensamentos, pode criar e recriar seu tempo e espaço,

407
DiretrizesPedagogicas11Agosto.indd 407

11/04/2019 10:33:04

Capítulo 8
Relatos de experiências

consegue adaptar-se melhor às modificações na vida real, podendo incorporar novos
conhecimentos e atitudes.
Brincando a criança tem a oportunidade de experimentar o objeto de
conhecimento, explorá-lo, descobri-lo, criá-lo. Nos momentos de brincadeira a
criança pode pensar livremente, pode ousar, imaginar, nessa hora é livre para criar,
não tem medo de errar.
O professor é quem cria oportunidades para que o brincar aconteça de
uma maneira educativa. Devemos procurar inovar para não deixar que nossas aulas
sejam cansativas e que não caiam na mesmice.
O uso de materiais concretos e a simulação de situações-problemas podem
auxiliar a criança a desenvolver noções significativas, ou seja, de maneira reflexiva.
Cabe ao professor ficar atento para não perder as oportunidades que se apresentam
no dia a dia desafiando as crianças a buscarem novas informações ou mesmo utilizarem em situações novas conhecimentos obtidos anteriormente.
Também durante a oficina pudemos verificar que o professor tem tendência em priorizar a linguagem formal, porém as crianças expressam essa linguagem
sob diferentes maneiras; no caso específico dessa oficina, através da construção de
diferentes formas e questionamentos, e esses questionamentos devem ser explorados pelo professor.
Portanto, durante a oficina desenvolvida com as crianças, o Zôio teve um
papel de incentivá-las a pensar sobre alguns aspectos matemáticos que podem estar
presentes no mundo infantil, sem preocupar-se com a formalidade do pensamento
matemático.
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Considerações finais
Finalizamos esta publicação convidando todos os professores e educadores
da Rede Municipal de Ensino de São Carlos para que essas reflexões sejam inspiração para consolidarmos uma Educação Infantil centrada na infância e nas suas
particularidades. Pois é na Educação Infantil que devemos oportunizar momentos ricos e prazerosos de possibilidades que permitam que a criança crie, invente,
imagine, experimente, brinque, aprenda, enfim que a auxilie a desvendar novos
conhecimentos e que contribua positivamente na formação de sua identidade e na
liberdade de exercer o seu direito de brincar.
Nessa perspectiva, é necessário que práticas pedagógicas sejam planejadas,
pensadas e avaliadas, assim como a maneira de conceber a criança, a infância e a
Educação Infantil. Segundo a autora Ostetto, é oportuno nos perguntar, enquanto
instituição de Educação Infantil:
Quanto temos brincado com as crianças? Ensinamos as crianças a
brincar? Permitimos que brinquem? Ajudamos o grupo de crianças
a estruturar repertórios que enriqueçam suas brincadeiras? Há,
enfim, espaço para a criança brincar, nas nossas salas, nos diversos ambientes da instituição em que trabalhamos com as crianças?
Como garantir essa articulação? Como garantir a especificidade
dessa instituição? E a linguagem? O que temos feito dela em nossas salas de trabalho? Quantas formas de expressão ganham lugar
no dia a dia com a criança? Há espaço para a diversidade de dizeres
e saberes das crianças? Há espaço para as cores do arco-íris ou
para azuis e amarelos, somente? Pode rabisco? E sol com olhos e
boca? E boneco sem braço? E árvore vermelha? Pode cantar, correr, movimentar-se? E ouvir histórias? E recitar poesias? E narrar coisas vividas? Quantas linguagens estão presentes em nosso
grupo? Cem? Uma?

A partir dessas indagações, acrescentamos que é imprescindível incorporarmos novas perspectivas comprometidas com a criança enquanto sujeito histórico
e de direitos.
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DIONÍSIO DA SILVA

ROSEMARY A. B. DUARTE DE SOUZA
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ALESSANDRA MARQUES CUNHA LOPES
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MARIA ALICE VAZ DE MACEDO (PROFª)
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MARIA LÚCIA AP. MARRARA (PROFª)

CIBELI MARIA COLAUTTI

MARIA LUIZA PEREZ (PROFª)

CIBELI MARIA COLAUTTI

MARLI DE FÁTIMA ALVES (PROFª)

FABRÍCIA CRISTINA DE PAULO

MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA

FABRÍCIA CRISTINA DE PAULO

NILSON APRECIDO GONÇALVES

ROSEMARY A. B. DUARTE DE SOUZA

OCTÁVIO DE MOURA (PROF.)

LILIAN MARIA CARMINATO CONTI
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MARIA ISABEL URBINA FLORES LORETI

OSMAR STANLEY DE MARTINI

JULIANA MENDES DE OLIVEIRA

PEDRO PUCCI

FABRÍCIA CRISTINA DE PAULO

PROF. PAULO FREIRE

FABRÍCIA CRISTINA DE PAULO

RUTH BLOEM SOUTO

JULIANA MENDES DE OLIVEIRA

SANTO PICCIN

ROSEMARY A. B. DUARTE DE SOUZA

THEREZINHA RISPOLI MASSEI

LILIAN MARIA CARMINATO CONTI

VICENTE BOTTA (DEP.)

MELINA THAÍS DA SILVA MENDES

VICENTE DE PAULA ROCHA KEPPE (PROF.)

MELINA THAÍS DA SILVA MENDES

VICTÓRIO REBUCCI (PROF.)

LILIAN MARIA CARMINATO CONTI

WALTER BLANCO

CIBELI MARIA COLAUTTI
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Professores Autores da Rede Municipal de Ensino
Ana Paula Guilhardi
Pedagoga, possui cursos de formação como: “A Arte do Brincante
para Educadores” e “Histórias Dançadas: memórias e oralidades
das nossas heranças afro-brasileiras”, e é Professora de Educação Infantil da Rede Municipal de São Carlos desde 2009.

Caio Henrique Silveira da Silva
Licenciado em História e Professor da Rede Municipal de São
Carlos.

Camila Milan Paulo Pizzocaro
Pedagoga, Licenciada e Bacharel em Educação Física, Pós-Graduação no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde
da Família e Mestrado em Gestão da Clínica (linha de pesquisa
em Gestão da educação em saúde).

Cícera Martins Palmeira
Pedagoga, Pós-Graduação em Educação Infantil e Professora de
Educação Infantil da Rede Municipal de São Carlos.

Dirlene Isabel Sebin
Graduada em Ciências Exatas, Letras e Pedagogia, Pós-Graduação em Educação em Ciências e metodologia de ensino de Ciências e professora de Educação Infantil da Rede Municipal de São
Carlos desde 1993.
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Edivaldo Luiz Marques da Silva
Pedagogo, Pós-Graduação em Ética, Valores e Cidadania e Professor de Educação Infantil da Rede Municipal de São Carlos
desde 2008.

Esleide de Cassia Rodrigues
Pedagoga, Licenciada em Artes Visuais e Pós-Graduação em Psicopedagogia, Direito Educacional e Gestão de Recursos Humanos em Educação. Professora de Educação Infantil da Rede
Municipal de São Carlos.

Flávia Costa Prazeres
Educadora musical e atua como Professora de Artes na Rede
Municipal de Ensino de São Carlos. Atualmente desenvolve pesquisa de Mestrado na área de Educação Musical e Currículo da
Educação Básica.

Gabriela Maria Fornaciari
Pedagoga, Especialização em Educação Infantil e a Escola de 9
anos e Educação de Jovens e Adultos, Mestrado em Educação
Escolar, Professora Efetiva de Educação Infantil na Prefeitura
Municipal de São Carlos desde 2007, atualmente Diretora do
CEMEI Maria Luiza Perez.

Juliane Dias Guillen
Pedagoga e Licenciada em Matemática. Pós-Graduação em Alfabetização e Letramento, Mestrado Profissional em Pós-Graduação Profissional em Educação: A Apropriação do Conceito Numérico no 1° ano do Ensino Fundamental: um estudo na perspectiva
da teoria histórico-cultural.
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Marcia Maria de Mello
Doutora em Educação e Professora de Educação Infantil na Prefeitura Municipal de São Carlos.

Maria Claudete Minatel Francelin
Pedagoga, Licenciada em História e Pós-Graduação em Educação Infantil. Professora de Educação Infantil da Rede Municipal
de São Carlos desde 2006.

Sandra Fagionato Ruffino
Graduação em Ecologia, Mestrado e Doutorado em Educação
com foco em Educação Ambiental e Ensino de Ciências. Professora de Educação Infantil da Rede Municipal de São Carlos.

Sandra Regina de Rizzo
Pedagoga, Licenciada em Letras, Pós-Graduação em Linguística
de Texto, Educação Infantil e Educação Ambiental. Professora de
Educação Infantil da Rede Municipal de São Carlos desde 2003.
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Tatiane Cristina Bianchini
Pedagoga, Mestre em Educação, formada pelo Programa de
Pós-Graduação em Educação na linha de pesquisa de Políticas
Públicas e Gestão Educacional. Professora da Rede Municipal de
Ensino de São Carlos desde 2009.

Telma Cristina Santicioli dos Santos Ferreira
Pedagoga, Licenciada em História, Extensão Universitária – Trabalhando com a Diversidade – e Pós-Graduação em Educação
Infantil e a Escola de 9 anos: pesquisas e gestão do cotidiano
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Até hoje eu sei quem olhou para mim com olhar de confiança.
Pois eu era criança, mas não era boba.
Criança sabe porque criança sente.
Adélia Prado
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