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As cem linguagens da criança

A criança é feita de cem.
A criança tem cem mãos

cem pensamentos
cem modos de pensar 

de jogar e de falar.
Cem, sempre cem
modos de escutar

de maravilhar e de amar.
Cem alegrias

para cantar e compreender.
Cem mundos

para descobrir.
Cem mundos

para inventar.
Cem mundos
para sonhar.

A criança tem
cem linguagens

(e depois cem, cem, cem)
mas roubaram-lhe noventa e nove.

A escola e a cultura
lhe separam a cabeça do corpo.

Dizem-lhe:
de pensar sem as mãos
de fazer sem a cabeça

de escutar e de não falar
de compreender sem alegrias

de amar e de maravilhar-se
só na Páscoa e no Natal.

Dizem-lhe:
de descobrir um mundo que já existe

e de cem roubaram-lhe noventa e nove.
Dizem-lhe:

que o jogo e o trabalho
a realidade e a fantasia

a ciência e a imaginação
o céu e a terra

a razão e o sonho
são coisas

que não estão juntas.
Dizem-lhe enfim:

que as cem não existem.
A criança diz:

Ao contrário, as cem existem.
   

       Loris Malaguzzi1
(1920-1994).

1 MALAGUZZI, Loris. História, ideias e filosofia básica. In: EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Lella; 
FORMAN, George. As cem linguagens da criança: a abordagem de Reggio Emilia na 
educação da primeira infância. Porto Alegre: Artmed, 1999. 



DEDICATÓRIA

Dedicamos essa obra àqueles, que como nós, acreditam que 
seja possível um (re) pensar, seguido de um agir reflexivo, em relação às 
Múltiplas Infâncias ...

Àqueles que pensam e defendem uma Educação de Qualidade 
em que as crianças se relacionem com o conhecimento de modo signifi-
cativo, investigativo e afetuoso...

Àqueles que abraçam a causa e o universo da Educação Infantil 
e que merecem nosso respeito, louvor, admiração e profunda gratidão... 

Àqueles que creem, valorizam e concebem a Educação Infantil 
em sua delicadeza, riqueza, potência, formação, descoberta, enfim a 
VIDA... 

Àqueles que fazem e são a diferença na vida, no cuidado, no de-
senvolvimento e na aprendizagem de toda e qualquer criança! 

Àqueles que não concebem a Educação Infantil como menção! 
Ou como nota! Mas sim no sentido de fazer que cada criança seja livre, 
feliz e grata.....

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos que co-
mungam com nossos ideais de uma Educação Infantil, de fato, libertado-
ra, sensível, afetiva, humana, ...

Eduardo Gasperoni de Oliveira
Solange Maria de Oliveira Cruz

Organizadores



PREFÁCIO

A infância, a criança e os seus processos de aprendizagem e de 
desenvolvimento sempre foram objetos de estudo e de preocupação 
por parte de nós, Eduardo Gasperoni de Oliveira e Solange Maria de 
Oliveira Cruz, os organizadores, enquanto pesquisadores, professores 
da Educação Infantil e, atualmente, gestores na educação escolar da 
Infância.

Assim, de nossas inquietações, anseios, experiências e desafios com-
partilhados, nasce a obra (Re)Pensando Infância(s): Práticas Reflexivas e 
Inovadoras na Educação Infantil. 

O coletivo de autores que constituem essa coletânea – educado-
res, gestores, estudiosos dos mais diversos níveis acadêmicos e profissio-
nais de outros setores – comungam conosco do mesmo ideário: defender 
uma Educação Infantil de qualidade a toda criança e que essa criança 
seja respeitada em suas especificidades e múltiplas infâncias.

Todos estamos (Re)Pensando a(s) Infância(s)...  
De acordo com Smith (1994, p. 15-16), a ação de pensar abrange 

76 palavras. Dentre elas, frisamos aqui: “[...] analisar, [...] apreender, [...] 
atentar, avaliar, [...] compreender, [...] contemplar, [...] planear, ponde-
rar, [...] prever, prognosticar, projetar, propor, raciocinar, [...] sistematizar, 
sugerir, [...] tencionar, teorizar, tramar”. 

Tal lista de atividades pensantes é ilustrativa, mas não exaustiva. E, 
o pensamento, encontra-se no “coração” de cada uma delas de manei-
ras diversas, mas sempre exigindo o pensar. 

Todas estas ações englobam nossa atuação em Pensar a Infância. 
Mas, por que pensar sobre ela?

Primeiramente, trazemos a questão etimológica do termo “infân-
cia”, oriunda do verbete latino in-fans que significa desprovida da fala, 
isto é, sem linguagem, ou seja, sem razão, sem conhecimento, sem racio-
cínio e sem pensamento. Sob esse viés, a criança foi concebida como 
ser menor, ser subalterno, ser a ser adestrado, ser a ser moralizado e ser 
a ser educado. Concebida como tábula rasa, ser passível, influenciável 
e moldável, reprodutora apenas, a criança foi caracterizada pelo adul-
to, ou pelo olhar desse adulto, como um ser que prima pelo aspecto de 
negação, prejuízo, imperfeição, ausência e incompletude. Sob o jugo 
desta perspectiva da falta – sob o ponto de vista adultocêntrico –, é que 
se demarca a percepção de Infância no século XX (SALLES, 2012, p. 446). 
É nesta ótica de ausência de pensamento, conhecimento e racionalida-
de, que a noção de infância inicialmente vai aparecer. 

Todavia, em nossa coletânea este jugo cai por terra. A criança tem 
e terá vez e voz. Cada viés, cada olhar, cada proposta, cada vivência, 
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cada experiência aqui compartilhada... nos faz a [RE]pensar não a 
Infância, mas  [RE]pensar a(s) Infância(s), não só como faixa e fase deli-
mitada, de zero a cinco.

(Re)Pensar a(s) Infância(s) vai além de um período delimitado, “vi-
são etapista e cronológica”, um rito de passagem ao mundo adulto, um 
vir a ser, concebendo-a como “artífice das futuras sociedades” (SALLES, 
2012, p. 451-452).

Neste sentido, os autores Delgado e Müller (2005, p. 351), Quinteiro 
(2002, p. 69-76) e Andrade (2010, p. 66-67) comungam do mesma refle-
xão de que a criança é esperta, curiosa, criativa, competente e com 
potencialidade de se desenvolver desde o nascimento. É um ser atuante 
com papel ativo, pois a ela é atribuído estatuto de atores sociais ou nesse 
mesmo caminho, como atores sociais plenos. Assim, participam da cons-
tituição e determinação de suas próprias vidas. Enfim: “Se as crianças 
interagem no mundo adulto porque negociam, compartilham e criam 
culturas, necessitamos pensar em metodologias que realmente tenham 
como foco suas vozes, olhares, expressões e pontos de vista” (DELGADO; 
MÜLLER, 2005, p. 353).

Aí reside o cerne de nossa coletânea....
A(s) Infância(as) são caracterizadas por transformações biológicas 

e psicossociais. São demarcadas por inúmeros processos de desenvolvi-
mento, mediante a realidade pela qual a(s) criança(s) se encontra(m), 
através de estímulos que lhe(s) concede(m) e por consequência a vín-
culos afetivos que encontra(m) diariamente, no mundo.  Fase de ama-
durecimento da percepção de si e do outro. Ciclo fundamentalmente 
importante que visa o desenvolvimento individual, motor, intelectual, 
cognitivo, linguístico e socioemocional. Chave de abertura às futuras 
aprendizagens (STEINBERG, 1997). 

No subtítulo Infância e condição da criança como sujeito de direi-
tos, em Tecendo os fios da Infância, Andrade (2010) traz apontamentos 
de Dahlberg, Moss e Pence. Nota-se que a criança não é mero obje-
to passível de intervenção, mas sim sujeito ativo e dotado de direitos. 
Esses argumentos também servem para dizer o porquê da escolha do 
título desse primeiro capítulo Infâncias e Crianças, não as caracterizando 
no singular. A utilização do título no plural remete à gama complexa de 
compreensão do que possa ser criança e infância. E isto também defen-
demos nesta coletânea...... 

Sabendo-se que 

novas construções sobre a infância têm sido elaboradas, conjuga-
das ao desenvolvimento de vários fatores sociais, econômicos e 
científicos, em especial aos relacionados às perspectivas constru-
cionistas e pós-modernistas na filosofia, sociologia e psicologia. Os 
autores destacam que, para a perspectiva pós-moderna, não existe 
a ‘criança’ e a ‘infância’, visto que ‘há muitas crianças e muitas 
infâncias, cada uma construída por nossos ‘entendimentos da in-
fância e do que as crianças são e devem ser’ (DAHLBERG; MOSS; 
PENCE, apud ANDRADE, 2010, p. 62).
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Nesse mesmo sentido, Faria Filho e Fernandes (2007) indicam na 
introdução de Para Compreensão Histórica da Infância que:

Não existe, a bem dizer, uma infância. Existem várias experiências 
humanas que modelam a criança dentro de limites cronológicos 
determinados. A esses períodos que desenham a pessoa da criança 
ou a criança como pessoa sobrepõem-se as alteridades dos tempos 
sociais que delimitam o território onde cada um se faz (FARIA FILHO; 
FERNANDES apud LOPES, FARIA FILHO; FERNANDES, 2007, p. 8).

Além da complexidade em definir a(s) Infância(s), há a comple-
xidade na definição de criança. Tal definição [complexa] pode ser 
mais bem explicitada de acordo com o primeiro volume do Referencial 
Curricular Nacional para Educação Infantil – R.C.N.E.I. : “A concepção 
de criança é uma noção historicamente construída e consequentemen-
te vem mudando ao longo dos tempos, não se apresentando de forma 
homogênea nem mesmo no interior de uma mesma sociedade e épo-
ca” (BRASIL, 2001, p. 21).

A esta dificuldade de concepção e de definição agrega-se a se-
guinte reflexão: 

A concepção de criança é uma noção historicamente construída, 
que consequentemente vem mudando ao longo dos tempos apre-
sentando concepções bastante divergentes sobre sua finalidade 
social. A preocupação atual reflete a ideia de que a criança desde 
que nasce necessita de um espaço de socialização e aprendizado 
abandonando a ideia de apenas assistir e cuidar. É nessa perspec-
tiva que o atendimento das crianças de 0 a 6 anos de idade vem 
sendo refletido e estudado no sentido de buscar novas formas de 
relações na prática pedagógica desenvolvida nas instituições de 
atendimento às crianças pequenas. Toda essa evolução envolven-
do a criança menor de 7 anos de idade vem favorecer a abertura 
de novos caminhos e possibilidades para a formação das intenções 
pedagógicas e sociais, apontando outras tendências e desafios 
educacionais que garantam uma prática comprometida e eficien-
te, promotora do desenvolvimento psicológico, intelectual e social 
da criança (DORIGO; NASCIMENTO, 2007, p. 16).

Diante do exposto, entende-se então que a concepção de infân-
cia propicia uma visão mais ampla, desvinculando-a somente da faixa 
etária, como já abordado, ou, das etapas psicológicas, mas sim, vincu-
lando-a a uma história construída socialmente. 

Nesse mesmo sentido, notam-se nos Parâmetros Nacionais de 
Qualidade para a Educação Infantil – P. N. Q. E. I. (BRASIL, 2006) que há 
uma chamada de atenção ao criticar a visão de que a criança que 
já nasce pronta, ou que nasce vazia e carente ou, então que a crian-
ça é totalmente independente e autônoma, “e vai por conta própria”. 
Essa nova Pedagogia da Infância dos dias contemporâneos, concebe a 
criança como interativa, isto é, que interage e produz cultura:
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Olhar a criança como ser que já nasce pronto, ou que nasce va-
zia e carente dos elementos entendidos como necessários à vida 
adulta ou, ainda, a criança como sujeito conhecedor, cujo desen-
volvimento se dá por sua própria iniciativa e capacidade de ação, 
foram, durante muito tempo, concepções amplamente aceitas na 
Educação Infantil até o surgimento das bases epistemológicas que 
fundamentam, atualmente, uma pedagogia para a infância. Os 
novos paradigmas englobam e transcendem a história, a antropo-
logia, a sociologia e a própria psicologia resultando em uma pers-
pectiva que define a criança como ser competente para interagir 
e produzir cultura no meio em que se encontra (BRASIL 2006, p. 13) 
[itálicos nossos].

É relevante trazer contribuições do campo de estudo denominado 
Sociologia da Infância que, desde a década de 1980, vem contribuin-
do para a “quebra de paradigmas sobre a infância” (DAHLBER; MOSS; 
PENCE apud ANDRADE, 2010, p. 66).

Quinteiro (2002, p. 76-77) diz que nota a persistência de um olhar 
adultocêntrico acerca da infância, concebendo a criança como não 
adulto, ou seja, tomando como referencial o adulto e definindo-a a partir 
das características que não detém. Em síntese, a visão social da infância 
sempre se deu sob o olhar da negatividade, principalmente porque as 
crianças não eram detentoras da autonomia intelectual do adulto.

Em contraposição, essa obra coletiva tem por intuito reconhecer 
todo o protagonismo, todo a potencialidade, toda a potência da(s) 
criança(s). Assim, indagamos, o que implica (re)pensarmos as Infância(s)?

Podemos inferir que, inúmeros são os elementos a serem considera-
dos, peculiarmente em relação a pensá-la, senti-la, percebê-la e valori-
zá-la em seu protagonismo, em suas potencialidades, em sua pluralida-
de, em sua complexidade, suas possibilidades, possibilidades de outros 
mundos, probabilidades de outras visões, sentidos, cores, distintas daque-
las projetadas pelo adulto. Recebe influência do meio, mas também o 
influencia. Ativa, dotada de uma história e de vida social, colabora e 
narra a construção de sua história, da cultura e da sociedade. Dotada 
também de problemas, dúvidas, perplexidades, natural curiosidade, re-
flexões inquiridoras, fruição, .... Concebida como força e potência cria-
dora em contraposição ao modelo dominante que vê a criança em si 
mesma no presente. 

A coletânea foi dividida em vinte e dois capítulos que ao mesmo 
tempo sendo distintos, se entrelaçam e dialogam com um tema comum 
a todos: (Re)Pensar a(s) Infância(s).

Dessa forma, nosso intuito foi o de abordar Práticas Pedagógicas 
Reflexivas e Inovadoras na Educação Infantil, ou seja, todo tipo de co-
nhecimento, experiências e desafios em relação à educação, à apren-
dizagem, ao desenvolvimento e ao cuidado das crianças. 

Como fundamentação teórica, a obra traz documentos legais so-
bre a Educação Infantil brasileira e ideias de autores clássicos, mas tam-
bém abarca diversas vivências exitosas que acontecem no ‘chão da es-
cola’ e que merecem ser destacadas. 
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Assim, as frentes de reflexão aqui problematizadas e debatidas pe-
los autores trazem preciosos apontamentos sobre: 

Tão relevante de ser discutido na Educação Infantil trata-se do fa-
zer artístico da criança. Por isso, a frente de reflexão Artes tece conside-
rações sobre a arte, concebida como expressão da criança; o desenho 
para as crianças de 0 a 3 anos e; por fim, como  estratégia artística e 
pedagógica, traz experiências estéticas.

Em relação à Atuação Gestora também são para o debate trazi-
das reflexões que se entrelaçam, peculiarmente em relação: à discipli-
na positiva na primeira infância, concebida como recurso de mudança 
para escola e família; a uma gestão em busca de uma educação com 
afeto; e, por fim, uma atuação que perpasse os muros escolares, no sen-
tido de demonstrar que se fazem relevantes ações para acolher as famí-
lias e as crianças na Educação Infantil.  

Na frente Concepção de Criança e de Infância é debatida a con-
cepção de criança no contexto histórico; noutra discussão, complemen-
tando-a, são tecidas considerações sobre a concepção de Infância e 
de Criança enquanto construção histórico-social e que sofre influência 
das representações. 

Em Culturas Infantis, um aspecto muito deixado de lado de ser dis-
cutido frente ao currículo e que merece destaque nesta obra, trata-se da 
reflexão crítica acerca das datas comemorativas. 

Sobre a Formação Docente, evidencia-se a atuação do professor 
coordenador pedagógico que, dentre suas variadas ações, encontra-se 
a de colaborar com a constante formação do  professorado; também é 
trazida à baila nessa discussão, a pedagogia freinetiana visando à edu-
cação emancipatória. 

Com a temática Intersetorialidade, a relevância do compartilha-
mento de decisões de distintos setores e a questão da desproteção so-
cial, que reconhece a escola enquanto instituição de asseguridade de 
direitos também surge no sentido de (re)pensar a(s) infância(s).

Na frente de reflexão Legislação, apresenta-se uma análise evo-
lutiva da carreira docente de Educação Infantil com a implantação do 
FUNDEB.

Pilar constituinte das práticas pedagógicas da Infância, a 
Ludicidade, também é abordada nessa coletânea, ao apontar a rele-
vância do jogo simbólico para o desenvolvimento infantil, em peculiar 
aos 2 e 3 anos; bem como dos jogos e das brincadeiras como elemen-
tos colaboradores à criança; inclusive traz considerações sobre o brincar 
como recurso avaliativo na Educação Infantil.

A Prática Docente revela as diversas contribuições por meio da 
intervenção de educadores na Educação Infantil; seja em relação à 
linguagem escrita; seja no processo de educação inclusiva; seja sobre 
a corresponsabilidade do estabelecimento de limites por parte das ins-
tituições família e escola; seja em relação à utilização [in]apropriada 
das mídias digitais; seja enfatizando o protagonismo da criança; seja 
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enaltecendo os pressupostos freirianos com vistas à atuação docente.
Sem dúvida, essa coletânea de textos, produtos de pesquisas e 

perspectivas em constante movimento, elaboradas por estudiosos e pes-
quisadores, intenciona contribuir na discussão do importante segmento 
de ensino, ao nosso ver, pilar basilar para os outros segmentos posteriores 
– a Educação Infantil. 

Enfim, uma obra reflexiva e de inquestionável valor a todos que se 
interessam pela(s) Criança(s) e pela(s) Infância(s) no sentido e na tenta-
tiva de explicitar a disposição de analisar as concepções, práticas e de-
safios a fim de pensar e repensar estratégias de intervenção em prol da 
Educação Infantil e, consequentemente de transformação da Educação 
e, sobretudo da Sociedade.

Neste livro, os temas abordados instigam a reflexão e a necessida-
de de novas investigações e experimentos para ampliação do diálogo 
proposto. Assim, sinta(m)-se convidado(as), caro(as) leitor(as), a fazer 
conosco essa viagem, saboreando cada capítulo, cada frente de refle-
xão, assim como desafiado(as) a (re) pensar e inovar seus contextos de 
atuação, a partir das ideias compartilhadas, ambientando-se com todo 
esse universo lúdico e mágico da Educação Infantil, ouvindo as “vozes” 
de todos os estudiosos e educadores aqui presentes, que se debruçaram 
sobre seus sonhos, seus ideais, sobre suas práticas, suas intencionalidades 
e se colocaram aqui, por inteiro, como pesquisadores, como partícipes e 
como seres humanos, que não desejam outra coisa, qual seja, ver uma 
melhor EDUCAÇÃO INFANTIL PARA TODOS. 

Parabéns ao coletivo de EDUCADORES e ESTUDIOSOS, que juntos 
conosco tornaram essa obra realidade!

Que essa seja a primeira de muitas!
Seremos Resiliência!
Seremos Luta!
Seremos Resistência!
Rumo à Educação!
Viva a Educação Infantil!

Eduardo Gasperoni de Oliveira
Solange Maria de Oliveira Cruz

Organizadores
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RESUMO

A coletânea de reflexões (Re)Pensando a(s) Infância(s): Práticas Reflexivas 
e Inovadoras na Educação Infantil é constituída por inquietações, anseios, 
experiências e desafios compartilhados por educadores, gestores, estu-
diosos de diferentes níveis acadêmicos e profissionais de setores diversos, 
que urgem pela defesa de uma Educação Infantil de qualidade a toda 
criança, e que essa criança seja respeitada em suas especificidades e 
múltiplas infâncias. Tal defesa é traduzida nas variadas frentes de reflexão 
– Artes, Atuação Gestora, Concepção de Criança e de Infância, Culturas 
Infantis, Formação Docente, Intersetorialidade, Legislação, Ludicidade e 
Prática Docente – que nos 22 capítulos constituintes dessa obra, por meio 
de fundamentação teórica consistente – tratam-se de produtos de pes-
quisas e perspectivas em constante movimento, elaboradas por estudio-
sos e pesquisadores, experientes e atuantes – contribuem para a reflexão 
do mais importante segmento de ensino, ao nosso ver, pilar basilar para 
os segmentos posteriores – a Educação Infantil. O que implica (re)pen-
sarmos as Infância(s)? Podemos inferir que, inúmeros são os elementos a 
serem considerados, peculiarmente não se levando em conta a Infância 
sob o ponto de vista etimológico do termo, pois provem do verbete la-
tino in-fans que significa desprovida da fala, ou seja, “sem linguagem”, 
ou, sob o olhar adultocêntrico, concebendo-a como falha, incompleta 
e desprovida, ou meramente como “visão etapista e cronológica”, ou 
mesmo, de um vir a ser, “artífice das futuras sociedades”. De modo con-
trário, é pensá-la, senti-la, percebê-la e valorizá-la em seu protagonismo, 
em suas potencialidades, em sua pluralidade, em sua complexidade, 
suas possibilidades, possibilidades de outros mundos, probabilidades de 
outras visões, sentidos, cores, distintas daquelas projetadas pelo adulto. 
Recebe influência do meio, mas também o influencia. Ativa, dotada de 
uma história e de vida social, colabora e narra a construção de sua his-
tória, da cultura e da sociedade. Também dotada de problemas, dú-
vidas, perplexidades, natural curiosidade, reflexões inquiridoras, fruição, 
.... Concebida como força e potência criadora em contraposição ao 
modelo dominante que vê a criança em si mesma no presente. Neste 
sentido, (re)pensar a(s) infância(s), por meio de práticas reflexivas e ino-
vadoras na Educação Infantil, é o maior contributo que podemos dar à 
educação de nossas crianças. Eis a contundente convocatória que a 
obra se propõe fazer àqueles que desejem se juntar aos autores. 

Palavras-chave: Infância(s). Práticas Reflexivas e Inovadoras. Educação 
Infantil. Criança.  Potência Criadora.

Eduardo Gasperoni de Oliveira
Solange Maria de Oliveira Cruz

Organizadores
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ABSTRACT

The collection of reflections (Re)Thinking Childhood: Reflective and 
Innovative Practices in Early Childhood Education is constituted by con-
cerns, anxieties, experiences and challenges shared by educators, mana-
gers, researchers of different academic levels and professionals from sec-
tors several, that demand a quality Early Childhood Education for every 
child, and that child most to be respected in their specificities and their mul-
tiple childhoods. This defense is translated into the various reflection fronts 
– Arts, Management, Conception of Children and Childhood, Children’s 
Cultures, Teacher Formation, Intersectoriality, Legislation, Playfulness and 
Teaching Practice – in the 22 chapters that make up this work, which 
through substantial reasoning theoreticalt – these are products of resear-
ch and perspectives in constant movement, prepared by scholars and 
researchers, experienced and active – contribute to the reflection of the 
most important segment of education, in our view, a cornerstone for later 
segments – Early Childhood Education . What makes us (re)thinking about 
Childhood? We can infer that there are many elements to be considered, 
peculiarly not considering Childhood from the etymological point of view 
of the term, as it comes from the Latin entry in-fans which means devoid 
of speech, in other words, “without language”, or, under an adultcentric 
view, conceiving it as a failure, incomplete and lacking, or merely as a 
“stage and chronological vision”, or even, of a becoming, “artificer of fu-
ture societies”. Otherwise, it is to think about it, feel it, perceive it and value 
as a protagonist, in its potential, in its plurality, in its complexity, its possibi-
lities, possibilities of other worlds, probabilities of other visions, meanings, 
colors, different from those projected by the adult. It receives influence 
from the environment, but it also influences it. Active, endowed with a 
history and social life, it collaborates and narrates the construction of its 
history, culture and society. Also full of problems, doubts, perplexities, na-
tural curiosity, inquiring reflections, fruition, .... Conceived as creative stren-
gth and power in opposition to the dominant model that sees the child in 
himself in the present. Thus, (re)thinking childhood, through reflective and 
innovative practices in Early Childhood Education, is the greatest contri-
bution we can make to the education of our children. Here is the strong 
call that the work proposes to make to those who wish to join the authors.

Keywords: Childhood(s). Reflective and Innovative Practices. Child edu-
cation. Kid. Creative Power.

Tradução: Rodoldo Gabriel Oliveira de Souza
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A POTENCIALIDADE DA ARTE PARA AS
 CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

DIFERENTES LINHAS E FORMAS NO 
FAZER DOCENTE

Regina Célia de Matos Paccola
Narda Helena Jorosky

RESUMO

Este texto tem como objetivo aprofundar as reflexões sobre a arte na bus-
ca por uma ampliação de possibilidades do fazer docente na escola de 
Educação Infantil. Oferecer às crianças vivências potentes, diante de di-
ferentes linguagens, contemplar experiências ricas e diversificadas a par-
tir da ampliação de repertório cultural. Os espaços, imagens e diferentes 
artefatos culturais são formativos, modificam olhares e sentidos, por este 
motivo, é de grande importância uma reflexão constante sobre a mate-
rialidade presente nos espaços escolares e sua relação com as crianças. 
Além disso, enquanto professor/professora de crianças faz-se necessá-
rias reflexões constantes sobre alguns elementos como tempo, espaço, 
criação e relações humanizadoras que envolvem o trabalho docente, 
na busca pela superação do “adultocentrismo”, de padronização da 
cultura adulta como superior e predominante, além de uma percepção 
diferente da infância, sem haver uma universalização dos comportamen-
tos e das expressões das crianças.

Palavras-chave: Arte. Educação Infantil. Experiência estética. Cultura vi-
sual. Linguagens.



(RE)PENSANDO A(S) INFÂNCIA(S): 
PRÁTICAS REFLEXIVAS E INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

19

INTRODUÇÃO

Para iniciar a leitura deste texto, sugerimos que busque resgatar os 
olhares curiosos e de encantamento para a arte na sua infância. Talvez 
relembrar vivências estéticas, poéticas e sensíveis que viveu para (re)
pensar modos de fazer artisticamente em diferentes formas de criação 
e imaginação, capaz de observar e explorar materiais e espaços, sem 
limites, ao compreender o processo, a vivência.

Mais do que isso, talvez seja necessário resgatar na memória sua 
trajetória de vida. Onde está a arte em seu processo de formação? 
Como aprendeu sobre essa área de conhecimento ou quais artistas e 
linguagens você conhece? 

A partir desse repertório, convidamos a iniciar um processo de refle-
xão, diante de muitas inquietações despertadas por nosso trabalho en-
quanto docentes e pesquisadoras, sobre a arte em nossas vidas, princi-
palmente, na infância e ampliar o olhar sobre o conceito e as formas de 
pensar a arte nos espaços escolares destinados às crianças pequenas. 

As crianças, com frequência, demonstram seus interesses ao apre-
sentarem suas expressões a partir de outras possibilidades, outros olhares, 
resistindo à padronização que muitas vezes os adultos lhes impõem, para 
recriar, por meio de diversas linguagens, outras maneiras de se expressar 
e sentir o mundo.  A expressão é uma necessidade do ser humano, um 
trânsito entre o que somos e o que sentimos, o que nos afeta e nos toca, 
o sensível.

A POÉTICA DO FAZER DOCENTE COM AS CRIANÇAS

A inquietude da criança é resistente e renascente já que não 
aceitam “qualquer coisa”. As crianças não se conformam com respos-
tas prontas, fechadas, vazias, elas estão com seus sentidos latentes para 
descobrir e experimentar as maravilhas das coisas pequenas e grandes 
que o mundo lhes convoca a pensar e viver, buscando experiências mar-
cantes entre os espaços e o tempo. Elas nos escapam.

Portanto, precisamos vivenciar momentos de sensibilidade e opor-
tunizar às crianças experiências de rica produção simbólica, com possibi-
lidade de elaborar e experimentar suas múltiplas formas de se expressar, 
de ser e estar no mundo. Certamente, teremos uma formação huma-
na com mais alteridade. Esse é um ponto importante entre a arte e a 
primeira infância pelo sentido inaugural. Enquanto educadores, temos 
a responsabilidade do acolhimento da criança que traz consigo suas no-
vidades. Precisamos nutrir as crianças com bons repertórios e ideias que 
as façam pensar/criar/refletir. As crianças entram no mundo da arte com 
disposição de uma brincadeira. A criatividade e a imaginação não têm 
limites. É por meio da arte que tudo se transforma, com possibilidades ino-
vadoras, que buscam encontrar um novo modo de pensar e viver.

Nós, adultos, somos atravessados pela palavra e pela escrita. 
Vamos tornando-nos racionais e lógicos. Por outro lado, o mundo da 
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criança não é atravessado moldado por essas formas de linguagens, sen-
do possível, por meio da arte, desenvolver diferentes possibilidades de 
linguagens. Ao nos voltarmos para as múltiplas linguagens das crianças 
em suas relações possíveis com a arte e a cultura, percebemos que elas 
se manifestam sempre na convivência com o outro, com as trocas, apro-
priações, experiências, já que estão imbricadas na cultura, entendida 
como movimento, interação e socialização.

Partindo da metáfora das “Cem Linguagens”, Malaguzzi (1999) afir-
ma que as crianças devem ser encorajadas a expressarem as infinitas 
“linguagens” por meio da arte, do movimento, do desenho, da música 
e da pesquisa, pois quanto mais repertório, mais criação e imaginação. 
Quanto mais experimentar, mais desejo terá de conhecer outras possibi-
lidades. Quanto mais familiaridade com os materiais, mais rica serão as 
suas produções. 

Mas, ao pensar sobre a materialidade e as propostas, é preci-
so relembrar algumas concepções que poderão ser chaves para esta 
discussão. Os espaços escolares nos dizem muito sobre as concepções 
de criança e de escola. Ao inserir imagens, organizar os espaços, carta-
zes, fazemos escolhas e nos comunicamos. Para Cunha (2006, p. 6), “as 
imagens são narrativas visuais, abertas e sujeitas às múltiplas leituras por 
aqueles que estabelecem diálogos com elas”. A produção de uma ima-
gem não determina, a princípio, os significados ou transmite os valores 
aceitos socialmente, mas revela uma relação entre a imagem e quem a 
vê, já que compartilham códigos culturais. 

A partir dessa relação, vamos nos aprofundar na temática e na 
ampliação de possibilidades que a escola de Educação Infantil pode 
oferecer às crianças, diante de diferentes linguagens, ao contemplar ex-
periências ricas e diversificadas a partir da cultura.

A visualidade e materialidade: a cultura visual na Educação Infantil 

Por que as salas de aulas de uma escola, em particular da Educação 
Infantil, apresentam tantas semelhanças, apesar de diferentes contextos 
sociais, culturais ou pedagógicos? Encontramos em documentos e pro-
postas para a infância os conceitos de singularidade, autonomia, valori-
zação da cultura, mas, na prática, tudo é organizado de forma ampla e 
generalista.

 Para refletir sobre as imagens no âmbito escolar, temos como ali-
cerce o conceito “cultura visual”, proposto por Fernando Hernández des-
de o ano de 2000, que vem embasando discussões sobre o ensino da 
arte e o contexto educacional (HERNÁNDEZ, 2010).  Segundo o autor, a 
cultura visual contribui para que os indivíduos fixem as representações 
sobre si mesmos, o mundo e seus modos de pensar.

A importância primordial da cultura visual é mediar o processo de 
como olhamos e como nos olhamos e desta forma, contribuir para a 
produção de mundos, de modo que a sua perspectiva “[...] não é um 
quê (objeto, imagens), nem um como (método para interpretar o que 
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vemos). É o espaço de interação entre o que vemos e como somos vistos 
por aquilo que vemos” (HERNÁNDEZ, 2007, p. 77). 

Para este autor, “a apropriação não é simplesmente uma relação 
passiva de dependência, pelo contrário, é o resultado de uma intera-
ção sintonizada com as experiências que cada indivíduo tem vivencia-
do” (HERNÁNDEZ, 2007, p. 144). Desta forma, as imagens que nos são da-
das a ver, nos “contam coisas” sobre o lugar que estamos, interpelam, 
produzindo nossos modos de ver, compreender e sentir e por isso, nós 
adultos precisamos estar atentos ao que apresentamos às crianças em 
nossa prática docente na Educação Infantil. Quando, em uma sala de 
aula, há um material estático com a recomendação que não pode ser 
tocado, como um “enfeite”, uma “decoração” produzida por um adul-
to, demonstra que tal item não foi proposto para estar à disposição da 
criança a fim de promover uma interação. Então, por que está ali? Qual 
a intencionalidade daquele material? 

Os artefatos visuais, sejam eles os produzidos pelos meios de co-
municação, pela arte ou pela arquitetura, invadem, sem pedir licença, 
nossas vidas. Criam efeitos de realidades e elaboram modalidades de 
compreensão acerca do mundo (CUNHA, 2005). As escolas que apre-
sentam apenas personagens midiáticos, ou imagens estereotipadas, re-
fletem estar sem vida, sem movimento, sem novidade. 

Os estereótipos são construídos por meio dos modos de consumo, 
publicidade com intenção de determinar o que é ideal para meninos 
e meninas. Puramente mercadológico, as inúmeras imagens que vemos 
diariamente, que, por vezes, parecem ingênuas, são elementos que pas-
sam despercebidos, porém estão carregados de informações que repre-
sentam nossa cultura e o mundo em que vivemos.

Quando temos nas paredes apenas um único modelo fixado, de 
desenho, de formas e de cores, há uma limitação da possibilidade de 
um processo de “alfabetização visual” e ampliação de repertórios. Tal 
prática direciona a um pensamento e um comportamento massificado, 
que pode levar a criança a não desenvolver um olhar crítico, reduzindo 
seu envolvimento e deixando-a sem o direito de escolha. 

A imagem está sempre carregada de significado simbólico, sendo 
um artefato de representação que contém elementos de significação, 
imitação ou reprodução. A representação é causa e efeito de fenôme-
nos sociais. Nossa vida é repleta de conteúdos imagéticos que vão cons-
tituindo e construindo nossas formas de olhar, seja em nosso cotidiano 
real, concreto, virtual, cultural. O mundo cada vez mais nos oferece ima-
gens e informações constantes, por meio de cores, formas, luzes, escul-
turas, propagandas, etc. O cotidiano apresenta uma massiva produção 
visual da publicidade e da mídia, que influencia e condiciona nossas es-
colhas por meio de um apelo imagético que acaba por colaborar com 
a produção dos estereótipos desde a mais tenra infância.

As crianças realizam processos de significação e estabelecem mo-
dos específicos e verdadeiros para além de um senso comum e, muitas 
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vezes, da visão errônea dos adultos sobre a produção infantil, que deve-
ria ser vista como o modo de construção de significados pelas crianças. 
Infelizmente, ainda é possível perceber uma desvalorização do processo 
de criação e de interpretação na primeira infância e assim, são repro-
duzidos estereótipos, comandos, cópias, reproduções empobrecidas e 
repetitivas nas propostas em espaços para a educação na infância. 

A partir dessas questões, é preciso enfatizar que as crianças são 
movidas por suas percepções multissensoriais, engajam-se em suas pes-
quisas, investigações cotidianas com todo o seu corpo. De forma es-
pontânea, expressam-se, envolvem-se nas mais diferentes propostas e 
criam soluções inusitadas resultando em criações singulares quando há 
liberdade.

Partimos do pressuposto de que a falta de entendimento do que 
é importante para a criança aprender e desenvolver está diretamente 
associada à não apropriação de uma teoria. É perceptível que, ape-
sar de tantos estudos e tantas formações, as mudanças não avançam. 
Conforme Mello (2004), quando as condições de educação e de vida 
dos sujeitos são adequadas:

As crianças desenvolvem intensamente, e desde os primeiros anos 
de vida, diferentes atividades práticas, intelectuais e artísticas e ini-
ciam a formação de ideias, sentimentos e hábitos morais e traços 
de personalidade que até pouco tempo atrás jamais julgávamos 
possível (MELLO, 2004, p. 135).

O espaço como componente do ensino não é um simples lugar 
de passagem, de decoração, de exposição de materiais produzidos 
pelos professores, ao anexar tarefas executadas pelas crianças, muitas 
vezes, padronizadas e estereotipadas, mas sim um revelador de quais 
conteúdos estão sendo contemplados e como estão sendo explorados 
(MAGALHÃES; LAZARETTI; EIDT, 2017).

Os artefatos que compõem os cenários da Educação Infantil cons-
tituem um espaço educativo. Portanto, quanto mais clara, limpa e lumi-
nosa forem as paredes, melhor. O colorido virá aos poucos com o trans-
correr do ano, conforme as crianças vão habitando esses espaços e seus 
corpos vão atuando nele, mostrando a alma da instituição. A identidade 
das crianças é integrada aos espaços que vão se constituindo a partir 
da concepção e dos valores do ambiente escolar, para além de fun-
ção decorativa, mas verdadeiramente educativa, proporcionando uma 
composição imagética carregada de significados e de narrativas dessa 
infância que ali habita. 

Há uma necessidade de criarmos olhares e práticas que nos ca-
pacitem a aprender sob a perspectiva das crianças. Essa prática, além 
da didática dos “modelos”, torna-se a única forma de expressão artística 
aplicada no ambiente escolar, reprimindo a criatividade e predominan-
do o pensamento adulto.

É importante termos consciência de que nenhuma imagem é ino-
cente e natural. Precisamos estar atentos para mediar as implicações de 



(RE)PENSANDO A(S) INFÂNCIA(S): 
PRÁTICAS REFLEXIVAS E INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

23

ordem cultural. É preciso desenvolver a percepção das crianças e dos 
professores, em vez de aceitar essa invasão e saturação de imagens. As 
paredes da escola ou da sala de aula podem se transformar num espaço 
potente esteticamente, construído pelas próprias crianças no decorrer 
do ano, num movimento vivo.

A cultura infantil, demarcada por seus artefatos, produz tanto os mo-
dos particulares de estar e de ver o mundo quanto um repertório 
“estético infantil”, no sentido que Maffesoli (1999) dá à palavra es-
tética: compartilhar das mesmas coisas, emoções, valores, dando 
sentido aos modos de existência. Nesse sentido, há um consenso 
sobre esses referentes culturais, eles são aceitos e compartilhados 
em várias instâncias sociais e culturais, e assim passam a ser “natura-
lizados”, como se fossem partes constitutivas da infância contempo-
rânea (CUNHA, 2005, p. 32).

Trabalhar com arte e cultura não tem a ver com o bom gosto, com 
o agradável, com o “bonitinho”. Mas diz respeito a uma questão maior, 
que vai além do objeto da arte. Refere-se ao processo, à vivência, ao 
conhecer a sensibilidade, reconhecer texturas, tons, gostos e ampliar o 
olhar para o que está ao nosso redor, com suas cores, formas, atmosfera, 
expressões, etc.

O educador francês Celestin Freinet (1979) entendia a infância 
como uma fase repleta de entusiasmo para descobrir, encontrar e trans-
formar tudo em conhecimento. A criança, ao moldar sua personalidade, 
descobre sua identidade e desenvolve sua criatividade.

A infância não é um saco que enchemos, é uma pilha generosa-
mente carregada, cujos fios complexos mais cuidadosamente mon-
tados não correm o risco de deixar perder a corrente, rede delicada 
e poderosa, profusamente distribuída, que penetra até os mais se-
cretos recônditos do organismo para dar-lhe vitalidade e harmonia 
(FREINET, 1979, p. 6).

Arte é cultura viva. É como os sujeitos se expressam por meio de sua 
visão do mundo, conforme suas concepções, seus princípios, suas vivên-
cias, seus tempos. O contato com a arte amplia e enriquece o repertório, 
cria vínculos, valoriza a diversidade e o respeito mútuo.

As crianças são investigadoras e vão percebendo as marcas que 
fazem. Dessa forma, adquirem um prazer visual a partir de suas produ-
ções, fazendo ligação entre o movimento com os espaços e suas mar-
cas, traços, zigue-zague em seus corpos entusiasmados em conexão 
com tudo a sua volta.

O vai e vem, assim como o tempo é o “agora”, evidencia a lógi-
ca própria e coexistente das crianças, rompendo até mesmo com uma 
concepção linear do tempo. Essas percepções encontram-se presente 
nas linguagens artísticas na infância, tais como: a poesia, a pintura, a es-
cultura, o teatro. E seja como for, a criatividade é a combinação de mais 
elementos ou experiências vividas.

Muitas vezes, existe, entre a poética da criança pequena e os mo-
dos de fazer da arte, uma similaridade de temáticas e de procedimentos. 
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Muitos artistas contemporâneos trazem em seus trabalhos processos de 
produção que inovam sensações e percepções, buscando significados 
e abrem campos de experimentação.

As conexões entre a arte, cultura e as crianças possibilitam um 
diálogo produtivo, articulando diferentes linguagens como a dança, a 
pintura, a literatura, a escultura e o teatro. A seleção de materiais e o fa-
zer artístico das crianças não podem estar restritos a materiais e suportes 
convencionais, nem à realização de um modelo, a partir de um passo a 
passo, ou a uma determinada técnica ou o adestramento manual.

Hoje, no entanto, por meio de uma ampliação de pesquisas e prá-
ticas, já podemos dizer que é necessário repensar nossa relação com as 
crianças e a materialidade presente, a partir de escolhas de materiais 
que ampliem as vivências, como folhas secas, gravetos, tijolos, tintas na-
turais em uma produção plástica, ressignificando os fazeres das crianças. 
A arte não é só o que o artista quer apresentar. Ela abre uma platafor-
ma de pensamento para refletirmos coisas a partir do cotidiano, a arte é 
experiência.

As experiências estéticas das/com crianças

A arte e suas diferentes linguagens são recursos de expressão e 
de comunicação em um processo que precisa ser experimentado pe-
las crianças. Presentes no cotidiano, o repertório de música, artes visuais, 
desenho, dança, jogos dramáticos e brincadeiras podem permear e es-
truturar as experiências.

Nesse aspecto, a arte é intrínseca ao processo de humanização, 
ultrapassando os objetivos de um fazer artístico, estendendo sua abran-
gência a outros campos do conhecimento. A apreciação estética viven-
cia a coletividade presente no seu dia a dia, desencadeando uma refle-
xão educativa, resultando no crescimento humano. Assim sendo, cabe 
ao professor garantir à criança um espaço que possibilite sua humaniza-
ção para que possa se desenvolver em suas potencialidades.

criança precisa reproduzir para si as qualidades humanas que não 
são naturais, Infância e humanização: algumas considerações na 
perspectiva histórico-cultural precisam ser aprendidas, apropriadas 
por cada criança por meio de sua atividade no entorno social e na-
tural em situações que são mediadas por parceiros mais experientes 
(MELLO, 2007, p. 90-91).

A escola é o lugar da ética da vida, do encontro, das conexões 
com a verdade, realidade, as frustrações e possibilidades. Quando tudo 
isso é somado ao acesso aos bens culturais, encontra também a dimen-
são estética. A experiência estética, proporcionada pela arte, favorece 
o equilíbrio entre o emocional e o intelectual do ser humano. De acordo 
com Benjamin (1994), estética é toda experiência significativa para o ho-
mem e ocorre quando uma pessoa vivencia algo que a toca profunda-
mente, atingindo seus sentidos, seja de forma boa ou ruim, uma vez que 
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produza uma reflexão sobre o acontecido.
Não é só o belo que agrada, que irá fazer o olhar da criança ser 

ampliado, apurado. Acreditamos ser importante entender que o belo é 
volúvel, já que o bonito ontem pode não ser mais hoje, além disso, a be-
leza é variável em relação à cultura. Desta forma, é pelo estranhamento, 
pelas sensações, pelo que pode causar repulsa ou prazer que podemos 
viver diferentes experiências e ampliar nossos olhares e sentidos. 

A estética da existência consiste em práticas que têm a própria 
vida como objeto, desenvolvendo sabedorias e a busca em se viver a 
vida de forma ética e com mais intensidade, transformando, assim, o 
mundo, inventando novos sentidos. Para fazer, vivenciar arte, é preciso 
questionar nossas práticas e relações com as crianças a partir das especi-
ficidades da atuação educativa na primeira infância: o que é arte para/
na Educação Infantil? 

Entender a estética como princípio, valorizar o ato criativo, a ima-
ginação, a autoria. A autoria não só da criança, mas do professor tam-
bém. Compreender que na Educação Infantil a estética é princípio e 
precisa estar no cotidiano, fazendo parte do dia a dia institucional. Além 
disso, para não cairmos no pensamento execrável “sempre foi assim, 
sempre fizemos assim”, precisamos romper com o “utilitarismo” da arte 
como aporte para outras linguagens e formas de conhecimento.

Isso implica no exercício de reconhecer, ou de devolver sentido às 
coisas comuns do mundo, com propostas e movimentos curriculares que, 
em seu conteúdo e na sua forma, estejam voltados para recompor for-
ças e propósitos para reanimar a vida. Tomar a dimensão estética como 
um princípio da Educação Infantil é ir além desfazer os limites dos con-
teúdos, temas, “trabalhinhos” de reprodução com pseudo teor artístico. 
É preciso romper com a instrumentalização da arte e pensarmos na po-
tencialidade da criança, nos processos de autoria.

A educação estética perpassa outros campos: da sensibilidade à 
maneira como se constitui o sujeito e a forma como se relaciona com o 
mundo. Educação estética é a educação do olhar que deve ser cons-
truído, alimentado, nutrido. Mas, na Educação Infantil, como iremos nutrir 
esse olhar, como construir esse olhar estético? 

Uma alternativa é estar apoiado no contexto do cotidiano, a partir 
da realidade relacional. Ao vivenciar o mundo, na sua plenitude enquan-
to bebê, a criança tem contato com diferentes linguagens, conhecimen-
tos científicos, tecnológicos, artísticos, ambientais e com patrimônio da 
humanidade, sendo possível desenvolver uma visão ampliada para o 
que entendemos ser uma educação do ser a fim de garantir a expressão 
da própria criança. Mas, para isso, é necessária uma escuta atenta, para 
assim termos crianças autoras e não reprodutoras, que se expressam por 
todos os sentidos, e vermos ações, como a educação estética, realizada 
no dia a dia, já que “expressar não é responder a uma solicitação de 
alguém, mas mobilizar os sentidos em torno de algo significativo, dando 
uma outra forma ao percebido e vivido” (CUNHA, 1999, p. 25).
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Isso não significa um trabalho laisse-faire, deixar a criança fazer o 
que quiser, como quiser, no momento em que quiser, em nome da livre 
expressão. A estética está relacionada ao afeto, sentimentos e emoções. 
São experiências singulares e não se resumem apenas em experiências 
artísticas, mas um sentido mais amplo da própria experiência humana, 
com o cotidiano, numa constante construção. A dimensão estética de 
uma proposta educativa “[...] pressupõe um olhar que descobre, que 
admira e se emociona. É o contrário da indiferença, da negligência e do 
conformismo” (VECCHI, 2017, p. 22).

Por meio da arte e da experiência estética, é possível ampliar o co-
nhecimento visual das crianças, desenvolver nelas o pensamento poéti-
co, despertar prazer e interesse para que possam reconhecer as imagens 
das artes, seja na folha caída de uma árvore, nas cores de um pássaro, 
na terra, num graveto, etc. 

De acordo com Dewey (1974), a arte é uma atividade intelectual 
tal qual o trabalho e que exige a intervenção da inteligência, sendo uma 
experiência integral para o artista. Portanto, é preciso uma reflexão sobre 
o modo de compreendermos as crianças e sobre suas criações que, mui-
tas vezes, passam despercebidas aos nossos olhos. 

Quando não permitimos suas expressões artísticas, quando somen-
te lhes damos um desenho pronto para colorir, significa que estamos igno-
rando sua capacidade, desconsideramos suas criações como legítimas, 
suas ações e o próprio ato criativo. Diz Vigotski (2005), ao recomendar 
aos profissionais da educação da infância a valorização da arte naquilo 
que ela pode suscitar de verdadeiro, a despeito dos propósitos impostos 
a priori pelos adultos.

Tendo isso em vista, faz-se necessário pensar em que tipo de rela-
ção há entre o adulto, a criança e seu espaço de criação. A igual valo-
rização, independente do resultado, deixa a criança menos competitiva 
e o grupo mais estimulado, levando também ao aprendizado da valori-
zação mútua (COUTINHO, 2005).

Lamentavelmente a arte, em algumas instituições, é percebida 
como uma forma de adestramento, com uso de temas superficiais, en-
foque nas técnicas para desenvolver habilidades manuais, sempre nor-
matizando as crianças, cujas produções são sempre semelhantes, que 
agradam aos adultos a partir do que acredita o professor.

São as releituras com os mesmos referenciais, colocando limitações 
nos processos de criação, ou criações soltas, como passatempos, muitas 
vezes com temas de datas comemorativas, desconectadas da realida-
de das crianças. Desenhos que não têm apropriação, sem sentido, que 
não condiz com a individualidade da criança.

Loris Malaguzzi (1998) sustenta que todas as linguagens da criança 
nascem com ela.  Quanto mais linguagens reconhecemos, mais suporte 
e estratégias teremos ao agir e identificar os modelos metodológicos ne-
cessários para enfrentar momentos adversos. A imaginação, a lógica, a 
criatividade, os sentimentos, a estética têm cem raízes e cem gêneses.
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Em suma, receber as crianças com a escola em “branco” é acolher 
seus corpos, ouvir suas vozes e dar espaço para que possam sentir que 
são parte daquele local, que são importantes para a sua constituição 
e são muito capazes de expressar e interferir a partir de suas diferentes 
formas de expressão. Assim, tornar visível as aprendizagens, as relações 
humanas que, ao final de um processo, tornam-se memórias.

Diferentes linhas e formas para a arte na Educação Infantil: algumas 
reflexões

 Diante de nossas práticas pedagógicas com as crianças na 
Educação Infantil e a busca constante para ampliação de repertórios 
culturais que a escola deve oferecer, pautamo-nos em um trabalho dis-
tinto das concepções expressivistas (fazer por fazer) e tecnicista (cópia e 
técnica). 

A partir da nossa compreensão sobre a criança, enquanto produ-
tora de conhecimento e cultura, citamos um dos documentos orienta-
dores da educação brasileira, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil – DCNEI – como essencial para iniciarmos as reflexões 
aqui apresentadas, já que apresenta a criança como “sujeito histórico e 
de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que viven-
cia, constrói, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 
sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL, 2010, p. 12). 
Para isso, seus saberes e suas falas precisam estar latentes nas relações 
presentes no ambiente escolar e cabe a nós, professores e professoras, 
a busca por articular suas expressões aos conhecimentos humanos, toda 
riqueza produzida pelo homem durante a história, em diferentes culturas 
e linguagens, tendo como objetivo potencializar seu desenvolvimento de 
forma integral e humanizadora.

Enquadramento

A primeira reflexão que trazemos diz respeito ao corpo e suas expe-
riências no processo educacional. A valorização do silêncio e da imobi-
lidade provocam amarras, um enquadramento das crianças e suas po-
tencialidades, com foco em instruções feitas pelos adultos e obedecidas 
pelas crianças. Em nossa educação, podemos notar a valorização de 
um ser humano fragmentado, dividido em compartimentos, tendo como 
exemplo: “compartimento cognitivo, compartimento emocional, com-
partimento espiritual e compartimento corporal – como se esses compar-
timentos pudessem existir um sem o outro” (DIAS, 2012, p. 24). 

Mas é preciso enfatizar que as crianças entregam-se de corpo in-
teiro, a partir de experiências sensoriais, sonoras, motoras, emocionais 
e cognitivas. Assim como as propostas pedagógicas são quebradas o 
tempo todo, somos fragmentados no processo escolar. É isso ou aquilo. 
É música ou dança. É pintura ou desenho. Por outro lado, como pode-
mos pensar fora deste processo segmentado, totalizando experiência e 
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vivendo a arte em sua plenitude?
As linguagens da arte podem ser híbridas, ao fluir, complementam-

-se e podem nos dar base para uma outra forma de organização das 
propostas para a educação infantil. Isso significa que não é necessário 
“fechar em caixinhas” os objetivos e considerar apenas uma ou outra 
linguagem, já que a criança, ao produzir sua experiência artística, repre-
senta, cria, vivencia seu corpo e se expressa. Por exemplo, o desenho nos 
primeiros anos de vida é experiência corporal. As crianças brincam com 
seus rabiscos e formas, exploram seus movimentos, tendo suas linhas e os 
pontos como extensão corporal. Ao percorrer etapas de desenvolvimen-
to, começa a representar sua realidade e sua imaginação. Por meio de 
desenhos, a criança tenta explicar o mundo, expressando o seu pensa-
mento, seu eu imaginário perante as relações humanas. 

O desenho ou a pintura se traduz pela liberdade da criança e de-
nota traços de sua personalidade, influenciados pela cultura. A criança, 
enquanto desenha, vai marcando o movimento do corpo no cotidiano 
e, aos poucos, vai ampliando seu espaço, sua percepção, sensação, 
cognição e afetos. No desenho, cada movimento tem um significado 
simbólico, que são formas de comunicação. Perceber o corpo em um 
tempo e espaço, enquanto desenha, dominando as sensações que este 
corpo proporciona e a organização topológica do mesmo é também 
um pré-requisito para adquirir aprendizado da escrita.

Entretanto, outras formas de linguagem podem ser inseridas em 
uma proposta, atribuindo sentido ao que foi desenhado. Por que não 
inserir o movimento intencional como parte desta vivência, por meio de 
músicas, diferentes sons ou até mesmo a literatura como base para esta 
criação? As crianças experimentam de formas diferentes seus corpos e 
sentidos, precisam de oportunidades plurais para registrar seus movimen-
tos e ideias em distintas superfícies, dispondo de diversos materiais. Afinal, 
acreditamos que a arte precisa ser vivenciada a partir de canais abertos 
junto às crianças e não para as crianças.

Ao tratar sobre a literatura infantil, Walter Benjamin (1996, p. 237) 
nos faz repensar a forma infantilizada e minimalista que percebemos as 
crianças e suas interações:

A atual literatura romanesca juvenil nasceu no solo de um precon-
ceito inteiramente moderno. Trata-se do preconceito segundo o 
qual as crianças são seres tão diferentes de nós, com uma existên-
cia tão incomensurável à nossa, que precisamos ser particularmen-
te inventivos para distraí-las. Nos entanto nada é mais ocioso que 
a tentativa de produzir objetos – material ilustrativo, brinquedos ou 
livros – supostamente apropriados às crianças. Desde o Iluminismo, 
esta tem sido uma das preocupações mais estéreis dos pedagogos. 
Em seu preconceito, eles não veem que a terra está cheia de subs-
tâncias puras e infalsificáveis capazes de despertar o interesse das 
crianças.

 Ao transpor sua fala para o vasto campo da arte, é preciso per-
ceber o quanto colocamos as crianças em um lugar passivo, de não 
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leitoras, inferiores aos adultos. Tal movimento é executado com base na 
ideia de que algo precisa ser compreendido para que se possa enten-
der o objeto e apreender o fenômeno estético. Todavia, compreender 
é subjetivo, vivenciado e coletivo, já que sua forma de pensar e criar in-
fluencia os que estão a sua volta, formando novos olhares. Além disso, os 
materiais pensados pelos adultos podem limitar a criatividade das crian-
ças, sendo que o planejamento é feito a partir da nossa ansiedade em 
considerar aquilo que é posto pelo currículo, pelo objetivo de trabalho 
ou pelo sistema. Talvez, um novo olhar e escuta sensível, mais próximos 
das crianças e suas formas de perceber o que está a sua volta, poderá 
ampliar nossa intencionalidade nas ações pedagógicas e incentivar a 
imaginação, bem como o processo criativo das crianças nas instituições 
de Educação Infantil.

Rasgaduras

Há rupturas nas produções das crianças. Elas nos apresentam olha-
res e imagens diferentes daquelas que, a partir do nosso repertório, que-
remos ter o entendimento pleno. As percepções das crianças podem 
ser diferentes do que esperamos como resposta. E, talvez, este seja um 
dos problemas: oportunizar algo e ter conosco as respostas prontas para 
o que esperamos. É como se precisássemos reconhecer tudo o que as 
crianças nos apresentam, termos todas as respostas, entretanto, muitas 
vezes, as crianças não querem registrar a realidade, e sim explorar formas 
e cores, produzindo a partir da sua imaginação. 

As crianças vivenciam intensamente, experimentam seus corpos, 
seus registros e dispõem de diferentes materiais, suportes. Isso pode signi-
ficar viver entre o prescrito e o vivido, entre a norma e a sua transgressão. 
Tais possibilidades já descritas por Certeau (2002) têm relação com as opor-
tunidades dadas em situações particulares, aos artefatos encontrados e 
disponibilizados em contextos educacionais e a criatividade, capacidade 
de reinventar e subverter aquilo que, aparentemente, é fixo e imutável. 

A criança é um sujeito da cultura que se apropria de significados 
por meio das relações sociais, ao estabelecer múltiplas relações simbólicas 
com seus pares, inventando e reinventando. No movimento em que reali-
za algo, a criança se reinventa como sujeito social, arquitetando diferentes 
“maneiras de fazer” a vida acontecer, construindo expressões próprias e 
tornando-se narradora de sua história (CERTEAU, 2002). Desta forma, ao se 
apropriarem dos saberes e signos culturais, sociais e linguísticos produzidos, 
também podem atribuir significações singulares às situações vividas.

Outra questão necessária neste momento é a comparação entre as 
crianças e suas produções. É preciso um olhar singular, já que o ato criativo 
advém da subjetividade, do vivido. Não há comparações na arte, não há 
comparações nos seres humanos. Cada pensamento e cada criação são 
singulares, por isso precisam ser valorizados. Este é o sabor da experiência: 
de um lado, o que se adquire no modo como alguém vai respondendo ao 
que acontece ao largo da vida e, por outro lado, no modo como vamos 
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dando sentido ao que acontece (LARROSA, 2002). A arte vista como ex-
periência a partir do percurso investigativo e da continuidade das ações 
e criações pode transpor o individual ao coletivo, mas, neste movimento 
grupal, diferentes singularidades constituem a prática.

Texturas do tempo

Outra reflexão que deixamos aqui é sobre o tempo! “O tempo aca-
bou, guardem tudo!”, “rapidinho porque já está na hora do lanche”. A 
fragmentação das linguagens também está vinculada ao tempo dado 
às ações das crianças. “Agora é hora do desenho, agora precisamos 
pintar...”, “Agora vamos ler uma história”. O professor, como verdadeiro 
pesquisador da sua prática, muitas vezes precisa silenciar-se, apenas ob-
servar e, principalmente, proporcionar. Neste sentido, o tempo para/das 
crianças precisa ser redimensionado, passando de uma rotina engessa-
da e “adultocêntrica” para um tempo adequado e de qualidade para 
as aprendizagens das crianças.

Na Educação Infantil, o tempo organizado em rotinas, com fre-
quência, acaba tornando-se rígido e mecanizado. Segundo Barbosa 
(2009), a rotina implícita no tempo é uma sequência de ações que ocor-
rerão em uma determinada frequência temporal. Valoriza-se o hábito, 
o tempo de produção, sendo este, de resultados. O tempo do adulto é 
o mesmo da criança? Qual o sentido do tempo? Estamos vivendo nas 
escolas o tempo da modernidade, da aceleração e produção. Neste 
contexto, sobra pouco tempo!

Temos ritmos e tempos diferentes. Nesta perspectiva, é preciso 
oportunizar o saber de forma coletiva, já que o educar ocorre durante 
todo o tempo e é uma relação recíproca.

Não se separa quem aprende e quem ensina [...] do processo de 
ensinar e aprender a compreender o mundo, as situações emergen-
tes e as relações dos sujeitos com eles mesmos e com os outros. Com 
isso, pretende-se favorecer uma concepção do sujeito que é capaz 
de apaixonar-se por aprender de forma crítica se tiver a oportunida-
de de fazê-lo (HERNÁNDEZ, 2007, p. 93)

Vivenciar propostas poéticas com as crianças é uma grande opor-
tunidade de aprender e observar o tempo. Desconstruir nossos olhares so-
bre a infantilização das imagens e suas produções, ampliar o repertório 
cultural das crianças, mediar os caminhos das leituras e conclusões que as 
crianças apresentam sobre determinada obra ou material, quebrar para-
digmas que nos são inseridos no processo vivido com o modelo tecnicista, 
copiado, limitado, reprodutor de imagens e padrões a serem seguidos.

Viver o tempo com morosidade, o tempo das crianças, como na-
quela brincadeira que não percebemos o tempo passar, porque estamos 
imersos na imaginação e envolvidos plenamente. Quando conseguirmos 
não fragmentar as propostas e o tempo com as crianças, tornaremos 
nossas práticas fluidas, alcançaremos possibilidades de experimentação 
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de corpo inteiro em um processo de constante investigação, já que “é 
na relação com o mundo que nos tornamos sujeitos e quanto maior essa 
dependência com o mundo, maior é a nossa autonomia diante das si-
tuações que atravessam nosso caminho” (DIAS, 2012, p. 72).

Cores e formas no espaço

A última reflexão que deixamos aqui é sobre o espaço e sua relação 
com as crianças. Voltamos ao questionamento do início do texto sobre o 
que é bonito/feio. Um espaço na instituição de Educação Infantil precisa 
ser colorido, com personagens, cheio de imagens pedagógicas, como: 
formas geométricas, numerais, alfabeto, calendário? Por quê? A partir des-
tas inquietações, indagamos: como pensar em um espaço na Educação 
Infantil que tenha significado a partir de nossas histórias de vida? 

Acreditamos que o espaço constituído pelas crianças precisa sofrer 
intervenções delas vindas de provocações e acompanhada por media-
ção do adulto. Entender a arte não apenas com olhar de admiração e 
sim provocação, poderá modificar o ambiente em que estamos inseri-
dos. A diversidade de materiais, o uso criativo destes e a forma de orga-
nizá-los podem oferecer algumas respostas. Buscar referências artísticas, 
artistas que possam inspirar e provocar, sendo fonte de novas experiên-
cias para nossa relação com as crianças, indo além de enquadrá-las a 
partir de nossas perspectivas, deixando-as escapar, ao permitir a partici-
pação ativa das crianças nos espaços e processos, alterando a prática 
pedagógica, colocando-a distante de modismos, pautadas na relação 
de um protagonismo compartilhado, tendo a criança, o professor e o 
meio como uma tríade importante e potente para nosso trabalho.

Quando falamos em liberdade e utilizamos o verbo “escapar”, em 
momento algum queremos dizer que não podemos intervir, afinal, inter-
ferir não deveria ser entendido como algo que contraria ou impede os 
estados de busca e de criação poética das crianças, mas compreen-
dido como um amplo arranjo pedagógico, em que as crianças possam 
expandir seus modos de ser nas diferentes linguagens da arte (CUNHA, 
2021). 

Assim, para que haja transformação e enriquecimento de nossas 
práticas, é preciso de uma relação intensa com as crianças, dialogando, 
aguçando a criatividade e desafiando suas potencialidades. O professor 
inicia este caminho diante de seu repertório e da escuta, junto às crian-
ças, realiza suas propostas, a partir da sua intencionalidade.

UM SUPORTE EM BRANCO... (IN)CONCLUSÕES

 Pensar e proporcionar as experiências artísticas na Educação 
Infantil requer conhecimento, sensibilidade e escuta. As imagens presen-
tes dentro e fora nos espaços da escola precisam ser problematizadas 
pela equipe pedagógica, incentivando também a formação de um 
olhar crítico das crianças. As imagens apresentadas às crianças precisam 
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ser repensadas e avaliadas criticamente, a fim de que tenham signifi-
cado, ampliem seu repertório imagético, cuidando para que não sejam 
empobrecidas e carregadas de estereótipos. 

 Nossas inquietações sobre as formas de pensar a arte na 
Educação Infantil fizeram-nos avançar um pouco nas reflexões sobre a 
produção das crianças na tentativa de provocar, incentivar e mediar 
este processo de ampliação cultural. 

Sabemos que a escola, muitas vezes, dispõe de conteúdos que não 
são questionados, problematizados, são conhecimentos acumulados, 
mas não selecionados, apresentando-se descontextualizados e pouco 
motivadores para a maioria das crianças. O sentido é dado pela nossa 
relação. A forma como planejamos, organizamos espaços e materiais 
expressa a dimensão estética e qualidade do conhecer e relacionar-se.

 Acreditamos que haja, dentro do espaço escolar, uma necessi-
dade de superação do “adultocentrismo”, de padronização da cultura 
adulta como superior e predominante, além de uma percepção diferen-
te da infância, sem haver uma universalização dos comportamentos e 
das expressões das crianças. 

É necessário retirar a criança da situação periférica, diante das 
discussões pedagógicas que lhes dizem respeito e, juntos, organizarmos 
nossas práticas pedagógicas, mediando o universo de conhecimento 
científico, artístico e cultural, sem invisibilizar o que as crianças sabem, a 
partir de seus espaços e vivências. 

Apresentar propostas artísticas às crianças é dar oportunidade de 
desafios, questionamentos, pesquisas e criações com elas e, neste proces-
so, todos aprendem e modificam as relações, assim, produzimos e somos 
produzidos pela cultura e somos verdadeiramente afetados pela arte.

“É muito difícil ter ideias simples, 
pois as ideias simples precisam 

conter inúmeras possibilidades!” 
Anna Marie Holm

REFERÊNCIAS
BARBOSA, C. L. S. Práticas cotidianas na Educação Infantil: orientações 
curriculares. Brasília: MEC, 2009.
BENJAMIN, W. Livros infantis antigos e esquecidos. In: Magia e Técnica, 
Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1996.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretri-
zes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/Secretaria da Edu-
cação Básica. Brasília: MEC, SEB, 2010.
CERTEAU, M. de. A invenção do cotidiano: 1, Artes de fazer. 8 ed. Trad. 
Ephraim F. Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.
COUTINHO, V. Arteterapia com crianças. 3 ed. Rio de Janeiro: Wak, 
2005. 125p.



(RE)PENSANDO A(S) INFÂNCIA(S): 
PRÁTICAS REFLEXIVAS E INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

33

CUNHA, S. R. V. Pintando, bordando, rasgando, desenhando e mele-
cando na educação infantil. In: CUNHA, S. R. V. (Org.). Cor, som e movi-
mento. Porto Alegre: Mediação, 1999. p. 7-36.
CUNHA, S. R. V. Educação e Cultura Visual: uma trama entre imagens e 
infância. Tese de doutorado. Porto Alegre: PPGEDU, Faculdade de Edu-
cação, UFRGS, RS, 2006. Disponível em: >http://www.lume.ufrgs.br/han-
dle/10183/79457?show=full<. Acesso em 03 maio 2015.
DEWEY, J. Experiência e Natureza. Trad: Pablo Rubén Mariconta. São 
Paulo: Abril, 1974.
DIAS, M. A. O corpo na pedagogia Freinet. São Paulo: Livraria da Física, 
2012.
FREINET, É. O itinerário de Célestin Freinet: A livre expressão na pedago-
gia Freinet. São Paulo, Francisco Alves, 1979.
HERNÁNDEZ, F. Catadores da cultura visual: proposta para uma nova 
narrativa educacional. Porto Alegre: Mediação, 2007.
______. Cultura Visual, Mudanças educativas e projeto de trabalho. Porto 
Alegre: Artmed, 2010.
LARROSA, J. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. In: 
Revista Brasileira da Educação. Nº 19, Jan/Fev/Mar/Abr, Rio de Janeiro: 
ANPED, 2002. Disponível em: < http://www.anped.org,br/rbe/rbedigital/
RBDE19/RBDE19_04_LARROSA_BONDIA.P DF>. Acesso: mar. 2020.
MAGALHÃES, C; LAZARETTI, L.; EIDT, N. Os bebês e as Aprendizagens. 
Uma proposta de intervenção Formativa. Olh@res,Guarulhos, maio 2017.
MALAGUZZI, L. História, ideias e filosofia básica. In: EDWARDS, C.; GAN-
DINI, L.; FORMAN, G. As Cem Linguagens da Criança: a abordagem de 
Reggio Emilia na educação da primeira infância. Porto Alegre: Artmed, 
1999.
MELLO, S. A. de. A escola de Vygotsky. In CARRARA, K. Introdução à Psi-
cologia da Educação. São Paulo: Avercamp, 2004.
______.  Enfoque histórico-cultural em busca de suas implicações peda-
gógicas para a educação de crianças de 0-10 anos. In: I Conferência 
internacional: o enfoque histórico-cultural em questão. (Anais eletrôni-
cos). Santo André, 2006. p. 89-102. Disponível em: >http//www.historico-
cultural.br<.  Acesso em: 15  jan. 2020.
VECCHI, V. Arte e criatividade em Reggio Emilia: explorando o papel e a 
potencialidade do ateliê na educação da primeira infância. São Paulo: 
Phorte, 2013.
VIGOTSKI, L. S. Psicologia da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2005.



REFLEXÕES SOBRE A OBRA DE 
DJANIRA NO CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL
Rafael Garcia Batista

“Eu sou ingênua, mas minha pintura não”. Djanira (apud MATERA, 2021, s/p.).

RESUMO

Este capítulo tem por objetivo apresentar pontos importantes na obra da 
Artista Djanira, que tem uma obra plural, em vários sentidos – plásticos, 
culturais, estéticos, etc. Viajou o Brasil explorando diversas culturas. Esta 
reflexão provoca a atenção para a importância da obra da artista que, 
por vezes, foi chamada de ingênua ou primitiva, mas que, em suma, tem 
uma obra rica e atemporal que, por vezes, elucida sua sofisticação, por 
grandes críticos e profissionais do meio. Levando em consideração sua 
importância, pretende-se, aqui, refletir sobre sua leitura de obra e consi-
derar os seguintes conceitos – ludicidade, multiculturalidade e multidisci-
plinaridade – enquanto significativas temáticas a serem inseridas no seg-
mento escolar da Educação Infantil.

Palavras-chave: Djanira. Obra Rica e Atemporal. Ludicidade. 
Multiculturalidade. Multidiciplinaridade. 
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INTRODUÇÃO

Sob a reflexão de Chauí (2003) a Arte desvenda o mundo, e recria-
-o em outra dimensão, sendo assim a realidade não está desse lado e 
nem na obra, mas se apresenta como a própria obra de arte.

Nesse contexto, procurou-se apresentar pontos preponderantes na 
obra da Artista Djanira, que obteve reconhecimento por sua obra cheia 
de nuances, tanto plásticos, quanto culturais, pois, ao viajar pelo Brasil, 
em busca de uma identidade plural, explorou a vasta cultura brasileira, 
vivendo as realidades em questão e não somente reproduzindo ou docu-
mentando, como diz Moura (2019). 

A epígrafe desse capítulo de autoria da própria Djanira foi usada 
no intuito de chamar a atenção para a importância da artista que, por 
vezes, foi chamada de ingênua ou primitiva, mas que obstante tem uma 
vasta produção atemporal e com grande sofisticação em vários senti-
dos, que serão explorados ao longo do texto.

A reflexão e a leitura da obra podem levar a refletir sobre a im-
portância dessa artista. Assim, teve-se o intuito de apresentar conteúdos 
relevantes na obra da artista, levando em consideração sua ludicidade, 
multiculturalidade e multidisciplinaridade como bens preciosos para a 
Educação Infantil.

O universo de Djanira é lúdico e, como ela trabalha com temas 
recorrentes da arte popular, seu repertório é riquíssimo para a 
Educação Infantil. É possível explorar questões pictóricas e de forma 
[...] (FERNANDES, 2021, s/p.).

O capítulo está dividido em duas partes. Primeiramente, apresenta-
-se a biografia da artista Djanira. Em seguida, são tecidas considerações 
sobre pontos importantes na renomada artista e, por fim, pensa-se sobre 
a importância de se trazer para a Educação Infantil suas vivências, sua 
história e seus trabalhos.

REFLEXÕES SOBRE A OBRA DE DJANIRA NO CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

A artista Djanira

Segundo Forte (2016), Djanira nasceu na cidade de Avaré-SP, 
Djanira da Motta e Silva ou apenas Djanira, em 20 de junho de 1914. 
Pouco depois foi com os pais viver na cidade de Porto União no estado 
de Santa Catarina. Era filha de Oscar Paiva, dentista itinerante, que tinha 
descendência indígena e Pia Job Paiva, que na época tinha 16 anos e 
vinha de uma família austríaca de imigrantes. 

Depois de quatro anos de relacionamento, o casal se separou. A 
mãe Pia Job voltou a morar com seus pais, Djanira também mora com o 
pai em algumas cidades do sul do país.

Ainda segundo Forte (2016), eles decidem ir morar em São Paulo ano 
da Revolução Constitucionalista, onde levam uma vida de intempéries. 
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Ela trabalhou como vendedora ambulante. Nesse período, Djanira co-
meça a ficar doente, seu problema de pulmão começa a aparecer, o 
que futuramente iria culminar em uma tuberculose. 

Para fazer o tratamento, Djanira vai para Santos e lá conhece seu 
futuro marido, um maquinista da marinha. Junto com ele, vai morar no 
Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa, lugar esse recomendado pelo 
seu médico, que indicou devido à altura de seus morros, visando respirar 
ar puro, em decorrência de seu problema de pulmão, em sua estadia no 
hospital foi quando pela primeira vez usou pincéis (FORTE, 2016).

Aos 23 anos, é diagnosticada com tuberculose. Depois do trata-
mento, volta ao Rio e abre lá uma pensão chamada Mauá, onde tra-
balhava também como costureira. Esporadicamente desenhava algum 
hóspede. Essa pensão era frequentada por artistas como o casal Árpad 
Szenes (1897-1985) e Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), na época 
eram refugiados e estavam vivendo no Hotel Internacional (FORTE, 2016).

Segundo Moura (2019), o contexto era de guerra, a Segunda Guerra 
Mundial que eclodiu, assim a cidade tinha grande afluência de refugiados.

No começo de sua carreira, ainda debilitada, procurava cuidar 
mais da saúde, e cuidar do seu sustento. Mantinha seu trabalho cozi-
nhando para os hóspedes, costurando para as mulheres cariocas e con-
feccionando fantasias para o teatro de revista e blocos de carnaval. 
Quando lhe sobrava um tempo, na parte da noite, pintava por hobby, 
deixando assim sua carreira de artista em segundo plano (FORTE 2016)

Foi nessa época que uma cliente da costura, ao ver seus desenhos 
aos montes, lhe apresenta a Emeric Maucier (1916-1990), artista natural 
da Romênia, com quem ela começa a trocar aulas de pintura por refei-
ções e hospedagem na pensão que, segundo Cavalcanti (2019), era um 
quarto amplo com vista para árvores e para a Baía de Guanabara, foi 
nessa época que ela teve um contato mais aprofundado com pintura. 
Um de seus depoimentos:

Marcier me explicou que eu era muito diferente dele; logo minha 
pintura tinha que ser muito diferente da pintura dele. Que eu não 
olhasse seus quadros, mas prestasse atenção às aulas, me ensinan-
do toda a parte técnica da pintura, a começar pelo preparo de 
telas. Djanira (BRAGA apud CAVALCANTI, 2019, p. 25).

O fato de Maucier (1916-1990) ter dado aulas para Djanira é con-
testado por Rjeille (2019) que coloca em questão Maucier ser europeu e 
homem branco, assim a história refletindo o caráter machista e paterna-
lista da época, onde o homem branco, europeu, ensina sua pupila, nas 
palavras do próprio Maucier (1916-1990):

Mais tarde eu aluguei uma sala de sua pensão, onde pintei uma 
Crucificação, hoje desaparecida, que media quatro metros e meio 
e para [a] qual ela posou como modelo. [...] Diferentemente do que 
se tem afirmado, eu não dei aulas para Djanira nem fazia minhas 
refeições em sua pensão. Eu apenas a estimulava a seguir pintando, 
assim como a apresentava a todos aqueles que visitavam (MAUCIER 
apud RJEILLE, 2019, p. 49).
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A produção de Djanira, nos anos de 1940, é pautada por muita 
experimentação pictórica, e sua temática vem das pessoas ao seu re-
dor, familiares e pessoas próximas, ela pinta vários retratos do seu amigo 
Milton da Costa de pessoas do seu entorno e vários autorretratos. O tema 
também era seu cotidiano no Rio de Janeiro e Santa Teresa. Nessa épo-
ca, suas pinturas sofrem variações. Quando são colocadas as pinturas 
juntas, evidencia-se essa busca pela experimentação RJEILLE (2019).

Djanira afirmou a respeito do começo de sua carreira:

Comecei a pintar desenhando o mundo modesto que me cercava: 
meus amigos, minha varanda, o interior da casa, retratos vizinhos. 
O estudo de observação amorosa das coisas que estimava. Tudo 
em preparação lenta, porque, graças a Deus, nunca fui habilidosa 
(DJANIRA apud RJEILLE, 2019, p. 51).

Entre os anos de 1940 a 1945, época da Segunda Guerra Mundial 
como citado anteriormente, o marido de Djanira tinha ido lutar contra 
os alemães. Morreu na guerra e Djanira recebeu a notícia de sua morte 
que fora torpedeado pelo exército alemão e se encontrava nas Antilhas 
(FORTE 2016).

Djanira chegou a frequentar o Liceu de Artes e ofícios do Rio de 
Janeiro, instituição de importância. Lá teve algumas aulas de desenho 
com o artista Adalberto Severiano. Apesar das aulas, mesmo assim, a 
artista dizia ter aprendido mais desenho, observando com atenção seu 
cotidiano, olhando a sua realidade ao redor, suas belezas em suas proxi-
midades (RJEILLE, 2019). “Mais rica em ensinamentos plásticos que a es-
terilidade de formalismos nem sentidos e nem vividos” (DJANIRA apud 
RJEILLE, 2019, p. 50).

Em 1942, já viúva, Djanira começa a se dedicar com mais intensida-
de à pintura, nesse período participa do Salão Nacional de Belas Artes. 
No seguinte ano, tem a sua primeira exposição individual na Associação 
Brasileira de Imprensa – ABI (INTERLENGHI, 2019).

Nessa época Djanira tem apoio de artistas importantes como Tomas 
Santa Rosa (1909-1956), Rubem Navarro (1933-2003), Quirino Campofiorito 
(1902-1993) dessa leva de grandes artistas um dos grandes entusiastas 
foi Lasar Segal (1891-1957), que ofereceu apoio na juventude da artista. 
Candido Portinari (1903-1962) adquiriu um de seus trabalhos em uma ex-
posição posterior que foi feita no Instituto dos arquitetos do Brasil, realiza-
da também no Rio de Janeiro em 1945 (INTERLENGHI, 2019)

Djanira então, decide encerrar suas atividades como dona de pen-
são e costureira, e passa a se dedicar integralmente a pintura. Conhece 
Milton da Costa (1915-1988), pessoa que ela conviveu por bastante tem-
po e eram grandes amigos. Djanira e Milton da Costa participaram da 
Exposição de arte Moderna (1944) que aconteceu em Belo Horizonte, 
contou com a organização do artista Alberto da Veiga Guignard, no ce-
nário da política de modernização da cidade, que aderiu o prefeito na 
época, que era Juscelino Kubitschek (1902-1976).
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A obra de Djanira emerge no início dos anos 1940 no Rio de Janeiro, 
num momento marcado, no plano internacional, pela Segunda 
Guerra Mundial e pela afluência de refugiados para as cidades bra-
sileiras, e, no plano nacional, pelo dirigismo estatal no campo da cul-
tura, com intensa presença do mecenato público do Estado Novo. 
Desde sua primeira apresentação pública, no 48° Salão Nacional 
de Belas Artes, em 1942, a obra de Djanira foi acompanhada pelo 
interesse da crítica (MOURA, 2019, p. 31).

Nessa exposição de arte moderna, várias obras sofreram vanda-
lismo, menos as obras de Djanira. Acredita-se que por terem cunho re-
ligioso, acabaram ficando isentas. Milton da Costa passa para Djanira 
o dinheiro referente ao seguro dessas obras, que usa para sua viagem 
aos Estados Unidos. Lá chegando não sabia falar inglês, quando se viu 
sem dinheiro, começou a pintar retratos para conseguir se sustentar, tra-
balhou intensamente e fez várias visitas a museus. Numa de suas visitas, 
conheceu a obra do pintor Peter Bruegel (1525-1569) que lhe chama a 
atenção, posteriormente, lhe serve de influência para algumas obras, 
como por exemplo, na obra Patinadores, de 1945 (INTERLENGHI, 2019).

Em sua estadia nos Estados Unidos, conhece o muralismo mexicano 
em visita a obra de José Orosco (1883-1949) na New School for Social 
Research, e lá consegue expor por dois meses (INTERLENGHI, 2019).

Interlenghi (2019) descreve que Eleanor Roosevelt na época pri-
meira-dama dos Estados Unidos, teve contato com a sua obra. Tendo 
afeição pelas pinturas de Djanira, escreveu uma crônica sobre a obra 
da artista, isso ajudou a divulgar seu trabalho e a consolidar parte do seu 
sucesso no exterior que, por conseguinte, acabou expondo também em 
outras cidades americanas.

Djanira estava resistindo na sua estadia nos Estados Unidos ven-
dendo retratos a preços irrisórios, e quando foi na exposição de José 
Clemente Orosco (1883-1949), o grande muralista mexicano na New 
School for Social Research, levava com ela fotografias de seus trabalhos 
e resolveu falar com o diretor, culminando em sua exposição, que foi um 
sucesso de público, incentivada por uma crônica no radio a respeito de 
sua obra  da então Eleanor Roosevelt (1884-1962) (MORAIS, 2019).

Um de seus objetivos nessa viagem aos Estados Unidos era estendê-la 
até o México, pois tinha interesse em estudar as técnicas de pintura mural.

Quando Djanira volta com sua consagração internacional, ela 
abre um ateliê em Santa Teresa, com Milton da Costa, os dois viveram 
um romance um pouco conturbado, culminando no término em 1948, 
existem hipóteses que várias vezes produziram juntos.

Segundo Moura (2019), dos Estados Unidos Djanira retorna por volta 
de 1948, no Rio faz outra exposição individual, desta vez no Ministério da 
Educação e Saúde. 

Depois de sua permanência na Bahia, vai a Petrópolis e lá trabalha 
no museu da cidade, compondo um painel feito por encomenda pela 
prefeitura da cidade concluída em 1953.

Em 1952, Djanira se casa com José Shaw da Motta e Silva (1920-1987), 
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o Mottinha e retorna para Santa Teresa. Segundo Moura (2019) a vol-
ta para o Rio tem uma vista panorâmica da cidade, que será retrata-
da em várias pinturas dessa época, inclusive a pintura Natureza Morta 
em Santa Tereza (1953) que esteve presente na 2º Bienal de São Paulo 
(INTERLENGHI, 2019).

Ainda em 1952, ganha o prêmio de viajem pelo o país com três pinturas 
de forte cunho popular. Assim, Djanira planeja começar sua viagem pela Bahia 
e Pernambuco, buscando chegar até o Pará e Amazonas (MOURA, 2019).

A artista se aproxima da militância política, por causa de seu mari-
do e quando entra em contato com o escritor Jorge Amado (1912-2001). 
Em 1954, Djanira já está em Salvador onde lá abre seu ateliê e o mantém, 
localizado em uma água-furtada no corredor da Lapinha, viajando pelos 
entornos da região (MOURA, 2019).

Em sua volta para o Rio, aceita a encomenda do escritor Jorge 
Amado para fazer um painel sobre o candomblé, aproximando a artista 
da cultura afro-brasileira.

Parte importante da sua obra, dedicou à cultura Afro-brasileira. Ela 
entendia que era de extrema importância para a cultura nacional, como 
formação da identidade do país. Os trabalhos que representam a cultura 
afro-brasileira são considerados os mais bem feitos na carreira da artista, 
com maior maturidade plástica, em alguns casos atingindo a escala mural. 

Em 1964, logo depois do Golpe, Djanira é presa pelo regime militar, 
para averiguações. Seu carro é revistado, os militares buscavam materiais 
subversivos. Esse episódio tem profundo impacto na obra da artista que se 
isola em um sítio na praia de Corumbê, em Paraty, onde já havia ficado 
em tempos atrás. Lá passou longo tempo, recebendo somente amigos. A 
artista se afasta do mercado de Artes por quatorze anos, vendendo seus 
trabalhos somente para seus clientes (MOURA 2019).

Djanira retorna em 1976, com uma mostra retrospectiva com du-
zentas obras. Encerra uma carreira de maneira relativa jovem, morreu 
aos 65 anos, em 1979, depois de 35 anos de carreira, com uma carreira 
exitosa, com diversas exposições, individuais e coletivas em vários países. 
Esse foi um breve resumo da sua carreira, pois sua carreira é bem mais 
extensa que a descrita aqui (MOURA 2019).

Contextualizando a obra de Djanira ao segmento escolar da Infância 

Na introdução dos Parâmetros Curriculares Nacionais – P.C.N. de 
Artes (BRASIL, 1998), evidencia-se a importância da Arte na educação. 
Conforme preconiza tal documento: 

Na proposta geral dos Parâmetros Curriculares Nacionais, Arte tem 
uma função tão importante quanto à dos outros conhecimentos no 
processo de ensino e aprendizagem. A área de Arte está relacionada 
com as demais áreas e tem suas especificidades (BRASIL, 1998, p.19).

De acordo com os PCNs (BRASIL, 1998, p. 15), é através do pensa-
mento artístico, que a Arte traz uma maneira de se ver o mundo e sentir 
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através das experiências e do fazer, por meio dela a criança amplia sua 
percepção, criatividade, reflexão e imaginação. 

Alves (2018) diz que uma das primeiras tarefas da educação é en-
sinar a criança a ver, que é através dos olhos que ela tem acesso ao 
fascínio pelo mundo, e suas belezas. 

A sensibilidade, segundo Alves (2015), é uma das premissas que 
sem elas o restante não faz sentido. A criança tem a capacidade de se 
assombrar diante do banal.

Para as crianças tudo é espantoso: um ovo, uma minhoca, uma concha 
de caramujo, o voo dos urubus, os pulos dos gafanhotos, uma pipa no 
céu, um pião na terra. Coisas que os eruditos não veem (ALVES, 2018, s/p).

Djanira pintava o banal, dava importância para as coisas simples; 
como ela mesmo dizia, pintava sua infância, seu cotidiano, as pessoas de 
sua vivência e viajava pelo mundo para vivenciá-las e se assombrar com 
elas, como ela mesmo disse:

Comecei a pintar desenhando o mundo modesto que me cercava: 
meus animais, minha varanda, o interior da casa, retratos de vizi-
nhos. O estudo de observação amorosa das coisas que estimava. 
Tudo em preparação lenta, porque, graças a Deus, nunca fui habili-
dosa (RJEILLE, 2019, p. 51).

O lúdico trabalhado na obra de Djanira mostra o brincar e as diver-
sas brincadeiras, jogos de futebol, parques de diversão, dominó, briga de 
galo, o mundo do circo (FERNANDES, 2021).

Segundo Base Nacional Comum Curricular – B.N.C.C. (BRASIL, 2018), 
em relação ao campo de experiência Traços, Sons, Cores e Formas, traz 
que a escola precisa trazer momentos ricos animados pelo clima lúdico, 
trazendo a interação, explorando as vivências. Nesse sentido, Djanira traz 
um repertório para discussão, interação e reflexão com suas histórias e 
todo seu trabalho plástico.

De acordo com a Base (BRASIL, 2018), explorar texturas, cores, emo-
ções, elementos da natureza, histórias, amplia o saber da criança, pen-
sando esse contexto Djanira é importante pela sua obra, por trazer essas 
histórias, cores, emoções, texturas ajudando a criança a se conhecer e 
conhecer sua história.

Com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, 
criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a 
autoria (coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, mími-
cas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de 
diversos materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências con-
tribuem para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam 
senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e 
da realidade que as cerca. Portanto, a Educação Infantil precisa pro-
mover a participação das crianças em tempos e espaços para a pro-
dução, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer 
o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão 
pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem, 
permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, ao 
ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas 
(BRASIL, 2018, p. 39).
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Conforme preconiza a Base (2018), o repertório de vivências e de 
experiências das crianças, desde a tenra idade, deve e merece ser revis-
to e ampliado na Educação Infantil. O fazer artístico, nesta fase escolar, 
é de suma importância e se faz de variadas formas, estratégias, recursos 
e elementos, o que colabora com o desenvolvimento sob o viés holístico, 
criticidade, fruição, expressão, e criatividade.

A leitura de imagens, a produção feita pelos homens, como: ma-
pas, fotografias, pinturas, filmagens, objetos são maneiras valiosas para 
fazer o contexto, tendo diversas informações, para se analisar e entender 
as circunstâncias criadas no ensinar (BRASIL, 1998).

Embora a criança tenha espontaneidade e certa autonomia no 
que tange à exploração do fazer artístico, seus trabalhos são contex-
tualizados e apontam sua história, seu período, sua época e seu lu-
gar, suas oportunidades e potencialidades de aprendizagem e de se 
desenvolver, enfim, “suas representações refletem seu acesso e suas 
influências absorvidas pelo seu entorno” (BRASIL, 1998, p. 88).

Djanira traz o Brasil em suas mãos, sua ciência é a do povo, seu sa-
ber é esse do coração aberto à paisagem, à cor, ao perfume, às 
alegrias, dores e esperanças dos brasileiros. Sendo uma das grandes 
pintoras de nossa terra, ela é mais do que isso, é a própria terra, o 
chão onde crescem as plantações, o terreiro da macumba, as má-
quinas de fiação, o homem resistindo à miséria. Cada uma de suas 
telas é um pouco do Brasil (AMADO apud Carta Capital, s/p).

Segundo Rjeille (2019), quando Djanira pinta cenas urbanas e pú-
blicas como os parques de diversões, o circo, as festas populares, as 
crianças brincando se nota composições cheias de complexidades, 
usando o espaço, com elementos na pintura de forma circular, como 
em O circo 1944. Fonte de labor para uns, o lazer e a diversão, para ou-
tros, é apontada nesta obra, conforme a figura nº 1.  

Para Moura (2019), as pinturas com espirais, notadamente na sua 
organização espacial, com temáticas como parque de diversão e o cir-
co no início da década de 1940, retrata o povo festeiro, cheio de ima-
gens de pessoas animadas que, segundo ela, mostrava o trabalhador 
em seu lazer, quando se tinha uma interrupção de seus afazeres diários, 
a diversão efêmera da classe trabalhadora, como dizia a própria artista: 
“O pouco que sou devo ao povo, não abandono minhas raízes popula-
res como mulher e como artista” (DJANIRA apud MOURA, 2019, p. 35).

Ao se levar a obra de Djanira O circo 1944, para a sala de aula, 
por exemplo, pode-se verificar várias possibilidades para se refletir, pensar 
as qualidades plásticas, a cultura do circo que é bastante importante, 
a música, o diálogo cultural, etc. Assim, possibilitaria por exemplo traz-
er releituras da obra da artista, rodas de conversa, suscitar brincadeiras, 
dentre outras atividades. 

A educação estética reflete variadas formas de leitura, a fruição 
pode ser possibilitada para as crianças, usando do seu cotidiano e tam-
bém nas obras de arte (BARBOSA, 2008).
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Figura 1: O circo 1944 (MATERA, 2019, s/p/).

Rjeille (2019) fala que essas formas circulares tomam forma tam-
bém na obra Sala de leitura (1944), em conformidade com a fi gura nº 
2, e discorre sobre sua complexidade, notando as várias aberturas de 
espaços citando a sobreposição de planos fazendo uma contraposi-
ção, entre o olhar que se dirige para dentro da casa se contrapondo 
ao horizonte cheio de montanhas, perpassado pelo arco que faz a 
condução para fora da casa.

A fi m de se pensar no trabalho com obra Sala de leitura (1944) no 
contexto da Educação Infantil, pode-se suscitar várias questões, como: 
trabalhar a paisagem, as formas humanas, a arquitetura, trazer uma 
releitura, contextualizando o momento da obra, falar do casario que é 
tema da obra, pensando também a interdisciplinaridade em todo esse 
rico cenário. Deste modo, também trabalhando a fruição, a apropria-
ção de conceitos e vivências, enfi m, uma gama de potencialidades.

Figura 2: Sala de leitura (1944) (O GLOBO 2019, s/p) 

Sobretudo a escola deve estimular à fruição, o conhecimento, à 
decodifi cação da obra de arte. Assim, torna-se preciso ‘a educação do 
olhar’ desde a tenra idade, ou seja, já na Educação Infantil, trazendo 
para a sala de aula atividades de leitura para que ela possa entender 
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como se dão e são construídos os processos de leitura e de escrita, contri-
buindo, desse modo à elaboração de seu pensamento crítico (BARBOSA 
2008).

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação 
Infantil - RCNEI (BRASIL, 1998), ao se fazer um paralelo entre a vivência 
na obra da Djanira e a criança na Educação Infantil, pode-se falar que 
a arte da criança sofre influência da cultura desde muito cedo, pode 
ser por meio dos materiais usados ou suportes com que ela faz seus 
trabalhos, atos artísticos que a criança tem acesso na TV, gibis, revistas, 
estampas, obras de arte, trabalhos artísticos e de outras crianças, etc.

Na obra Sala de leitura (1944), mostra-se justamente essa questão. 
São notadas pessoas a consumir cultura, emergindo no mundo do le-
tramento, apropriando-se dos processos de leitura e, possivelmente, de 
escrita. 

Na imagem, nossa certa concentração e dedicação à leitura e ao 
ambiente cultural e de letramento.

Djanira tinha uma maneira de ver o mundo, suas experiências ‘fin-
cavam’ pé na sua obra, quando foi pintar os indígenas da etnia Canelas, 
do Maranhão, conviveu por alguns meses com eles. Pode-se falar da série 
mineiros de carvão, em que a artista retratou operários que labutavam 
em minas de carvão; ela contava orgulhosa, no auge de seus 60 anos, 
que tinha ido a 90 metros embaixo da terra para ter acesso e desenhar 
de perto suas figuras. Djanira valorizava a vivência, logo sua vida tinha 
forte ligação com sua arte (MOURA, 2019).

Os passeios com as crianças em instituições, como: museus, centros 
culturais, feiras, exposições etc., são de grande importância para vivencia-
rem e possibilitar a exploração direta e ativa no meio cultural (BRASIL, 1998).

No MNBA estão expostas as obras O Circo – uma das minhas favoritas 
– e Caboclinhos, por exemplo. Acho importantíssima a presença de 
estudantes nas instituições culturais e museológicas, primeiramente 
por se tratar do cuidado que o país tem com um patrimônio que é 
de todos nós. Precisamos trabalhar mais com os estudantes a im-
portância do patrimônio cultural para a formação identitária de um 
país. Ademais, os museus são universos riquíssimos que se associam 
a todos os temas e disciplinas abordados na escola. O museu não 
é apenas um passeio extracurricular, mas pode ser utilizado como 
material de apoio para expandir e aprofundar o repertório escolar 
(FERNANDES, 2021, s/p.).

A artista representou diversos grupos sociais do país com a sua Arte. 
Era engajada, observava atentamente as mudanças sociopolíticas que 
o país passava, que sempre foi presente em suas várias entrevistas e rela-
tos (RJEILLE, 2019).

De acordo com os RCNEI (BRASIL, 1998), torna-se relevante a discus-
são e introdução acerca da questão da diversidade cultural e sua impor-
tância, pois o mundo é plural e é preciso do diálogo e do conhecimento 
a respeito das vivências e culturas, que tem como inspiração e objetivo 
as obras da artista.
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A ampliação do universo discursivo das crianças também se dá por meio 
do conhecimento da variedade de textos e de manifestações culturais 
que expressam modos e formas próprias de ver o mundo, de viver e pen-
sar. Músicas, poemas, histórias, bem como diferentes situações comuni-
cativas, constituem-se num rico material para isso. Além de propiciar a 
ampliação do universo cultural, o contato com a diversidade permite 
conhecer e aprender a respeitar o diferente (BRASIL, 1998, p.139).

A representação simbólica, traços espirituais, intelectuais, materiais, 
substanciais, emocionais, etc., que formam as características em seus 
modos de vida, seus valores, crenças e tradições, culminando na nossa 
Cultura, diz, não é algo congelado no tempo, mas sim algo que sofre 
mudanças constantes, e que existe um dinamismo no seu processo que 
toma corpo e se fortalece através de trocas (BARBOSA, 1998).

“A Educação poderia ser o mais eficiente caminho para estimular 
a consciência cultural do indivíduo, começando pelo reconhecimento e 
apreciação da cultura local” (BARBOSA, 1998, p. 13).

Segundo Moura (2019), a artista moldou sua obra com fortes entor-
nos de uma identidade nacional, com autenticidade, e sincero interesse 
pelas raízes populares, buscando assim uma brasilidade.

Em suas andanças pelos estados, Djanira tinha apreço pela cultura 
local de cada lugar, seus contextos e a vida ao redor tornavam parte da 
sua obra. Depois de sua estadia no Maranhão com os indígenas Canela, 
Djanira passa longo período no estado da Bahia, onde se aproxima da 
cultura afro-brasileira que enriquece sua obra, como por exemplo em 
“Orixás” (BARBOSA, 1998).

Com o passar do tempo, ampliamos o espectro da experiência no-
meando-a contextualização, a qual pode ser histórica, social, an-
tropológica, psicológica, geográfica, ecológica, biológica, etc., 
associando o pensamento não apenas a uma disciplina, mas a um 
conjunto de saberes interdisciplinares ou não (BARBOSA, 1998, p. 37). 

Djanira não deixou de representar o trabalho dos artesãos, a fazer 
lento e manual que se contrapunha na época com a forte industrializa-
ção, como nas obras Cesteiro nº 2 (1957-58) e Costureira nº 2 (1957-58), ela 
pinta nos fundos das figuras, padrões e formas que são comumente em-
pregadas, com riqueza de detalhes, igualmente artesanal (RJEILLE, 2019).

Djanira teve uma trajetória por sempre itinerante ao longo da vida, 
que culminou na artista viajante que era, fez visitas em cidades históricas 
em Minas faz uma série de pinturas a partir da obra de Antônio Francisco 
Lisboa, o Aleijadinho (1730-1814), em Congonhas, e das igrejas do século 
XVIII do ciclo do Ouro (MOURA, 2019).

Fazendo um paralelo com os PCNs de Artes (BRASIL, 1998), que ex-
põe a importância do conhecimento de características relevantes do 
Brasil, em suas proporções sociais, materiais e culturais como forma de se 
construir paulatinamente uma noção de identidade nacional e pessoal 
de sentimento de pertencimento ao país, valorizando o conhecimento 
da pluralidade da cultura brasileira tanto os aspectos socioculturais que 
norteiam outros povos, assim tendo mais consciência e combatendo o 
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preconceito baseado em diferenças culturais, sociais, etnia, crenças e 
individuais (MOURA, 2019).

Djanira nesse sentido soube valorizar a pluralidade brasileira, era cris-
tã mas não tinha preconceito com outras religiões, quando trazemos na 
sala de aula Artistas que valorizam a diversidade cultural, também inspi-
ramos nossos alunos a usar mais do respeito e da empatia (MOURA, 2019).

Como em seu painel sobre o candomblé, conforme a fi gura nº 3,
feito no apartamento do escritor Jorge Amado. Sua composição traz cin-
co orixás, apresentado em primeiro plano, colocados em ‘X’, com sete 
outras fi guras dispostas ao fundo, criando uma linha semicircular dividin-
do a tela em seu terço superior, onde abre o espaço para os casarios. 
Com vestes e ornamentos muito ricos em detalhes, com as sagradas co-
res que fazem contraste com o branco das rendas (MOURA, 2019).

Figura 3 – Candomblé, estudo para um mural (1967). (MATERA, 2019, s/p/).

Conforme Brasil (1998), através da sensibilidade, pretende-se fa-
vorecer o entendimento da diversidade em relação às diferenças rela-
cionadas à crença e à religião e riqueza da imaginação, exercitando o 
saber e a percepção crítica.

• a criança possa compreender e conhecer a diversidade da pro-
dução artística na medida em que estabelece contato com as ima-
gens das artes nos diversos meios, como livros de arte, revistas, visitas 
às exposições, contato com artistas, fi lmes etc.; • exista a possibilida-
de do uso de diferentes materiais pelas crianças, fazendo com que 
estes sejam percebidos em sua diversidade, manipulados e trans-
formados; • os pontos de vista de cada criança sejam respeitados, 
estimulando e desenvolvendo suas leituras singulares e produções 
individuais; • as trocas de experiências entre as crianças aconte-
çam nos momentos de conversa e refl exão sobre os trabalhos, ela-
borações conjuntas e atividades em grupo; • o prazer lúdico seja 
o gerador do processo de produção; • a arte seja compreendida 
como linguagem que constrói objetos plenos de sentido; • a valori-
zação da ação artística e o respeito pela diversidade dessa produ-
ção sejam elementos sempre presentes (BRASIL, 1998, p. 107). 

Enfi m, aqui, mostraram-se as três obras mais revisitadas em livros e 
manuais didáticos dentre o vasto acervo artístico de Djanira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões trazidas tiveram como fim, uma análise da vida e obra 
da artista Djanira e sua importância para a Arte-Educação no seguimen-
to da Educação infantil, com a intenção de contribuir mesmo que mini-
mamente para a discussão em pauta.

Espera-se que esse capítulo possa contribuir para investigações 
no futuro, contribuindo, sobretudo, para a valorização da Cultura e da 
Arte brasileiras e acima de tudo ressaltar sua inserção à educação na 
Infância.

De acordo o R.C.N.E.I., em seu terceiro volume (BRASIL, 1998), há 
formas de se enriquecer os caminhos na docência relacionada ao ensi-
no de Artes, de modo significativo, usando de ações educativas e me-
todológicas, ao fazer o contato com objetos de arte que partem do co-
nhecimento em Artes Visuais, fazendo com que a aprendizagem seja, de 
fato, significativa. 

A partir desse processo, a criança começa a dominar com mais 
intensidade os fazeres e seus repertórios que influenciam sua visualidade, 
através da simbolização e leitura de imagem.

O ato simbólico, que é ponto de partida para o desenvolvimento 
estético e artístico, permite reconhecer a persistência do objeto, que in-
dependem de sua presença física e imediata, levando em consideração 
as relações estabelecidas da criança consigo mesma, com outras pes-
soas e com sua imaginação e sua cultura.

O conhecimento de sua cultura alimenta suas relações, visão de 
mundo e a construção da sua identidade e é nesse sentido que o capí-
tulo foi pensado e feito, pois tudo isso implica na obra da artista Djanira, 
tomando como base os argumentos apresentados. Assim, torna-se rele-
vante a apresentação da renomada artista Djanira e trazer outros artistas 
brasileiros que tenham presença marcante na cultura nacional e dialo-
guem com nossas necessidades, trazendo reflexões de valia para nosso 
entorno, ampliando a discussão e nos tornando sujeitos conscientes de 
nossos valores, trazendo imagens relevantes para a sala de aula, desde 
a Educação Infantil pois, nesse contexto, a leitura de imagem, a con-
textualização, a narrativa, tem papel preponderante para se entender 
melhor e se construir através da Arte-Educação.

Tratam-se de artistas referências, mediados através dos professo-
res, que poderão instigar todo esse processo. Aqui, nesse capítulo, foi 
apresentada a artista Djanira, cuja obra é múltipla, com riquezas plásti-
cas, de cunho sociológico, antropológico e histórico, podendo inclusi-
ve ser inserida no planejamento docente e desenvolvido na Educação 
Infantil.
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PAREDES QUE FALAM: 
O ENCANTO DE DESENHAR NA CRECHE

Solange Maria de Oliveira Cruz

RESUMO

Este texto pretende ser um convite à reflexão sobre o encanto de dese-
nhar na Educação Infantil, e mais especificamente na creche. Aponta, 
inicialmente, o desejo de despertar nos adultos que atuam em escolas 
de Educação Infantil de crianças de zero a três anos de idade, um olhar 
mais aprofundado sobre os desenhos que as crianças são capazes de 
produzir, desde muito pequeninas, nos ambientes da escola. Ao trazer re-
flexões acerca do tema, o texto tece considerações sobre o algumas for-
mas de introduzir a prática na escola da primeiríssima infância e chama 
a atenção para a necessidade de que os desenhos das crianças sejam 
expostos nos ambientes da escola, para que por meio deles, as crianças 
possam falar, de forma inaudível, e que os adultos estejam atentos às 
suas falas. Insiste, ainda, na defesa de que o desenhar seja considerado 
como preciosa possibilidade de apreciação do desenvolvimento infantil, 
por meio dos traços que crescem com as crianças, e de escutar o que 
elas têm a dizer.

Palavras-chave: Creche. Desenhos. Escuta. Apreciação. Desenvolvimento 
Infantil. 
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PARA INICIAR NOSSA CONVERSA...

Este texto nasce do desejo de despertar nos adultos que atuam 
em escolas de Educação Infantil, de crianças de zero a três anos de ida-
de, em creches, um olhar mais aprofundado sobre os desenhos que as 
crianças produzem (ou podem produzir) desde muito pequeninhas nos 
ambientes da escola.

O desejo de despertar esse olhar vai além, e se reveste de um dese-
jo maior, o de despertar a “escuta” do que as das crianças dizem quan-
do rabiscam suas garatujas2 iniciais transmitindo, por meio delas, mensa-
gens que só um olhar mais atento é capaz de captar.

Os primeiros traçados de linhas sobre o papel constituem um passo 
muito importante do desenvolvimento infantil, pois representam o 
início da expressão que conduzirá a criança ao desenho, a pintura 
e também a escrita (NICOLAU, 2008, p. 11). 

Com esse texto, quase uma “conversa”, com adultos que traba-
lham com crianças, o desejo primário é de que nasça dentro desses 
adultos o mesmo desejo que sinto ao me deparar com um desenho de 
uma criança: o de “escutar” o que ela está querendo dizer.

Despertar a escola de Educação Infantil para a preciosa possibi-
lidade de apreciar o desenvolvimento infantil, por meio dos traços que 
crescem com as crianças, em firmeza, em diversidade de cores e movi-
mentos. Presentear os olhos (e os olhares) de todos que compartilham os 
espaços escolares com as “obras de arte” que são produzidas no interior 
da escola, pelas crianças, em diferentes momentos, eis o desejo secun-
dário, porém, não menos importante.

Com esse desejo de partilhar, maravilhada, sigo colocando “em 
exposição” por todos os ambientes da escola, na altura dos olhos dos 
seus pequenos “autores”, as obras de arte produzidas no contexto esco-
lar da creche, “[...] porque as crianças podem olhar para as produções, 
discutir, conversar e aprender com isso” (BARBIERI, 2012, p. 57), a fim de 
que, maravilhados, todos que ali convivem diariamente, deleitem-se ob-
servando, os desenhos que as crianças são capazes de produzir, e com 
eles, colorir as paredes geralmente brancas, beges, azuis ou cinzas, das 
escolas. 

É um colorir do mundo que desejo ver nascer dentro de escolas 
de Educação Infantil mundo afora. Um colorir que cada desenho de 
criança pode proporcionar aos nossos olhos e a todos os nossos sentidos, 
quando “permitimos” que os pequenos artistas, munidos de lápis de cor, 
giz de cera, tintas ou canetinhas coloridas e papéis, muitos papéis, de 
formas, tamanhos e cores variadas, desenhem o mundo que enxergam 
com seus olhos de criança.

2 O termo Garatuja foi utilizado pelo autor Viktor Lowenfeld (1977) para dar nome aos 
primeiros rabiscos que as crianças produzem na infância, que ele chamou de fase inicial 
de grafismos.



(RE)PENSANDO A(S) INFÂNCIA(S): 
PRÁTICAS REFLEXIVAS E INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

51

O ENCANTAMENTO POR DETRÁS DO DESENHO NA CRECHE

Algumas considerações sobre o desenho infantil 

Ao escrever sobre o desenho infantil, Oliveira; Tebet (2010, p. 51), 
explicam que “O desenho é uma forma de interação e significação do 
mundo, constituindo-se numa forma de expressão simbólica das crianças 
a partir da qual aprendem regras e valores de uma determinada cultu-
ra”, e que analisar os desenhos infantis, pode nos ajudar a compreender 
as representações que as crianças fazem do mundo, deste mundo que 
elas captam com todos os seus sentidos, e que via de regra, é o adulto 
quem apresenta para ela.

porque o desenho é para a criança uma linguagem como o gesto e 
a fala. A criança desenha para falar e poder registrar sua fala. Para 
escrever. O desenho é sua primeira escrita. Para deixar sua marca, 
antes de aprender a escrever, a criança se serve do desenho. A 
criança desenha para falar de seus medos, suas descobertas, suas 
alegrias e tristezas (MOREIRA, 2009, p. 20, itálico nosso). 

Visto como uma forma de ouvir o que as crianças têm a nos dizer, o 
desenho então não pode ser menosprezado nem na sociedade em geral, 
tampouco no ambiente escolar, uma vez que por meio dele as crianças po-
dem expressar suas ideias, sentimentos, sensações, desejos e conhecimentos.

Para Sarmento (2011, p. 28-29), o desenho infantil “precede a co-
municação escrita (na verdade, precede mesmo a comunicação oral, 
dado que os bebês rabiscam antes ainda de articularem as primeiras 
palavras)”, sendo uma das mais importantes formas de expressão simbó-
lica das crianças, que narram o universo em que a infância está inserida.

Por essa razão, “É preciso dar atenção consciente às crianças, dia-
logar e ouvir o que elas têm a contar, como percebem o mundo e como 
se vêem nesse mundo” (GOLDBERG; FROTA, 2017, p. 176), por meio dos 
desenhos que são capazes de fazer, desde muito pequenininhas, como 
forma de expressar seu modo de ser e de estar no mundo.

O volume 3 (três) do Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998) explica que ao final do primeiro 
ano de vida, fase que corresponde à idade de creche, a criança já é 
capaz de produzir os primeiros traços gráficos,

É a conhecida fase dos rabiscos, das garatujas. A repetida explora-
ção e experimentação do movimento amplia o conhecimento de 
si próprio, do mundo e das ações gráficas. Muito antes de saber re-
presentar graficamente o mundo visual, a criança já o reconhece e 
identifica nele qualidades e funções. Mais tarde, quando controla o 
gesto e passa a coordená-lo com o olhar, começa a registrar formas 
gráficas e plásticas mais elaboradas.

Diversos pesquisadores, que estudam o universo dos desenhos in-
fantis, como Luquet (1969), Lowenfeld e Brittain (1970), entre outros, re-
conhecem que a criação através do desenho tem início nos primeiros 
rabiscos infantis.
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Para Derdyk (1989, p. 63), esses rabiscos “provêm de uma intensa 
atividade do imaginário. O corpo inteiro está presente na ação, concen-
trado na pontinha do lápis. Esta funciona como ponte de comunicação 
entre o corpo e o papel”, suprindo a necessidade que as crianças têm 
de se expressar, utilizando o desenho como forma de comunicação.

E o que significam os rabiscos infantis?
Segundo Goldberg e Frota (2017, p. 177), 

Os rabiscos não querem representar nada além de puro movimento. 
Neste caso, é essencial recorrer à oralidade, conversar com a crian-
ça enquanto desenha ou depois, sobre o desenho. Não podemos 
esquecer que, por mais que não haja representação, pode haver 
intenção e troca de informações sobre os mais variados temas vi-
venciados pela criança.

Segundo Iavelberg (2013), a garatuja é um traço universal no dese-
nho infantil e, por essa razão, não depende do contexto cultural em que 
a criança vive para ter um significado. 

Com o tempo, a criança passa a representar graficamente sua cul-
tura, por meio do desenho, e a partir daí, começa a expressar-se por 
meio dessa linguagem, que tem seus códigos e significados próprios.

Como se percebe, os pequenos desenhistas comunicam ao mun-
do seus sentimentos, desejos, sua percepção do entorno.

Para os adultos, inicia-se uma preciosa oportunidade de escutar 
o que os pequenos tem a dizer, por meio dos desenhos que produzem.

Repensando a rotina da creche

Antes de adentrar nas considerações acerca da ação de dese-
nhar na creche, convém trazer apontamentos no sentido de [re]pensar a 
rotina das instituições escolares de Educação Infantil, de modo peculiar, 
as creches.

Repensar a rotina diz respeito ao lócus, à organização do espa-
ço físico, ao planejamento docente e, neste sentido, o planejamento de 
momentos em torno da ação projetiva, ou seja, de propostas que vem 
estimular o desenho. 

Para a socióloga Lourdes Atié: “A escola é um lugar de aprender, 
de conviver, mas também de saber comunicar aquilo que está sendo 
aprendido. E um dos recursos utilizados para isso são os cartazes que ha-
bitam os corredores e as salas de aula”3. Para a escola de Educação 
Infantil, “habitar” os corredores e as salas de aula tem um papel educati-
vo muito expressivo sobre o que a instituição entende por educação da 
infância.

Permitir que um desenho aflore das mãos de uma criança, é per-
mitir que ela expresse palavras que moram dentro de si e presenteie o 
seu entorno com maravilhosas obras de arte que, ao serem expostas nas 

3 “Muros, paredes, salas de aula: qual é a imagem que sua escola transmite?”. Disponí-
vel em: >https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/espaco-escolar/<. Acesso em: 16 
nov. 2021. 
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paredes, corredores e portas da escola, transformam o ambiente em um 
lugar em que a criança pode “falar” com as mãos, com as cores e com 
todo o seu corpo, e a escola comunica aquilo que seus alunos estão 
aprendendo, revelando assim, os conhecimentos ali produzidos (ATIÉ, 
2019).

A nós, adultos, cabe a importante tarefa de nos colocarmos pron-
tos a ouvir as crianças, por meio da linguagem não verbal que elas ex-
pressam nos desenhos. Desenhos que, muitas vezes, estereotipados, aca-
bam por conformar esse rico canal de comunicação criança/adulto, em 
um canal estéreo, vazio de comunicação: um espaço decorado pelas 
mãos dos adultos que demonstra o quanto as crianças não são vistas, es-
cutadas e valorizadas (CHANAN, 2019) naquele ambiente educacional.

Colocar várias crianças enfileiradas em mesas e cadeiras, colorin-
do todas o mesmo desenho impresso, com recomendações sobre quais 
cores devem usar, por serem as “corretas”, ou sobre como não devem 
“pintar fora do desenho”, é estereotipar, padronizar, modelar traços, dos 
quais as crianças não podem fugir, e que trazem pouco ou nenhum sig-
nificado para elas.

São esses desenhos que chamamos de estereotipados, porque só 
existem dentro de um padrão único de cor e “modelo”, que não pode-
mos transgredir, podemos apenas reproduzir, “porque é o certo”.

Para Iavelberg (2013), o desenho estereotipado indica falta de pro-
cesso criativo e pode surgir na Educação Infantil, como apontado, em 
1947, por Lowenfeld. Para a autora, o desenho quando livre de estereóti-
pos é um desenho autoral. Crianças de creche são capazes de, quando 
incentivadas, serem autoras das mais belas obras de arte pintadas em 
guache, giz-de-cera, lápis-de-cor, aquarela, etc.

Deve-se atentar para a valorização de todo e qualquer desenho 
que as crianças produzam, pois isso a ajudará a avançar com a iniciativa 
e segurança necessárias para que se proponha a continuar desenhan-
do. Assim, evitando a formação precoce de padrões de desenhos este-
reotipados, ensinamos às crianças que elas são diferentes entre si, e que 
portanto, seus desenhos não têm que ser iguais.

 Com os dedos ou com pincéis, seus desenhos revelam o que tra-
zem dentro de si, e o que captam do mundo. São desenhos que “falam”, 
a olhos atentos ao que os pequenos têm a dizer. 

Não podemos perder de vista o que escreve Moreira (2009), a res-
peito do desenho da criança que, para ela, é uma linguagem, como o 
gesto e a fala. Por meio da produção de desenhos, a criança significa o 
mundo que a rodeia desde muito cedo. 

O desenho, em todo o potencial de comunicação, faz que a crian-
ça experimente a possibilidade de produzi-lo livremente, acaba sendo 
“silenciado”, quando o adulto, por obra de uma impressora que imprime 
imagens em série e iguaizinhas, entrega para a criança o desenho “cor-
reto”, o desenho “ideal”, para que pintem, com as cores “certas”, pois 
afinal de contas, o céu “é azul”, as nuvens “são brancas”, o Saci Pererê 
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“é preto”, as árvores “são verdes”, e o sol só pode ser “amarelo”.
Para a criança, “o desenho é sua primeira escrita” (MOREIRA, 2009, 

p. 20), e utilizar esse recurso pedagógico na creche é atentar os ouvidos 
ao que as crianças têm a dizer.

E embora não tenham ainda traços firmes e palavras bem elabo-
radas em seu vocabulário, as crianças têm muito a dizer sobre as sensa-
ções, experiências e emoções que experimentam em sua jornada de ser 
um humano em desenvolvimento.

Partindo da fala de Goldberg e Frota (2017), podemos concluir 
que os rabiscos das crianças podem significar e comunicar muita coisa, 
por essa razão devem ser incentivados na fase inicial da vida escolar, na 
creche.

Como pode então, o adulto, muitas vezes, em seu afã perfeccio-
nista adultocêntrico, apresentar à criança um mundo onde os desenhos 
são todos iguaizinhos, e as cores também devem ser, sujeitando a crian-
ça a “uma cultura redutora e classificatória” (MEREDIEU, 2006, p. 18), em-
pobrecendo a capacidade de expressão da criança?

Para Meredieu (2006, p. 06), “Na criança, o desenho é antes de 
mais nada motor; a observação de uma criança pequena desenhando 
mostra bem que o corpo inteiro funciona e que a criança sente prazer 
nesta gesticulação”, o que equivale a dizer que “engessar” o desenho 
da criança com modelos a serem seguidos, é o mesmo que limitar seus 
movimentos corporais e retirar dela o prazer do gesto, que é desenhar.

Ao prazer do gesto associa-se o prazer da inscrição, a satisfação de 
deixar uma marca, de macular a superfície. Signo, marcas: tomar 
posse do universo por meio da inscrição, da ferida simbólica imposta 
ao objeto. A criança frequentemente sente necessidade de macu-
lar os desenhos do vizinho e os   primeiros rabiscos são quase sem-
pre efetuados sobre livros e folhas aparentemente estimados pelo 
adulto, possessão simbólica do universo adulto tão admirado pela 
criança pequena (MEREDIEU, 2006, p. 9). 

Quanto à satisfação da criança, em deixar uma marca simbolizan-
do a posse do universo adulto por meio do desenho, é importante que a 
escola mantenha nos espaços internos e externos, alguns dos desenhos 
produzidos pelas crianças. “Isso trará a marca das crianças ao ambiente 
escolar” (IAVELBERG, 2013, p. 35), e proporcionará a ela o sentimento de 
pertença.

Para Iavelberg (2013, p. 52), ao fazer isso, o ambiente escolar se 
converte em “um espaço de educação visual” e as imagens que colo-
camos ali “ficarão na memória dos alunos ao longo de suas vidas”, além 
de “enriquecer o repertório visual” de todos que ali convivem. Ao expor 
os desenhos produzidos pelas crianças nos espaços onde elas circulam, a 
escola se transforma em um espaço de educação visual, de educação 
dos sentidos, de colorido conhecido, em que as crianças se reconhecem 
como parte do ambiente.

Ao ver seus desenhos expostos nos ambientes da escola (não 
apenas no interior da sala de aula), a criança amplia seu repertório 



(RE)PENSANDO A(S) INFÂNCIA(S): 
PRÁTICAS REFLEXIVAS E INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

55

comunicativo, se expressa e se percebe “ouvida”, em um ambiente que 
deixa de ser apenas do adulto e passa a pertencer a ela também.

Isso mostra o quão significativo é para a criança observar que 
aquele ambiente tem algo de si, e significa para ela um canal de comu-
nicação onde ela poderá ser vista, ouvida, lembrada, e suas criações 
apreciadas por ela mesma e por outras pessoas que ali circulam.

Lowenfeld e Brittain (1977, p. 128) destacam que “a interação en-
tre a criança e o seu meio é o elemento decisivo na aprendizagem. Um 
ambiente passivo, neutro, estéril, não é o cenário ideal para a evolu-
ção infantil”, reafirmando a importância de o ambiente da escola de 
Educação Infantil trazer essa interação das crianças com seus desenhos.

É muito interessante observar que as crianças reconhecem seus de-
senhos expostos nas paredes e nos painéis da escola, bem como de seus 
colegas, apontando-os para os adultos, explicando o que está desenha-
do ali.

Mesmo que não seja alfabetizada, a criança é capaz de reconhecer 
seu nome escrito pela professora no papel que identifica sua produção, e 
de explicar o que quis expressar ao fazer aquele desenho, uma vez que 

Os sentidos que o autor/criança atribui ao desenho produzido so-
mente podem ser compreendidos com as explicações da criança 
sobre o que produziu. Por meio da verbalização sobre o desenho é 
que se podem obter informações significativas sobre o contexto his-
tórico-cultural em que a criança vive e como o significa (NATIVIDADE; 
COUTINHO; ZANELLA, 2008, p. 9).

Perguntar para a criança o que ela está desenhando e, ainda que 
não pareça tão perfeito aos olhos adultos aquela imagem que a criança im-
primiu no papel, respeitar a criança em seu ato criador, é muito importante.

De igual modo é importante não “terminar” o desenho, “corrigir”, 
“dar acabamento” para que fique “perfeito”, ou mais “parecido” com o 
que ela quis expressar ao desenhar livremente, pois:

Respeitar o desenho da criança significa que ninguém irá alterar a ex-
pressão artística para acrescentar um detalhe ou dar um “acabamen-
to”, tentando deixar aquele desenho mais apresentável para os olhos 
de alguém que não sabe que ele é perfeito para o momento, para as 
habilidades e possibilidades de quem o fez. Também significa respeitar 
a criança, autora do desenho, que naquele desenho deixa sua marca, 
sua história e sua identidade (HOELLER; SPENGLER, 2019, p. 40). 

Para Hoeller e Spengler (2019), o desenho das crianças, que aparece 
em seus rabiscos iniciais, é algo transitório e em evolução, e precisa ser en-
tendido como, embora muitas vezes aparentemente incompleto, inacaba-
do, ou sem significado, possuem identidade e significação para a criança 
que o desenha e, muitas vezes, o faz apenas pelo prazer de desenhar. 

Nem sempre um desenho precisa estar atrelado a um significado 
como uma data especial, à releitura de uma história ou a uma atividade 
de aprendizagem específica. 

Desenhar pode ser algo a ser feito pelo prazer de fazê-lo, sem que 
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se tenha grandes expectativas sobre esse ato, no momento em que ele 
acontece, mesmo dentro do contexto escolar.

É importante que a criança tenha espaço para desenvolver seu 
potencial criativo sem que seja interrompida pelo adulto.

Por essa razão, atividades de arte que envolvam a ação de dese-
nhar, devem ser planejadas para que façam sentido para a criança, e 
comportem início, meio e fim da atividade.

Desenhar pode e deve ser, na creche, atividade prevista em plane-
jamento de atividades, e ação a ser considerada cotidianamente, a fim de 
que a criança tenha por certo esse espaço para se expressar na escola.

Algumas formas de colocar em prática o desenhar na creche

Uma vez que “O desenho infantil é de suma importância para o de-
senvolvimento sadio e para a formação mental do ser humano” (SANS, 
2014, p. 105), é necessário que seja atividade pedagógica considerada 
essencial nas atividades de educação infantil na creche, posto que,

O desenho engloba as potencialidades do indivíduo, constituindo-
-se em uma atividade plena, pois auxilia a expansão do original, da 
inventividade, da criatividade, da pesquisa, da auto expressão, do 
raciocínio, da compreensão e da sensibilidade individual em rela-
cionar-se com o mundo (SANS, 2014, p. 105).

Para Vigotski (2009, p. 106), desenhar “é um tipo predominante de 
criação na primeira infância”, e sendo assim, considerar a inserção dessa 
importante atividade de criação na infância, por meio de atividades que 
favoreçam o trabalho criativo de modo acessível à criança, é objetivo a 
ser concretizado na Educação Infantil, peculiarmente na creche.

Zavalloni (2020, p. 68) considera as fotocópias e impressões como 
sendo “a morte da expressão artística”, principalmente se forem esses os 
únicos momentos de expressão artística da criança, e questiona: “onde 
foram parar a originalidade, a criatividade, a individualidade?”, nos 
alertando a incentivar a originalidade das crianças, para não cairmos 
nas armadilhas da “pedagogia das fotocópias”.

Ao propiciar às crianças atividades que requeiram a criação de 
desenhos autorais,

O suporte sobre o qual se desenha, seja ele cartolina, madeira, tela, 
papelão ou folha de papel é fundamental, como são importante 
os instrumentos e os materiais utilizados, bem como a sua qualida-
de: gizes, giz de cera, grafite, nanquim, têmperas, aquarelas, acrí-
licas, óleo, lápis, pincéis e bicos de pena de qualidades diversas 
(ZAVALLONI, 2020, p. 68).

Também os espaços e os elementos que os constituem são impor-
tantes ferramentas para o desenvolvimento da atividade de desenhar.

Bardanca e Bardanca (2018, p. 70) destacam que “A arte deve 
ser uma fonte de inspiração contínua nas salas de educação infantil, isso 
para não dizer em qualquer espaço que seja habitado por pessoas”. Por 
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essa razão, para as autoras, é necessário que haja um diálogo contínuo 
com o que a arte nos oferece, cabendo aos professores assumirem o 
papel mediador entre a criança e a arte, apresentando materiais e facil-
itando o diálogo das crianças com a arte.

Dentre as formas de manifestação da arte, tem-se o desenho, que 
deve ser inserido e incentivado no contexto escolar desde o ingresso da 
criança na instituição de Educação Infantil.

Deste modo, aconselha-se a que a escola incentive as crianças 
a desenharem de modo original, percorrendo com as crianças o que 
Zavalloni (2020, p. 69) vai chamar de o “itinerário de aproximação ao 
desenho”, sugerindo-lhes que desenhem aquilo que está no entorno: ca-
sas, árvores, rios, pessoas, sonhos”, ou seja, “os lugares de vida nos quais 
estamos imersos” (ZAVALLONI, 2020, p. 69), oferecendo-lhes a ampliação 
do repertório a ser utilizado no processo de criação.

Para Mello e Costa (2017, p. 174): 

Nesse sentido, é fundamental que nós, professoras e professores, 
possibilitemos o acesso das crianças à experimentação, à pesquisa 
e à leitura da linguagem visual, na qual o desenho está inserido. 
Ainda, é essencial garantir que as crianças  experimentem com seus 
elementos constitutivos, como ponto, linha, forma, cor, textura, di-
mensão, movimentos, volume,luz, espaços.

Para as autoras, esse acesso deve vir acompanhado da oferta, 
pelos professores às crianças, da exploração de “[...] suportes em tama-
nhos, formas, cores e materiais diferentes: pano, papelão, papel micro 
ondulado, lixa, papel sulfite colorido, papel cartão, caixas de pizzas, pra-
tos de bolo, muros, chão, calçada, parede, lousa” (MELLO; COSTA, 2017, 
p. 174). Cabe aos professores,

Apresentar materiais que possam ser utilizados como meios para a 
produção de desenhos, como: giz de cera, giz de lousa, carvão, lá-
pis de cor, canetas, pedaço de tijolo, gesso, terra, tinta, e instrumen-
tos como gravetos, palitos de sorvete, colheres, garfos, rastelinhos 
de areia, além das mãos e dos dedos, varetas e pontas de variados 
tipos (MELLO; COSTA, 2017, p. 174).

É importante orientar e ensinar o uso, deixar explorar os materiais e 
recursos, além de apresentar elementos de artes visuais para as crianças, 
como cores, formas, objetos diversificando a experiência e o acesso das 
crianças para que aprendam a dar significados diferentes  para os mes-
mos materiais , pois 

Novos desafios por meio de suportes com formatos diferentes, con-
vidam à pesquisa de diferentes movimentos e linhas. Suporte em for-
mato de tira possibilita o desenho de linhas longitudinais e suporte 
circular possibilita o surgimento de movimentos e linhas circulares 
(MELLO; COSTA, 2017, p. 182).

Propor tais desafios, possibilitam a ampliação do repertório das 
crianças, favorecendo o desenvolvimento de conceitos, que ajudarão 
as crianças a “superar a ideia de desenho apenas como o uso do lápis 
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de cor sobre o papel sulfite retangular” (MELLO; COSTA, 2017, p. 182), 
conceito largamente difundido quando se pensa em desenhar. Com a 
prática, as crianças passam a controlar melhor os próprios movimentos, 
além de adquirir autonomia para escolher os materiais para a produção 
do desenho, aperfeiçoando o uso de cores e de formas em suas produ-
ções artísticas.

Sobre a natureza do ato de desenhar, “O desenho não pode ser 
compreendido como simples ato mecânico; cada gesto e movimento 
têm funções simbólicas capazes de contribuir para o desenvolvimento 
humano” (HANAUER, 2011, p. 10), por essa razão, é preciso superar prá-
ticas mecânicas de desenhar todos com as mesmas imagens, cores e 
tamanhos, de pontilhar desenhos previamente feitos por um adulto, de 
“completar” o desenho para que fique tal qual a figura original apresen-
tada pelos professores, de apresentar desenhos prontos como “modelos”.  

Propor atividades de 

desenho a partir de narrativas orais livres e a partir de leitura de 
história, desenho sequencial, desenho com tema de livre escolha da 
criança, desenho a partir de movimento e de brincadeiras, desenho 
com e a partir de música, entre outras(LIMA, 2016, s/p.).

Além disso, para Lima (2016, s/p. ): “É bom destacar que colorir fig-
uras impressas não é desenhar”. Compreender o desenho infantil apenas 
como elemento para “treinar” a coordenação motora, ou como uma 
mera imagem para “colorir” como passatempo na escola, significa des-
valorizar as produções infantis, não incentivar suas expressões artísticas e 
deixar de fomentar a necessária contemplação da arte, que as crianças 
também são capazes de produzir (e de contemplar!). 

POR FIM, AS PAREDES FALAM...

Expor as produções artísticas das crianças nas paredes da escola é 
elemento fundamental no percurso da valorização do desenho autoral 
infantil por favorecer a apreciação, o diálogo e a percepção das múlti-
plas possibilidades que as crianças podem experimentar e expressar ao 
fazer seu próprio desenho.

Para Mello e Costa (2017, p. 182), “Após a realização de qualquer 
trabalho, independente de faixa etária, todas as produções, ao serem 
expostas para a apreciação e avaliação do grupo, possibilitam contri-
buições e aprendizagens por meio da observação, dos relatos e dos co-
mentários das crianças”, fazendo com que o desenho cumpra as quatro 
importantes funções apontadas por Staccioli (2021), a saber, função co-
municativa, estética, de provocações e de valorização das produções 
das crianças.
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Arquivo pessoal: criança de observando  produção artística no corredor da escola – 2014

Por Barbieri (2012, p. 58), 

Povoar constantemente a escola com a produção das crianças é 
mostrar a vida da escola [...] Uma exposição pode ser um bom mo-
mento de encontro entre as pessoas, onde vemos e conversamos 
sobre os trabalhos e o aprendizado das crianças. Uma exposição 
pode ser uma celebração. Entretanto, isso não exclui a necessidade 
de expor o trabalho das crianças sempre.

Para que elas saibam que o espaço também pertence a elas. E 
essa exposição de trabalhos deve ser revestida do cuidado em colocar 
as obras autorais individuais ou coletivas, sempre ao alcance dos olhos 
das crianças, para que possam ver, desfrutar, reconhecer e contemplar.

A autora propõe a exposição das produções das crianças nas pa-
redes e até nos muros da escola, de modo que todos possam desfrutar 
de uma experiência estética que contribua para sua formação enquan-
to pessoa.

Ressalta que essa exposição não pode ser de qualquer jeito, deve 
vir acompanhada de um rigor estético, e ressalta que ao expor o traba-
lho das crianças, “a exposição deve mostrar o cuidado do professor com 
a produção de seus alunos. A valorização do processo de criação deve 
acompanhar a exposição do aluno” (BARBIERI, 2012, p. 57), sugerindo 
que sejam utilizados painéis livres de poluição visual, compostos de modo 
harmônico e com a utilização de diferentes materiais para forrá-los.

Ao tornar a exposição dos desenhos das crianças uma ação pe-
dagógica constante, cria-se um espaço permanente de trocas entre as 
crianças e entre os adultos que habitam esses espaços, tornando-se im-
portante veículo de comunicação de aprendizagens, sentimentos, co-
nhecimentos, etc. (BARBIERI, 2012).

Atié (2019) afi rma que vivemos em uma sociedade midiática em 
que a publicidade faz parte das nossas vidas sem mesmo pensarmos a 
respeito. Nesse sentido, podemos considerar que as obras de arte das 
crianças, expostas nas paredes das escolas, comunicam e falam daquilo 
que as crianças estão aprendendo, revelando também como a escola 
trabalha os conhecimentos ali produzidos.

Só não se pode esquecer que tais exposições são sempre provisó-
rias. Nada é permanente em um espaço de conhecimento, porque caso 
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seja, deixa de cumprir sua função social de comunicar sonhos, desejos, 
aprendizagens, etc., e torna-se espaço de decoração, não refletindo a 
dinâmica escolar, que deve ser viva e mutante (ATIÉ, 2019).

Lima (2016, s/p.) escreveu sobre o tema que “O ideal é que a crian-
ça desenhe todos os dias, com propostas diferenciadas que incluam ilus-
tração, desenho de observação, desenho de evocação”, pois desenhar 
é preciso sempre.

Sobre a questão do equilíbrio, ao utilizar as paredes da escola 
para exposições diversas de desenhos, trabalhos, etc., Staccioli (2021, p. 
161) orienta, ao se referir sobre a função estética do uso das paredes da 
escola: 

Questionar-se sobre o equilíbrio dos materiais expostos: não muitos, 
para não sobrecarregar o ambiente, nem poucos demais, para não 
viver em um ambiente ‘vazio’; Refletir sobre a presença de imagens 
estereotipadas que, se por um lado, ajudam as crianças na identifica-
ção das mensagens convergentes, por outro, não as apoiam em sua 
expressão criativa [...];Questionar-se sobre o tamanho e as cores das 
coisas expostas (com frequência se peca por excesso em relação ao 
tamanho e se insiste muito em cores fortes e nítidas); Os pôsteres, as 
tapeçarias ou as reproduções que são propostas pelos adultos devem 
satisfazer pelo menos a um critério: ‘Eu queria isto na minha casa?’

Por fim, entender que paredes sistematicamente “decoradas” não 
representam as vozes das crianças se tais “decorações” não estiverem 
impressas a marca da criança. A voz inaudível dos pequenos se fará es-
cutar quando as paredes, corredores, muros e outros espaços da escola 
estiverem povoados dos desenhos infantis, contando as estórias, trazen-
do as memórias à tona, “falando” de como foi seu dia, seu final de se-
mana, sua festa de aniversário, o nascimento de um irmãozinho, uma 
tristeza que não sabe contar, um medo oculto que não pode revelar, ou 
simplesmente, como tem sido seus dias na escola.

Aí sim, teremos paredes falantes, cheinhas dos encantos de se de-
senhar na creche!
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GESTÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
EM BUSCA DE UMA EDUCAÇÃO COM AFETO

Francielle Aparecida Palma
Virgínia Luiza Meneguel Calderoni

RESUMO

Este trabalho consolida um estudo sobre os desafios que a Gestão Escolar 
encontra na Educação Infantil, que vem a ser a primeira fase da edu-
cação, com relevância para o desenvolvimento integral da criança, 
pois durante a mesma, habilidades serão desenvolvidas, enriquecidas 
e compactadas em todo o seu processo de aprendizagem posterior-
mente. Entretanto, a problemática exposta é a falta de valorização da 
Educação Infantil, e por mais que os documentos enalteçam e seja regi-
da por leis, algumas pessoas negam sua devida importância, entenden-
do as Instituições de Educação Infantil, como depósitos de crianças e 
de cuidados; e não como um lugar de aprendizado, afeto e de valores. 
Diante ao estudo exposto, este capítulo apresenta uma reflexão sobre os 
desafios e caminhos enfrentados pela Gestão Escolar, a fim de enaltecer 
a Educação Infantil frente à valorização de uma educação com afeto, 
pois se sabe que a Gestão Escolar é a responsável pelo planejamento 
educacional de sua escola, e uma educação com afeto, torna-se signi-
ficativa para as crianças. Cabe à mesma, enfrentar estes desafios com 
cautela e precisão, a fim de corporificar um trabalho conjunto com a 
equipe escolar e conscientizar sobre a importância que se faz uma esco-
la de Educação Infantil. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão Escolar. Educação Infantil. Desafios. Afeto. 
Educação com afeto.
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INTRODUÇÃO

A Educação Infantil sofreu diversas mudanças em sua trajetória ao 
longo da história, sendo hoje a primeira etapa da Educação de uma 
criança, de suma importância para seu desenvolvimento; regida por leis 
e Constituições Educacionais, a fim de garantir uma educação de qua-
lidade aos pequenos.

Entretanto, o que vemos em nossa realidade, é a desvalorização da 
Educação Infantil, entendida por muitas pessoas da comunidade escolar 
como “depósitos de crianças”, e assistencialismo para as mesmas, enquan-
to seus responsáveis passam a maior parte do tempo de seu dia no trabalho. 

Em decorrência desta desvalorização, encontra-se a falta de vín-
culos afetivos em algumas instituições de Educação Infantil, onde alguns 
mediadores ainda utilizam gritos e punições em diversas situações decor-
rentes do cotidiano escolar. 

Frente a essa problemática, o objetivo deste capítulo é compreen-
der a importância da Gestão Escolar no âmbito educacional, seus desa-
fios enfrentados na Educação Infantil, e quais caminhos seguir para que 
haja uma efetiva valorização por parte da comunidade escolar, com 
uma educação de qualidade, por meio do afeto.

É importante destacar que o exercício da gestão requer liderança 
para enfrentar os desafios que surjam no decorrer do cotidiano escolar. 
Entretanto, nem todo gestor é um bom líder. O gestor desempenha um 
papel de grande relevância para o bom andamento da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem, mas o trabalho precisa ser planejado 
de forma integrada. Com isso, para o enfrentamento da problemática, é 
preciso buscar por uma gestão democrática, onde haja a participação 
de todos os envolvidos no âmbito educacional.

O referencial teórico está dividido entre temáticas principais, con-
ceituando primeiro um breve histórico da Educação Infantil e sua evo-
lução em uma perspectiva pedagógica, entendendo a Gestão Escolar 
como de grande relevância à Educação Infantil, entendendo também 
seus desafios a serem superados.

O tema exposto é pertinente, em virtude de a Educação Infantil 
corresponder à principal fase para o desenvolvimento integral do indiví-
duo, sua primeira infância, onde a influência e as vivências do meio em 
que a criança interage influenciarão para sempre em sua trajetória de 
vida. Assim, devemos buscar soluções e melhorias por meio da atuação 
assertiva da Gestão Escolar.

É dever da escola acolher as crianças e a comunidade no convívio es-
colar, com o intuito de estreitar vínculos afetivos entre família/escola, criança/
escola, equipe escolar/crianças, a fim de oferecer um ambiente saudável e 
favorável à aprendizagem por meio da vinculação afetiva entre seus pares.

O presente estudo traz uma abordagem qualitativa, contemplan-
do autores renomados e estudos sobre o tema, a fim de entender o pro-
blema proposto, tendo como base outros materiais já elaborados, utili-
zando para tanto, da pesquisa bibliográfica. 
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REFERENCIAL TEÓRICO

Breve histórico da Educação Infantil

A expressão Educação Infantil foi adotada recentemente, em 
nosso país, quando consagrada na Constituição Federal de 1988, con-
sequentemente, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, por fim na Base Nacional 
Comum Curricular, para caracterizar as instituições educacionais pré-es-
colares, referindo-se ao atendimento e educação de crianças de zero 
a cinco anos de idade, assim discriminados: de zero a três anos, atendi-
mento e educação em creches; de quatro a cinco anos: atendimento e 
educação em pré-escolas.

As creches surgiram com a finalidade de assistencialismo, um local 
para as mães deixarem seus filhos enquanto trabalham, pois, as famílias 
de baixa renda, não tinham condições em contratar uma babá e preci-
savam de alguém para cuidar das crianças. 

Paschoal e Machado (2009, p. 82), afirmam em seus estudos que 
“historicamente, uma das formas que surgiram as creches, caracteriza-
das como maneira para organização das crianças, foi de caráter assis-
tencialista, apenas para tomar conta dessas crianças, para que as mães 
ficassem livres para trabalhar […]”.

Com o passar do tempo, pesquisadores renomados estudaram so-
bre a importância do desenvolvimento da criança, e as creches aos pou-
cos, deixaram de ser assistencialistas, e passaram a ser então, Centros, 
Instituições, e Escolas de Educação Infantil. 

Para ilustrar a ideia, Pozas (2011, p. 16) explica:

Os primeiros estudos sobre desenvolvimento infantil, no século XVIII, 
vem lançar novos olhares para essa criança, que ainda não é con-
textualizada e única, mas, pelo menos, já é diferenciada do adulto 
e suas especificidades são reconhecidas. Começa, então, a existir 
a valorização de seus interesses e suas necessidades. Daí em diante, 
a concepção de criança e o papel da brincadeira no desenvolvi-
mento infantil são estudados sob vários pontos de vista.

Segundo Kuhlmann Jr. (2004 p. 198), “Creche passou a ser sinônimo 
de conquista” não só dos movimentos sociais, do movimento feminista, 
dos intelectuais e educadores, mas de todo um movimento popular, colo-
cando a creche não mais como uma instituição assistencialista, mas que 
atenda ao direito da criança a ter educação, pois até então, a creche 
era instituição para cuidar das crianças enquanto os pais trabalhavam 
fora, não tendo nenhum sentido em relação à educação. Da expressão 
creche, passa-se a ser chamada Instituições de Educação Infantil.

Com as lutas para uma melhoria em educação, a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (2012, p. 121), assegurou a educa-
ção como um direito de todos em seu artigo 205:
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Art. 205 – A educação, direito de todos e dever do Estado e da fa-
mília, será promovida e incentivada com a colaboração da socie-
dade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

E com o surgimento da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (2010, p. 25), deixou claro o direito da Educação Infantil: 

Seção II 
Da Educação Infantil
Art. 29º. 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.
Art. 30º. A educação infantil será oferecida em:
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três 
anos de idade;
 II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade.
Art. 31º. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acom-
panhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de 
promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.

Assim, amplia-se o conceito de Educação Básica escolar, que 
passa a abranger a Educação infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino 
Médio. É expandido também, o conceito de educação, de modo mais 
geral, vinculando o processo formativo ao mundo do trabalho e à práti-
ca social.

A Educação Infantil está amparada por leis e por diversas reflexões 
de pesquisadores renomados, em relação a sua importância e relevân-
cia no desenvolvimento da criança. Entretanto, para muitos familiares, 
há ainda a visão errônea de que as Instituições de Educação Infantil pos-
suem caráter assistencialista, de que seus filhos frequentam a escola so-
mente para que os mesmos trabalhem, e não estabelecem vínculos com 
tal instituição, resultando com isso, num grande desafio à Gestão Escolar.

Principais desafios da gestão escolar na Educação Infantil 

A educação necessita de uma gestão democrática, necessita 
da interação proativa de toda sua equipe: coordenadores, professores, 
orientadores, funcionários e familiares, que compõem a comunidade es-
colar. Todos precisam estar envolvidos com esta gestão, inspirando uma 
visão de futuro, e baseados nas demandas de sua comunidade esco-
lar, garantindo desta maneira, senso de propósito e de pertencimen-
to a todos os membros, por estarem participando todos de um projeto 
transformador.

O bom gestor escolar consegue estabelecer uma relação de 
parceria com sua equipe. A tomada de decisão é uma estratégia im-
portante para obter comprometimento e colaboração, buscando 
atender às necessidades de todos os setores da escola de forma inte-
grada, a fim de oferecer suporte para os envolvidos na formação de 
seus alunos. Democratizar o processo de tomada de decisões, seja pela 
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otimização de processos, seja pela formação continuada, une a equipe 
em torno de um projeto de excelência. Sendo assim, vale trazer à baila 
os dizeres de Paschoalino: 

a gestão escolar tem preconizado que a posição de liderança 
educacional e a expectativa de democracia passariam a ser res-
ponsabilizadas pela qualidade do ensino ofertado. As premissas de 
atuação dos gestores escolares, recomendadas pelos valores nor-
mativos, foram alicerçadas sob os princípios de liderança, de par-
ticipação coletiva, de eficiência, de competência e de qualidade 
(PASCHOALINO, 2017, p. 117).

Logo, percebe-se a importância de uma Gestão a uma boa qua-
lidade de ensino, embora com muitas adversidades a serem enfrenta-
dos. Filippin (2013), em Monografia de Conclusão de Curso, intitulada: 
“Gestão Escolar Democrática: Dificuldades, Especificidades e possibilida-
des a partir da Revista Nova Escola”, salienta que:

Desafio é uma palavra ligada à gestão escolar. O desafio atual é 
uma escola de qualidade, ou seja, a gestão é elemento determi-
nante para um trabalho significativo a ser realizado na escola, com 
os professores, funcionários, alunos, pais e comunidade escolar. 
Toda organização que abrange a gestão escolar perpassa pelos 
aspectos administrativos, físicos, pedagógicos e sociais, não apenas 
por uma esfera particular e individual. E estes aspectos precisam es-
tar bem articulados para contribuir com uma escola de qualidade, 
para que a mesma possa atingir suas metas e objetivos (FILIPPIN, 
2013, p. 11).

Na Educação Infantil, muitos são os desafios encontrados pela 
Gestão: como um ensino de qualidade; espaços amplos; materiais ade-
quados para o desenvolvimento integral da criança; facilitar um bom de-
sempenho escolar; entre outros. Entretanto, o maior desafio a ser enfren-
tado, é estreitar os vínculos afetivos entre alunos, funcionários, professores 
e toda a comunidade envolvida.

As crianças passam a maior parte de seus dias nas instituições de 
Educação Infantil. Durante a infância, seus valores são estimulados e 
formados sob a mediação de cuidadores e de professores. A maneira 
como essa criança é cuidada durante sua rotina escolar, refletirá no de-
correr de sua vida e em suas atitudes (FILIPPIN, 2013). 

Considera-se que as escolas de Educação Infantil ocupam um lu-
gar essencial no processo de subjetivação das crianças, inserção social, 
educação e aprendizado. A infância compreende uma etapa subs-
tancial do desenvolvimento relacionado à aquisição da linguagem e à 
construção da subjetividade e do laço social. A criança está em uma 
condição de estreita dependência do adulto, constituindo-se a partir do 
olhar desse agente fundamental, que cuida e que educa, no sentido de 
humanizar (FILIPPIN, 2013).

Refere-se à violência psicológica, alguns comportamentos realiza-
dos pelos educadores e pela equipe escolar em geral sob a criança, 
como: gritos excessivos, castigos, punições, repreensões, entre outros, 
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que desencadeará danos graves no desenvolvimento da mesma. 
Segundo Stevens (1999), os danos da violência psicológica no desen-

volvimento da criança têm consequências no plano psicológico. Ferraz; 
Ristum (2012), em seu artigo, encontraremos o seguinte esclarecimento: 

A American Academy of Pediatrics (2002) apresenta, como conse-
quências da violência psicológica para o desenvolvimento infantil, 
prejuízos nas seguintes áreas: pensamentos intrapessoais (medo, 
baixa estima, sintomas de ansiedade, depressão, pensamentos sui-
cidas, etc.); saúde emocional (instabilidade emocional, problemas 
em controlar impulso e raiva, transtorno alimentar e abuso de subs-
tâncias); habilidades sociais (comportamentos antissociais, proble-
mas de apego, baixa competência social, baixa simpatia e empa-
tia pelos outros, delinquência e criminalidade); aprendizado (baixa 
realização acadêmica, prejuízo moral) e saúde física (queixa somá-
tica, falha no desenvolvimento, alta mortalidade). A severidade das 
consequências da violência psicológica está relacionada à intensi-
dade, à gravidade e à frequência de sua ocorrência em relação à 
criança (FERRAZ; RISTUM, 2012).

As crianças serão desenvolvidas de acordo com o meio em que 
elas habitam e vivenciam, através das interações entre adultos/crianças, 
crianças/crianças. Vygotsky esclarece a vivência como:

Unidade na qual, por um lado, de modo indivisível, o meio, aquilo 
que se vivencia, está representado – a vivência sempre se liga àqui-
lo que está localizado fora da pessoa – e, por outro, está representa-
do como eu vivencio isso, ou seja, todas as particularidades da per-
sonalidade e todas as particularidades do meio são apresentadas 
na vivência, tanto aquilo que é retirado do meio, todos os elementos 
que possuem relação com dada personalidade, como aquilo que 
é retirado da personalidade, todos os traços de seu caráter, traços 
constitucionais que possuem relação com dado acontecimento. 
Desta forma, na vivência, nós sempre lidamos com a união indivisí-
vel das particularidades da personalidade e das particularidades da 
situação representada na vivência (VYGOTSKY, 2010, p. 686).

Os professores e todos os que compõem a equipe escolar, são pes-
soas significativas para a criança e influenciam a forma como a mesma se 
enxerga ou se percebe, pois eles constantemente lhes fornecem informa-
ções sobre suas habilidades, valores, destrezas ou ausência destes. Assim, as 
estimulações recebidas, a partir dessas experiências de sua vivência esco-
lar, podem interferir, positiva ou negativamente, em seu desenvolvimento. 

Neste sentido, a qualidade do relacionamento professor-aluno in-
fluencia no desenvolvimento do conhecimento de si, elaborado pela 
criança. Em outras palavras, a forma como os adultos expressam seus 
afetos por uma criança, o modo como exercem a disciplina e o controle, 
o clima democrático, permissivo ou autoritário do meio, o uso de elogios 
ou reprovações em tarefas realizadas com êxito ou não, são fatores que 
contribuem para a formação de uma imagem positiva ou negativa sobre 
a percepção que a criança tem de si própria. 

Cabe à Gestão Escolar lutar por uma educação com afeto, na qual 
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as crianças sintam-se acolhidas e seguras pela escola. Conscientizar e mo-
tivar a equipe escolar, para que sejam mediadores de conhecimentos e 
valores, para que possam contribuir positivamente na formação integral da 
criança, é essencial, pois sabe-se que em um ambiente acolhedor e afe-
tuoso, a aprendizagem torna-se mais significativa, prazerosa e duradoura. 

A afetividade: a escola como ambiente acolhedor

A afetividade é a relação entre carinho e cuidado que se tem, com 
alguém que se gosta. É o estado em que a pessoa consegue expressar, 
demonstrar e transmitir seus sentimentos e emoções a outras pessoas. É 
construir laços de afetos entre as pessoas, amizade, carinho e afeição.

O Dicionário Aurélio, define afetividade como “qualidade ou cará-
ter de afetivo” (FERREIRA, 2004, p. 20).

O campo da Psicologia estuda o sujeito em seu desenvolvimento 
psicológico, enfatizando seu funcionamento, seu desenvolvimento e seus 
processos de aprendizagem. Vale ressaltar que é preciso estudar o sujei-
to como um todo, levando em consideração seu modo agir, de ser, de 
pensar, em suas particularidades. 

Sendo assim, vale trazer à baila, o testemunho de Araújo (1999, p. 68):

para melhor compreender esse ser psicológico complexo, podemos 
estudar separadamente seus aspectos cognitivos, afetivos, sociocul-
turais e biológicos e suas relações com o mundo físico, interpessoal e 
sociocultural a sua volta. Não se deve, porém, perder a perspectiva 
de totalidade e coordenação interna e externa desses sistemas.

É possível encontrar diferentes definições para afetividade, com-
postas por vários autores, em diversos momentos. Do ponto de vista de 
La Taille (1992, p. 65):

Afetividade é comumente interpretada como uma ‘energia’, por-
tanto como algo que impulsiona as ações. Vale dizer que existe al-
gum interesse, algum móvel que motiva a ação. O desenvolvimen-
to da inteligência permite, sem dúvida, que a motivação possa ser 
despertada por um número cada vez maior de objetos e situações. 
Todavia, ao longo desse desenvolvimento, o princípio básico per-
manece o mesmo: a afetividade é a mola propulsora das ações, e 
a razão está ao seu serviço.

A definição do termo afetividade é dada também, a partir de teo-
rias complexas formuladas e ditadas por autores e estudiosos renomados, 
como Wallon, Vygostsky e Piaget.

Autores como estes, declaram que a afetividade e o processo cog-
nitivo estão estreitamente relacionados ao desenvolvimento educativo 
da criança. São teorias que mencionam o desenvolvimento da criança 
no espaço escolar, no processo educativo.

A escola, como um ambiente social, traz consigo a necessidade de 
oportunizar aos alunos, e a todos os demais, um clima favorável, de afe-
to, de aceitação, de acolhimento, desenvolvendo nos integrantes, um 
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sentimento de pertença. Neste sentido, a autoestima e a autoconfian-
ça podem crescer e empoderar-se, dando caminho a um desenvolvi-
mento integral do aluno, e de todos os envolvidos neste contexto escolar 
(PIAGET, 1962).

O afeto, além de fortalecer a inteligência emocional, fortalece 
também a cognição, segundo o teórico Piaget (1962, p. 129):

É indiscutível que o afeto tem um papel essencial no funcionamen-
to da inteligência. Sem o afeto não haveria nem interesses, nem ne-
cessidades, nem motivação; em consequência, as interrogações ou 
problemas não poderiam ser formulados e não haveria inteligência. 
O afeto é uma condição necessária para a constituição da inteligên-
cia. No entanto, em minha opinião, não é uma condição suficiente.

Neste mesmo sentido, Vygotsky pontua: 

As reações emocionais exercem uma influência essencial e absoluta 
em todas as formas de nosso comportamento e em todos os mo-
mentos do processo educativo. Se quisermos que os alunos recor-
dem melhor ou exercitem mais seus pensamentos, devemos fazer 
com que essas atividades sejam emocionalmente estimuladas. A ex-
periência e a pesquisa têm demonstrado que um fato impregnado 
de emoção é recordado de forma mais sólida, firme e prolongada 
que um feito indiferente (VYGOTSKY,1984, p. 121).

Afeto, aliado à motivação, possuem alto poder transformador, pos-
suem alto poder fortalecedor ao aluno, para que desenvolva sua autoes-
tima, para que consiga expressar-se, confiar em si mesmo, em suas po-
tencialidades. O afeto e a motivação aceleram o raciocínio, de acordo 
com Wallon:

A motivação, assim como a afetividade, colabora de forma efetiva 
para a concepção do processo de ensino e aprendizagem, desde 
o início da vida educacional. Ela atua de forma construtiva na ace-
leração do raciocínio e na necessidade do aluno em expressar seus 
conhecimentos e ideias e nas relações frente à infância. (WALLON, 
1968, p. 61).

Sendo assim, cabe à Gestão escolar, com seu olhar mais ampliado, 
promover o afeto e a motivação em seus pares, para que estes, autocon-
fiantes e com autoestima elevada, sintam-se valorizados e motivados sufi-
cientemente para, como que em uma cascata, também possam exercer 
o mesmo tipo de liderança positiva e democrática com seus alunos, promo-
vendo a aceitação, a liberdade, a criatividade, e a valorização dos mesmos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Infantil sofreu diversas mudanças ao longo da história, 
e foi amparada por leis e pesquisadores renomados, que ressaltam sobre 
sua importância durante o desenvolvimento integral da criança, sendo a 
primeira etapa a adquirir aprendizados.
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Para que ocorra o bom desenvolvimento das atividades é preci-
so um atrelamento entre professor e alunos, e família com a escola por 
meio da afetividade. O afeto é um dos aspectos fundamentais para que 
ocorra a ludicidade, pois é por meio dele que a criança irá criar laços de 
confiança e segurança tanto com seu professor, quanto com sua família.

A ludicidade, por sua vez consiste em um ato prazeroso, no qual 
crianças expressam seus sentimentos e emoções em uma troca de ex-
periências. O lúdico não é necessariamente o ato de jogar, mas sim 
atividades que envolvem o dinamismo e a prática despertando o inte-
resse da criança em aprender, construindo o conhecimento de forma 
significativa.

 Frente ao estudo realizado, cabe a Gestão Escolar, ser criativa e 
desenvolver estratégias para que as instituições escolares de Educação 
Infantil sejam valorizados pela comunidade em geral, tendo o afeto 
como base de acolhimento para estreitar vínculos entre todos os mem-
bros que constituem a unidade escolar, entre eles famílias, alunos, profes-
sores, funcionários, gestores, etc.

O equilíbrio de uma Gestão Escolar é essencial para que a insti-
tuição alcance os seus objetivos, pois as relações que se entrelaçam 
entre educação, gestão e democracia tornam-se essencial no âmbito 
educacional. 

Logo, a consolidação de uma Gestão Escolar de caráter parti-
cipativo implica a democratização da escola efetivada por meio da 
participação dos sujeitos sociais nos processos de decisão, de escolhas 
coletivas, vivências, aprendizagens e construção de projetos, uma estru-
turação coletiva que bem alinhada, promove o sucesso da instituição e 
um impacto positivo na sociedade.

Portanto, mediante a problemática apresentada no estudo, a 
Gestão Escolar tem como uma de suas metas, sempre pensar em realizar 
estratégias diferenciadas, com o intuito de estabelecer vínculos afetivos 
entre famílias, alunos e o âmbito educacional, despertando o sentimento 
de comprometimento, para que assim, juntos conquistem uma educa-
ção de qualidade.

REFERÊNCIAS
ARAÚJO, U. F. Conto de escola: o sentimento de vergonha como um 
regulador moral. São Paulo/Campinas: Moderna, Unicamp, 1999.
BRASIL. Base Nacional Comum. Disponível em:>http://basenacionalco-
mum.mec.gov.br/#/dia-base <. Acesso em 28 out. 2021.
______. Constituição da República Federativa do Brasil. Câmara dos 
Deputados. 32ed. Brasília: Centro de Documentação e Informação, Edi-
ções Câmara, 2012.
_____. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Câmara dos De-
putados. 5ed. Brasília: Centro de Documentação e Informação, Edições 
Câmara, 2010.



(RE)PENSANDO A(S) INFÂNCIA(S): 
PRÁTICAS REFLEXIVAS E INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

73

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Diário Oficial da União, de 13/07/1990. 
FERRAZ, Rita de Cássia Souza Nascimento; RISTUM, Marilena. Psicologia 
da Educação. A violência psicológica na relação entre professor e alu-
no com dificuldades de aprendizagem. Psicol. Educ. nº 34. São Paulo, 
jun. 2012. Disponível em: < http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=s-
ci_arttext&pid=S1414-69752012000100007>. Acesso em: 06 set. 2021.
FERREIRA, A. B. de H. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. 3 ed. 
Curitiba: Positivo, 2004.
FILIPPIN, T. M. Gestão escolar democrática: dificuldades, especificidades 
e possibilidades a partir da revista nova escola. UFSM, 2013. Disponível 
em: >https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/512/Filippin_Tagia-
ne_Michele.pdf?sequence=1<.Acesso em: 04 set. 2020.
KUHLMANN JUNIOR, M. Infância e educação infantil: uma abordagem 
histórica. Porto Alegre: Mediação, 2004. 
LA TAILLE, Y. de. et al. Piaget, Vygostky, Wallon: teorias psicogenéticas 
em discussão. São Paulo: Summus, 1992.
PASCHOAL, J. D.; MACHADO, M. C. G.. A história da educação infantil 
no Brasil: avanços, retrocessos e desafios dessa modalidade educacio-
nal. 2009. Disponível em: >file:///G:/MAT14092013163751.pdf<. Acesso 
em: 04 set. 2020.
PASCHOALINO, J. B. de Q. Desafios da Gestão Escolar. Belo Horizonte: 
Studium Eficaz. MG, 2017.
PIAGET, J. La relación del afecto com la inteligência en el desarrollo 
mental del niño. 1994. In: DELAHANTY, G.; PERRÉS, J. (orgs.), Piaget y el 
psicoanálisis. Universidad Autónoma Metropolitana: Xochimilco. 1962.
POZAS, D. Criança que brinca mais aprende mais: a importância da ati-
vidade lúdica para o desenvolvimento cognitivo infantil. Rio de Janeiro-
-RJ: SENAC, 2011.
STEVENS, L. E.  Qu’est-ce que la violence psychologique? Centre Nacio-
nal d’Information sur la Violence dans la Famille. 1999.
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 
1984. 
_____. Quarta aula: a questão do meio na pedologia. Tradução de Már-
cia Pillegi Vinha. Psicologia USP, São Paulo, 2010.
WALLON, H. A evolução psicológica da criança. São Paulo: Martins Fon-
tes, 1968.



EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO SE FAZ 
APENAS DO PORTÃO PARA DENTRO!: 
A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO

 NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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RESUMO

A gestão escolar, na contemporaneidade, revela-se como área de co-
nhecimento humano complexo e desafiador, em decorrência da toma-
da de decisão coletiva entre os pares, gerindo os pressupostos técnico-
-pedagógicos institucionais. Na Educação Infantil, as Políticas Públicas 
vem avançando no sentido de discutir, refletir e sistematizar tal segmen-
to. Todavia, há equívocos sobre o universo infantil e sua escolarização, 
aliadas ao caráter assistencialista e de cuidados, perpassando o campo 
das ideias, que acabam se cristalizando em práticas que não priorizam o 
ensino e o atendimento de qualidade para as crianças. Tal interpretação 
errônea pode estar relacionada com o próprio histórico da Educação 
Infantil, apesar de a legislação vigente, principalmente a Constituição e 
a LDB, já apontarem e consolidarem o aspecto primordial pedagógico 
da Educação Infantil. Diante disso, o foco dessa discussão é distinguir o 
caráter assistencialista do aspecto relevante que deve nortear a atua-
ção gestora da Infância: o acolhimento, da equipe, da comunidade, e 
principalmente da família e da criança. 

Palavras-chave: Gestão Escolar. Educação Infantil. Caráter Assistencialista. 
Acolhimento. Aspecto Primordial Pedagógico.
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INTRODUÇÃO

Nos dias contemporâneos, a gestão escolar mostra-se como setor 
de conhecimento humano, complexo e desafiador, o que requer a to-
mada de decisões peculiares, bem como a coordenação de muitas ati-
vidades ao longo de implantações de políticas públicas, que irão gerir os 
pressupostos técnico-pedagógicos das instituições escolares.

Ao mesmo passo que as Políticas Públicas em favor da Infância 
avançam no sentido de discutir, refletir e sistematizar essa etapa da 
Educação Básica brasileira, ainda são constatadas muitas concepções 
errôneas e equivocadas em torno do universo infantil e sua escolariza-
ção, principalmente aliadas ao caráter assistencialista e cuidador. Tais 
concepções perpassam o campo das ideias e acabam se cristalizando 
em práticas que não priorizam o ensino e o atendimento de qualidade 
para as crianças.

Tal inculcação motivou esta reflexão, que tem como intuito cha-
mar a atenção para o acolhimento que perpassa a atuação gestora no 
segmento escolar da Educação Infantil.

Para tanto, nesta discussão, intitulada Educação Infantil não se 
faz apenas do portão para dentro! : a importância do acolhimento na 
Educação Infantil, queremos apontar um dos variados dilemas ocorren-
tes no chão da unidade escolar da infância: apresentar a relevância do 
caráter essencialmente pedagógico da escola; e, com ele, trazer es-
clarecimentos que a atuação do gestor, principalmente na Educação 
Infantil, é estabelecida por meio do acolhimento, seja da equipe, seja 
da comunidade, mas principalmente em acolher a família e a criança.

Este acolhimento deve nortear todas as funções do gestor da es-
cola da infância. Eis aí outro dilema: muitos confundem este acolhimento 
com o caráter assistencialista que impera e muito imperou nas unidades 
institucionais de Educação Infantil.

“Do portão para fora da Creche não é sua função!” A declara-
ção que soa como um alerta. Diálogos e apontamentos em reuniões de 
gestores trazem essa assertiva. Mas quem vivencia o ‘chão da creche’, 
de fato, sabe que, realmente, as coisas não acontecem dessa forma, 
principalmente quando há o atendimento à primeiríssima infância na uni-
dade de ensino. Muito do que é planejado e executado acontece tam-
bém além ‘muros escolares’. Esse é o apontamento que pretendemos, 
enquanto gestores, apresentar neste capítulo.

Primeiramente apresentamos uma breve retomada histórica da 
Educação Infantil, trazendo ao debate o caráter inicial, assistencialista. 
Também trazemos explanações sobre a gestão democrática na institui-
ção escolar de Educação Infantil. Serão apresentadas algumas ações 
que abrangem a atuação do acolhimento. E, por fim, a importância do 
acolhimento, na Educação Infantil, atributo e característica essencial, ao 
nosso ver, que deve conduzir a atuação gestora na Infância.
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Educação Infantil: apontamentos históricos – do caráter assisten-
cialista ao pedagógico

A maioria das instituições de atendimento às crianças teve origem 
na necessidade de atender exclusivamente crianças de baixa renda. A 
utilização de creches e de programas de pré-escolas visando o combate 
da pobreza e a resolução dos problemas em torno da sobrevivência das 
crianças foi, durante muito tempo, a justificativa à existência de aten-
dimento de baixo custo, aplicando orçamentos insuficientes, recursos 
materiais escassos, instalações precárias, insuficiência de formação de 
profissionais e altas proporções de crianças por adultos.

A história e o percurso da Educação Infantil são demarcados pela 
classe desfavorecida, essencialmente, na instituição mantida pelo po-
der público. O que pode significar uma atuação educativa compen-
satória, visando sanar as carências das famílias desprovidas de recursos 
econômicos. 

Desse modo, a concepção de educação compensatória provinha 
de uma compreensão em torno dos fracassos escolares como responsa-
bilidade dos educandos, individualidade ou da cultura, em geral, inferior 
aos padrões culturais exigidos pela escola. Portanto, a educação com-
pensatória é concebida como salvação à expansão cultural das crian-
ças originárias de famílias pobres (PASCHOAL; MACHADO, 2009).

Estudiosa sobre os aspectos históricos do segmento escolar da 
Educação Infantil, Zilma de Moraes Ramos de Oliveira (2001) relata que 
o histórico da Educação Infantil brasileira, de certo modo, vem seguindo 
a história do setor no mundo todo, porém com características peculiares. 

Até a metade do século XIX, o atendimento de crianças em insti-
tuições como creches e parques infantis, praticamente não existia. Tal 
situação se modificou no período da abolição da escravatura, com o au-
mento da migração rural à zona urbana e também do desenvolvimento 
tecnológico e cultural.

Antes do período da proclamação da República, percebiam-se 
iniciativas isoladas de proteção à criança, grande parte delas para com-
bater o alto índice de mortalidade infantil da época, por meio da cria-
ção de entidades de amparo (OLIVEIRA, 2001).

Em 1889, com a proclamação da República, ocorreu uma reno-
vação ideológica, acarretando modificações também na compreensão 
de questões sociais, que continuaram a ser tratadas segundo a camada 
social da população atendida. 

Mas, infelizmente, a Educação Infantil foi esquecida e o grande in-
vestimento concentrou-se no ensino primário cujo atendimento era volta-
do apenas à população em idade escolar (OLIVEIRA, 2001).

Na reflexão de Oliveira (2001), surgiram, em 1899, o Instituto 
de Proteção e Assistência à Infância, fundando por particulares e o 
Departamento da Criança, de iniciativa governamental, em 1919, de-
corrente de uma preocupação com a saúde pública. E logo, posterior-
mente, surgiram escolas infantis e jardins-de-infância. 
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Paschoal e Machado (2009) revelam que, no Brasil, as escolas in-
fantis, no decorrer dos tempos, sofreram distintas mudanças em suas fun-
ções, as quais passaram pelo assistencialismo, custódia e privação cultu-
ral, até a função educativa. 

Do ponto de vista histórico houve um avanço significativo da le-
gislação quando esta reconheceu a criança como cidadã, como su-
jeito de direitos, incluindo o direito à educação de qualidade desde o 
nascimento.

A área da educação caminha juntamente à assistência. Porém, 
desejamos investigar até que ponto a assistência é realizada sem que se 
confunda com o assistencialismo, cuja presença sempre foi marcante na 
educação de crianças pequenas no Brasil do século passado.

Fatores como o alto índice de mortalidade infantil, a desnutrição 
generalizada e o número significativo de acidentes domésticos, fi-
zeram com que alguns setores da sociedade, dentre eles os religio-
sos, os empresários e educadores, começassem a pensar num es-
paço de cuidados da criança fora do âmbito familiar (PASCHOAL; 
MACHADO, 2009, p. 82). 

Portanto, a Educação Infantil propriamente dita não existia, nos 
moldes como a concebemos nos dias de hoje, o que havia eram insti-
tuições que tinham o caráter de dar assistência a crianças pequenas 
pobres que se encontravam em situação de risco.

No iniciar do século XX, a urbanização e a industrialização nos gran-
des centros urbanos intensificaram-se, fazendo com que a estrutura fami-
liar se transformasse, também, no que concerne ao cuidado dos filhos 
pequenos. A maioria das fábricas admitiu grande número de mulheres 
no trabalho, pois a maioria da mão de obra masculina encontrava-se na 
lavoura (OLIVEIRA, 2001).

Houve a criação de instituições como creches, mas tal atitu-
de era considerada um favor prestado e, ainda, uma ação caridosa. 
Reivindicações do movimento operário na década de 1920 e início dos 
anos 1930 se referiam à melhoria das condições de trabalho e de vida, 
mas também tratavam da existência de locais para a guarda e atendi-
mento às crianças durante o trabalho das mães (OLIVEIRA, 2001).

Na concepção de Oliveira (2001, p. 100), encaradas como “mal 
necessário”, as creches, inicialmente, eram planejadas como instituições 
de saúde, por meio de “rotinas de triagem, lactário, pessoal auxiliar de 
enfermagem, preocupação com a higiene do ambiente físico”. As cre-
ches por conta das indústrias eram escassas e a responsabilidade ficava 
a cargo, muitas vezes, de entidades filantrópicas laicas e religiosas, que 
com o tempo passaram a receber auxílio governamental e até mesmo 
donativos provindos de famílias mais ricas, mas sempre permeando o 
“caráter assistencialista-protetoral”.

Para Kramer (2001), o surgimento e a expansão da Educação 
Infantil no bojo de uma abordagem da teoria da privação cultural, de 
início, deu-se de modo esparso e isolado, entre os séculos XIX e XX e, 
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depois, massivamente, impulsionada pela combinação dos fatores de 
depressão econômica, em 1930, e no pós-guerra, o que gerou o fortale-
cimento aos programas de educação compensatória.

As transformações sociais advindas do processo de urbanização 
e de industrialização, em conjunto com o aumento da população e a 
alteração da função feminina, culminaram com a mudança, conforme 
o relato de Kramer (2001, p. 27):

A segunda guerra mundial provocou um novo impulso ao atendi-
mento pré-escolar, voltando-se principalmente para aquelas crian-
ças cujas mães trabalhavam em indústrias bélicas ou naquelas em 
que substituíam o trabalho masculino. [...] Por um lado, foi introdu-
zido o conceito de assistência social para as crianças pequenas, 
sendo ressaltada a sua importância para a comunidade na medida 
em que liberava a mulher para o trabalho. 

Isto é, ordem sanitária e alimentar, assistência social, distinções cul-
turais e novas teorias psicológicas foram fatores que interferiram para a 
expansão da Educação Infantil nos últimos tempos.

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aprovada 
em 1961 – Lei nº 4.024/1961 (BRASIL, 1961) tornou-se mais substancioso o 
debate em prol da educação à criança por meio da criação dos jardins-
-de-infância e sua inclusão no sistema educacional.

Houve, então, significativo aumento na demanda escolar, ocorren-
do também a municipalização da educação pré-escolar pública.

Desse modo, as vagas em escolas de Educação Infantil públicas 
passaram a ser disputadas também pelas famílias da classe média, razão 
pela qual este nível de ensino assumiu o um caráter mais pedagógico, 
na educação que outrora era concebida como assistencialista e não 
educativa, propriamente dita. 

Percebe-se na década de 1970, profundas transformações com a 
criação de ministérios e serviços; cuja demanda era maior que a oferta 
na Educação Infantil.  

Em 1971, formulou-se uma nova legislação, a Lei 5.692/1971 (BRASIL, 
1971) que trouxe como novidade, que os sistemas de ensino, propicia-
riam às crianças menores de sete anos de idade, educação em institui-
ções escolares ou equivalentes maternais e jardins-de-infância.

Na década seguinte, de acordo com Oliveira (2001), os educado-
res se envolvem mais acerca da problemática educacional da infância, 
propondo que o ensino se desvincule da atitude de compensação assis-
tencialista, assumindo, realmente o caráter pedagógico. Tal fato pode 
ser evidenciado, quando em 1985, com o término do período do regime 
militar, novas políticas para as creches ganharam ênfase e foram inclu-
sas no Plano Nacional de Desenvolvimento, de 1986, ao constar que as 
creches diziam respeito, além das mulheres e suas famílias, ao Estado e 
às empresas.

Pressões provindas dos movimentos feministas e movimentos de luta 
pela democratização da escola pública e das creches, ocasionaram a 
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conquista, na ‘Carta Magna’ – a Constituição Federal Brasileira de 1988, 
do reconhecimento da educação em creches e pré-escolas como sen-
do um dever do Estado, a ser cumprido nos sistemas de ensino, assegu-
rado às crianças.

A Constituição Federal de 1988 trouxe um capítulo sobre Educação 
e, particularmente no artigo 208, incisos I e IV, trata sobre Educação 
Infantil. Enquanto dever do Estado, a educação garantirá: “I – educação 
básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela 
não tiveram acesso na idade própria;  IV – educação infantil, em creche 
e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade”. Nota-se a ques-
tão da asseguridade à Educação Infantil e a obrigatoriedade da mesma. 

Por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 
8.069/1990 (BRASIL, 1990), concretizou-se as conquistas dos direitos cons-
titucionais das crianças já promulgados, acompanhadas pela discussão 
de uma nova LDB nº 9394/1996 (BRASIL, 1996) na defesa de um novo ar-
quétipo de educação infantil, etapa inicial da Educação Básica, “con-
quista histórica que tira as crianças pobres de seu confinamento em ins-
tituições vinculadas a órgãos de assistência social” (OLIVEIRA, 2001, p. 
117), possibilitando a ação de distintos modos de organização e práticas 
pedagógicas. 

Inicia-se, desse modo, uma sistematização na Educação Infantil, 
inaugurando seu caráter formal e, principalmente, o aspecto educativo 
e pedagógico da Educação Infantil. 

Com a referida Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – L. 
D. B. nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), no artigo 29, 2º 
capítulo, tem-se uma redação que traz a finalidade dessa etapa forma-
tiva, estabelecendo “o desenvolvimento integral da criança [...] em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social”, por meio da educação.

Tendo em vista que a escola faz parte de um sistema, há que se 
perceber como a legislação entende o que é a Educação Infantil, para 
quem ela existe, o que ela representa para a sociedade e como essa 
mesma legislação orienta e regula os passos daqueles que se envolvem 
na tarefa de trabalhar com crianças de 0 a 5 anos de idade. 

Acrescenta-se aos documentos citados anteriormente, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010) descritas na 
Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009. Estas diretrizes am-
pliam a definição anterior no artigo 5º, definindo os locais de atendimento 
educacional às crianças.

Avançando na compreensão a respeito de Educação Infantil, 
cabe nesse momento atentar para três aspectos: o primeiro, sobre o que 
é a Educação Infantil; o segundo, sobre por que ela existe e o terceiro 
informações mais gerais sobre o atendimento à criança em instituições 
oficiais de ensino.

No que concerne ao primeiro questionamento entende-se que é 
uma forma de educação sistemática voltada à criança. No que consiste 
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ao segundo aspecto apresentado entende-se que ela existe como parte 
estruturante da educação e da sociedade. Ela visa à construção sólida 
da humanidade e ao definir o acesso da criança à escola a partir dos 
quatro anos e até mesmo antes com a creche, considera-os sujeitos den-
tro do ambiente social. 

O terceiro aspecto diz respeito a informações sobre a ambienta-
ção (local), regulação, supervisão e controle para o efetivo atendimento 
da Educação Infantil, como segue: “[...] oferecida em creches e pré-es-
colas, às quais se caracterizam como espaços institucionais não domésti-
cos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados 
que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período 
diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por 
órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social” 
(BRASIL, 2010, p. 12), regulamentando e sistematizando o atendimento 
educacional às crianças no território nacional.

A Educação Infantil então, passou a ser legalmente concebida 
como  uma forma de educação sistemática, oficial e voltada à criança 
a qual, por sua vez, é assim compreendida: 

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 (BRASIL, 2010, p. 12).

Torna-se relevante referir que as crianças se encontram numa fase 
da vida em que dependem de modo intenso do adulto para sobrevive-
rem. Logo, necessitam ser cuidadas e educadas, o que consiste em ser 
ajudadas nas atividades que não podem realizar sozinhas; ser atendidas 
em suas necessidades básicas, tanto físicas como psicológicas; ter aten-
ção peculiar por parte do adulto em momentos especiais de sua vida 
(BRASIL, 2006, p. 17).

Ao enfocar esse entorno da criança, citando especificamente o 
ambiente escolar, torna-se significativo ressaltar que as relações peda-
gógicas na instituição de Educação Infantil são perpassadas por meio 
da indissociável função do cuidar/educar, tendo em vista os direitos e 
as necessidades próprias das crianças referentes à alimentação, à hi-
giene, à saúde, à proteção e ao acesso ao conhecimento de forma 
sistematizada.

Enfim, a criança passou a ser compreendida por diversas concep-
ções, mas apesar de depender do adulto para sobreviver, desde o nasci-
mento, ela é um ser capaz de interagir num meio natural, social e cultural. 

Em suma, encerrando as considerações sobre a Educação e seu 
segmento infantil, convém trazer as contribuições de Ponce e Durli (2015, 
p. 775) que alegam que, felizmente, a Educação Infantil tem sido cada 
vez mais necessária e debatida pelas políticas públicas.

Em relação à questão do currículo para a Educação Infantil, apesar 
da expressão currículo estar em pauta, seja nos debates dos educadores, 
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seja nas discussões e como objeto e preocupações de estudiosos brasi-
leiros da Educação Infantil, esse setor ainda não o assumiu como consti-
tuinte da sua identidade. 

Ponce e Durli (2015) defendem que, a fim de que os avanços con-
quistados pela Educação Infantil possam ser concretizados, sua identi-
dade abarca a necessidade da construção de um currículo distinto que 
assegure “a busca da igualdade social respeitando as diversidades cul-
turais, sob a perspectiva da justiça social” (PONCE; DURLI, 2015, p. 787).

Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 
(BRASIL, 2006), ao tratar sobre a criança, citando especificamente o 
ambiente escolar, trazem que se torna significativo ressaltar que as re-
lações educativas na instituição de Educação Infantil são perpassadas 
por meio da indissociável função do cuidar/educar, tendo em vista os 
direitos e as necessidades próprias das crianças concernentes à higie-
ne, à alimentação, à saúde, à proteção e ao acesso ao conhecimento 
sistematizadamente.

Cuidar e educar são ações inseparáveis e essenciais na Educação 
infantil, pois, para educar faz-se necessário o cuidado, e para cui-
dar, a educação. O cuidado não deve ser visto como um gesto de 
‘paparicar’ as crianças, ou somente vigiá-las para evitar acidentes, 
perigos, mas também como uma relação de afeto, atenção e vín-
culo criado no convívio com os pequenos (BRASIL, 2006).

Brasil (2001) constata que não há possibilidade de dissociação en-
tre estes tais conceitos presentes em todos os momentos da Educação 
infantil, pois ao “cuidar” dos alunos e ao “educá-los”, o profissional cria 
e constrói uma relação onde professores e alunos respeitam e reconhe-
cem os direitos e as necessidades uns dos outros. 

Destarte, educa-se e são educados, cuida-se e são cuidados numa 
recíproca ação, onde as crianças estarão desenvolvendo e aprendendo 
a capacidade de cuidarem de si mesmas e dos outros.

O papel das instituições infantis vai além do cuidado e da assistên-
cia com a criança pequena, elas contribuem para o desenvolvimento 
infantil por completo, desenvolvimento da cultura de origem de cada 
criança, e também ao mesmo tempo situa-se no âmbito de uma políti-
ca socioeducativa de apoio da instituição familiar, haja vista que a so-
cialização deve possuir um espaço fundamental nos objetivos institucio-
nais, assegurando a inserção da criança na cultura e no universo adulto 
(KRAMER, 2001). 

Como resultados, por meio da atuação docente e gestora alicer-
çada, pelos referenciais teóricos, crê-se que a instituição de Educação 
Infantil cumpre uma função socializadora, promovendo o desenvolvimen-
to da identidade das crianças, através de aprendizagens diversificadas 
e desafiadoras, realizadas em situações de interação e de ludicidade. 

Enfim, defende-se que tais instituições possibilitam não apenas 
ocasiões de cuidados, mas também brincadeiras e aprendizagens in-
tencionais de modo integrado, que contribuem para o desenvolvimento 
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das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os 
outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o 
acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade 
social e cultural. 

Diante dos aspectos aqui brevemente apontados, frisa-se que em 
lugar do desconhecimento ou da negação dessa necessidade e do direi-
to que a criança tem de brincar e de aprender por meio de brincadeiras, 
também no espaço escolar, tornam-se necessárias reflexões sobre como 
essas ações de brincar mediadas por educadores, para isso preparados, 
podem contribuir para a prática de ações motivadoras e educativas no 
interior de nossas escolas de Educação Infantil.

O intuito aqui apresentado foi discorrer o percurso histórico do seg-
mento escolar da Educação Infantil, permeado pelos aspectos de cuida-
do e assistencialismo, embora desde a Constituição (BRASIL, 1988) deu-se 
início à sistematização da educação formal, com caráter pedagógico-e-
ducativo na Educação Infantil. 

A seguir, serão discorridas considerações em torno da gestão esco-
lar na Infância, sob os ditames democráticos. 

Gestão Democrática na Educação Infantil

Gestão remete a gerir, gerenciar, administrar, tomada de decisão, 
organização e direção. Na educação, a Gestão trata-se da destinação 
à promoção humana; remete a assegurar a qualidade de uma media-
ção no seio da prática social global, colaborando com a formação ci-
dadã (FERREIRA, 2006).

A luta dos educadores se concretizou e culminou na criação de 
duas fundamentais legislações acerca da gestão. Ressalta-se que os 
princípios elencados em ambas as leis, a seguir, colaboram para que a 
instituição escolar cumpra sua função social.

A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, em seu ar-
tigo 206, (BRASIL, 1998), aponta que o ensino será ministrado com base 
em alguns princípios, dentre eles: “VI – Gestão democrática do ensino 
público, na forma da lei”, norma a ser rigorosamente observada em insti-
tuições públicas de ensino. 

Posteriormente, a implantação e instituição da Constituição 
Federal, ocorreram as primeiras reformas educacionais, conforme a Lei 
de Diretrizes e Bases 9.394/96 (BRASIL, 1996), que em seu artigo 14 aponta 
normas que os sistemas de ensino deverão seguir a fim de concretizar 
a gestão democrática: “I – participação dos profissionais da educação 
na elaboração do projeto pedagógico da escola; II – participação das 
comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes”, 
como modos de efetivação da gestão democrática na educação.

 Ambas as legislações se tratam de mecanismos reguladores da 
gestão democrática, na proporção em que fixaram critérios de partici-
pação para os segmentos organizados da comunidade escolar. 

Para Demo (1999), a democracia e a participação são inseparáveis; 
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são considerados termos intrínsecos e um conceito remete ao outro. 
Não obstante, essa reciprocidade nem sempre ocorre. Embora a de-
mocracia ser impraticável sem participação, torna-se possível observar 
que ainda acontece, infelizmente, nas escolas participação sem espírito 
democrático.

A tomada de decisão, nesse sentido, em conformidade com 
Gonçalves e Carmo (2001, p. 39) remete ao ato que exige firmeza e co-
ragem à resolução de problema, para de “conquistar resultados positivos 
tanto pessoal quanto econômico”, principalmente no que diz respeito ao 
serviço público.

A tomada de decisão refere-se ao processo complexo constituído 
por meio de etapas sucessivas, desde clarificar e tornar consistente, o 
desenvolvimento do processo, cujo primeiro elemento remete à cons-
ciência da necessidade de decidir, identificando as situações, das pro-
blemáticas e alternativas a serem escolhidas (PALMEN, 2014).

Segundo Nolêto (2021, p.4), a participação efetiva da comunidade 
no processo educacional e a autonomia progressiva escolar são impres-
cindíveis visando à consolidação de um ensino de qualidade para todos. 
Entende-se que a educação deve estreitar, ainda mais as relações en-
tre a escola e a comunidade, no sentido de relacionar a aprendizagem 
com o dia a dia do alunado, transformando, desse modo, “a escola num 
espaço de integração comunitária” e de participação social.

No segmento escolar da Educação Infantil, sob o viés de gestão 
democrático-participativo, dentre os diversos atores que constituem os su-
jeitos da comunidade escolar, a atuação e participação da instituição 
familiar é primordial. 

Numa perspectiva democrática e participativa, nas escolas de 
Educação Infantil, a importância da participação da família há de ser 
considerada mais importante que o desenvolvimento cognitivo da crian-
ça, pois foca-se na participação de todos os atores presentes no interior 
da instituição escolar e no fortalecimento da relação com a instituição 
familiar na gestão e no projeto pedagógico, demonstrando que as rela-
ções sociais, culturais e familiares teriam maior relevância na ação peda-
gógica (PALMEN, 2014). 

Ao se considerar que a gestão na Educação Infantil apresenta 
centralidade incontestável na procura de melhoria da qualidade desse 
nível de ensino da Educação Básica, torna-se relevante mencionar que, 
por sua vez, tal qualidade tem como referencial os princípios da gestão 
democrática manifestos, dentre outros modos, na participação da insti-
tuição familiar no ambiente educativo (SILVEIRA; ARAÚJO, 2015). 

Barbosa e Alves (2021, p. 9) atribui relevância essencial à participa-
ção da família nas ações educativas para a qualificação do atendimento 
para a criança de 0 a 5 anos. Trata-se “do reconhecimento que a faixa 
etária das crianças requer a articulação entre a instituição educacional 
e familiar, que compartilham a educação das crianças”, e a partir da 
parceria escola-família, a Educação Infantil compartilhada, consolida-se 
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como elemento democrático de participação social na escola.
Foca-se na constituição de um “relacionamento e de uma escuta 

sensível às famílias, possibilitando-lhes acompanhar os processos e as des-
cobertas vivenciadas pelas crianças” (BARBOSA; ALVES, 2021), em fase 
tão específica, e especial, do desenvolvimento humano.

Recorremos ao velho ditado “Quem planta, colhe!” no sentido de 
fazer menção a relevância do planejamento na atuação gestora. Tudo 
o que é realizado, executado e concretizado implicou em sonho, em es-
pera, em esforço mental, em reflexão, em premeditação, em programa-
ção, etc. Todas essas ações podem se referir ao planejamento escolar.

Cortella (2021) também nos adverte: “Quem não planeja faz duas 
vezes”, ao enfatizar que o planejamento evita o trabalho repetido e des-
perdício de energia, de recursos de tempo” (p. 79). Não assegura, ne-
cessariamente, o bom resultado, “[...] mas fracasso em grande medida 
resulta de um planejamento mal-estruturado” (p. 89), daqueles que não 
acolhem, e que possivelmente não terão frutos a colher.

Inúmeras são as atribuições de um gestor, como: definir grade cur-
ricular, adequar cursos à legislação vigente, analisar viabilidade econô-
mica das atividades, organizar calendário escolar, organizar horários de 
cursos, estabelecer metas financeiras, estabelecer metas de matrículas, 
definir indicadores de avaliação, avaliar disponibilidade de recursos ma-
teriais, disponibilizar recursos instrucionais, acompanhar cumprimento do 
programa educacional, supervisionar equipes técnico-pedagógicas, in-
tegrar ações pedagógico-administrativas, propor serviços educacionais, 
efetivar ações complementares de ensino, (TAQUARITUBA, 2021). Todas 
essas ações implicam em planejamento.

De acordo com Libâneo, Oliveira e Toshi (2006, p. 97): 

Organização, administração e gestão são termos aplicados aos pro-
cessos organizacionais, com significados muito parecidos. Organizar 
significa dispor de forma ordenada, articular as partes de um todo, 
prover condições necessárias para realizar uma ação; administrar 
é o ato de governar, de pôr em prática um conjunto de normas e 
funções; gerir é administrar, gerenciar, dirigir.

No caso da escola, a organização e a gestão referem-se ao conjun-
to de normas, diretrizes, estrutura organizacional, ações e procedimentos 
que asseguram a racionalização do uso de recursos humanos, materiais, 
financeiros e intelectuais assim como a coordenação e o acompanha-
mento do trabalho das pessoas (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSHI, 2006).

De acordo com Lück (2009), a gestão escolar concerne ao setor 
de atuação profissional na educação responsável pelo planejamento, 
liderança, organização, mediação, coordenação, orientação, monito-
ramento e avaliação das ações educacionais orientadas à promoção 
da aprendizagem e à formação do alunado.

Paro (2002) diz que a gestão tem por responsabilidade fazer com 
que a organização desenvolva e explicite sua visão de futuro, sua missão 
e seu objetivo maior, ou seja, aonde ela quer chegar e em quais valores 
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deve se apoiar e de quais pontos fortes ela dispõe para chegar lá.
Segundo Barros (2021, p. 108), “um líder deve lembra-se e respeitar 

os valores e as crenças individuais de cada um, mas sem deixar de lado as 
metas que se buscam para um trabalho de excelência, coordenado entre 
todos os profissionais”.

A gestão escolar exige a capacidade de organização, de planeja-
mento, de acompanhamento e avaliação, envolvendo muitos outros as-
pectos administrativos, jurídicos, burocráticos, financeiros, pedagógicos 
e tantos outros. 

A essência da gestão reside no compartilhamento do processo de 
planejamento e execução para atingirem objetivos, e também de sua 
visão de futuro, envolvendo responsabilidades e soluções, buscando de 
várias formas o aprimoramento profissional de todos os colaboradores 
bem como de toda comunidade escolar (FREITAS, 2021).

Libâneo (2004) ressalta que uma gestão organizada constitui as 
condições e meios para assegurar o bom funcionamento da instituição 
escolar, de modo que alcance os objetivos educacionais esperados, su-
gere que o pensamento do gestor seja direcionado para que a organiza-
ção seja como um alicerce diário. Para isso, o registro de todos os encon-
tros com seus colaboradores é fundamental, isto fornecerá uma gestão 
organizada e promissora, não deixando se esquecer dos compromissos 
firmados e evitando atrasos que causem constrangimentos. 

Partindo da análise de Libâneo (2004), a gestão é uma forma de 
organizar, tomar decisões, planejar de forma que o processo seja execu-
tado de modo eficiente e partilhado com todos os atores, e que atinja os 
objetivos traçados.

Após conhecer como se concretiza a gestão sob o viés democráti-
co-participativo na Educação Infantil, trazendo apontamentos sobre a ne-
cessidade e importância da participação da família, serão tecidos aponta-
mentos sobre a ação de acolher.

As faces do acolhimento

Acolhimento diz respeito à ação ou efeito de acolher; acolhida; 
modo de receber ou maneira de ser recebido; boa acolhida; hospitalida-
de; local em que há segurança; abrigo. Remete à proteção, considera-
ção e guarida (SCOTTINI, 2014).

É urgente a ação de acolher, pois: “A humanidade vive um abalo 
muito grande, precisaremos refletir de modo mais denso sobre os nossos 
modos de conduzir as coisas” (CORTELLA, 2021, p. 12).

A seguir serão apontadas distintas e relevantes ações que concer-
nem à ação de acolhimento:
Acolher é humanizar

Toda ação e atuação do gestor deve partir de um planejamento. 
Porém, devem ser conduzidas por um processo de humanização.

Nos dias contemporâneos, a educação humanizada tem sido uma 
temática relevante, o que urge por uma melhor formação do sujeito, 
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diante do um rápido processo de desumanização que vem acometendo 
a humanidade (FREITAS apud ALMEIDA; OLIVEIRA, 2021). 

Acreditamos que o principal objetivo da humanização seja o de 
manter a dignidade do ser humano e o respeito por seus direitos, sendo 
importante ouvir a voz de todos os envolvidos com a escola para com-
preender como eles se percebem em meio a uma proposta de gestão 
voltada para processos de humanização. E isso implica em acolhimento.

De acordo com Almeida e Oliveira (2021, p. 328), um dos grandes 
desafios na atuação gestora diz respeito ao desenvolvimento de gestão 
humanizada, tendo em vista que a função da escola remete ao compro-
metimento com a humanização, com o convívio em grupo, com atua-
ção e participação coletiva, pois “o produto da educação trata-se do 
ser humano”, que em todas as instâncias, carece de ser acolhido.

A luta pela humanização deve ser uma constância na atuação 
gestora. Isso se dá por meio da construção de práticas que envolva toda 
a comunidade escolar em prol de uma educação ética, democrática e, 
acima de tudo humanizadora (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2021).

“A gestão escolar humanizadora visa à promoção, a partir de sua 
atuação enquanto gestão consciente de sua função, também de for-
madora, o exercício da cidadania” (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2021, p. 328). 
Para tanto, o gestor escolar da atualidade precisa reunir competências 
gestoras voltadas para a humanização.

O gestor escolar com competências de humanização se relaciona 
com a construção da gestão participativa alicerçada em competências, 
como: democratização, autonomia, descentralização, qualidade e, prin-
cipalmente, efetiva participação.

Competências e conceitos esses que devem ser debatidos de 
modo coletivo para o aprofundamento e para a compreensão de toda 
comunidade escolar, gerando, assim, maior concretude e legitimidade 
(BRASIL, 2014). 
Acolher é escutar

Na reflexão de Melendo (1998), a ação de escutar é própria do ser 
humano, um ato consciente, voluntário e livre, pressupondo uma disposi-
ção: é preciso querer escutar. Assim, saber escutar é uma característica 
essencial para um bom diálogo, pois quem não sabe escutar, não sabe 
dialogar. Logo, a escuta remete ao acolhimento.

Melendo (1998) elenca e classifica dois tipos de escuta. A escuta 
ativa é um modo de aplicação, que estimula o comportamento verbal, 
mas ultrapassa a esfera da comunicação não verbal. Demonstrar inte-
resse pela fala do outro, ser paciente, evitar conselhos, questionamentos 
e conclusões.  Exige atenção, propondo a liberdade e considerando a 
individualidade de cada um. Já a escuta empática, na ótica de Miranda 
e Feldman (2006), procura colocar-se na “posição” do outro, observando 
o que a pessoa não fala, em algumas situações seus sentimentos, as suas 
emoções respeitando, porém sua particularidade. 

Conforme consta no artigo A pedagogia da escuta (2021), é 
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relevante o estabelecimento da escuta no âmbito de qualquer relacio-
namento interpessoal, pois exige do ouvinte, no caso específico desta 
pesquisa científica, o gestor, uma outra postura em relação aos demais, 
exigindo uma escuta profunda e atenciosa, de todos que o cerca.

Ponzo (apud A pedagogia da escuta, 2021, s/p.), afirma sobre tal 
pedagogia, que se deve acolher, criando um contexto de escuta. “[...] A 
escuta que legitima o outro e dá forma a seu pensamento. Escuta como 
um ato de respeito e amor. Escutar com os olhos, com o tato, com todo 
corpo. [...] Escuta é curiosidade, pesquisa, teoria”. Escuta é estar presente 
com todos os sentidos.

Em concordância, Martellote (2021) alega que a ação de ouvir tra-
ta-se da valorização da autoafirmação do outro, deixando em segundo 
plano as próprias perspectivas, anseios e sentimentos, voltando aos dese-
jos, sentimentos e perspectivas de outrem, observando e lendo os compor-
tamentos e manifestações apresentados.   
Acolher é dialogar

De modo proposital, apresentamos primeiramente a atuação de 
escuta atenta para que, em seguida, seja realizado o diálogo, uma con-
versa, enfim, a comunicação clara faz parte do labor do líder gestor.

Em seu último subcapítulo, intitulado Atuação gestora e mediação: 
o gestor como ponte, Almeida e Oliveira (2021) fazem uso da seguinte 
epígrafe “Em se tratando de gestão, o silêncio é o maior gerador de ruí-
dos” (CARNICELLI, 2021, p. 333) a fim de refletir acerca da relevância do 
estabelecimento do diálogo entre os envolvidos na equipe escolar. 

Dar vez e ouvir a voz aos colaboradores, colegas de trabalho, mas 
também à comunidade, deve ser uma constância se o gestor apregoa e 
defende, de fato, uma gestão democrático-participativa. 

Sob estes ditames, não há espaço para o silêncio, pois o silêncio 
constrói muros, constrói obstáculos entre os sujeitos.

Comunicar-se é uma ação imperiosa na atuação gestora. Para 
Barros (2021, p. 103), ”Quanto mais efetivas forem a comunicação e a 
oferta de oportunidades de desenvolvimento para que todos possam 
desenvolver suas funções da melhor maneira, mais significativo será o re-
sultado e todos os envolvidos ficarão mais satisfeitos, sendo que as ações 
devem acontecer de forma integrada, com objetivos claros”, alinhados 
a um exercício consciente de escuta.

Sob a ótica interacionista e sob o modelo cooperativo, em relação 
à organização escolar, também partimos do pressuposto, que o conflito, 
em toda organização pública, incluindo a escolar, deve ser concebido 
como algo positivo e não negativo. 

Tem como palco o plano escolar e deve ser sanado por meio do 
diálogo, do respeito e da escuta e do olhar sensíveis, enfim, deve ser 
encarado de modo saudável, prevenindo e resolvendo as disputas orga-
nizacionais, oferecendo condições a sua comunidade escolar de lidar 
com as adversidades cotidianas. 

Para tanto, a fim de que haja o acolhimento o gestor deve valorizar 
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a cultura do diálogo integrado e da negociação cooperativa interpes-
soal (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2021).

Na reflexão de Perez (2021, p. 9698), o gestor deve se tornar “su-
jeito articulador na construção de um ambiente dialógico e participati-
vo”, atendendo às demandas que surgem para o bom desenvolvimen-
to do trabalho na procura pela qualidade e assertividade do processo 
educativo-pedagógico. 

Em suma, para Barros (2014), a mediação dos conflitos trata-se de 
um convite ao diálogo, concebido enquanto caminho à educação da 
cidadania, visando uma cultura de paz. 

A mediação concerne à prática social capaz de refazer laços afe-
tivos, familiares e sociais, ao promover o empoderamento dos sujeitos en-
volvidos em situações conflituosas, bem como o reconhecimento mútuo 
e a conscientização ampliada do conflito. 

Segundo Barros (2021, p. 108), “um líder deve se comunicar com seu 
grupo com clareza e objetividade, tornando o diálogo uma ferramenta 
para melhorar as relações do grupo” e o ambiente como um todo.

Enfim, cabe ao gestor ter uma visão analítica, não tomar as de-
cisões de forma individual, mas que seja necessário o poder decisório 
compartilhado.

 E tudo isso é possível por meio do diálogo com a equipe e com a 
comunidade no sentido de serem “construídas alternativas e soluções 
para uma educação verdadeiramente de qualidade” (FREITAS, 2021, p. 
259). Uma educação que preze, sobretudo, por acolher o diálogo com 
o outro.
Acolher é criar laços afetivos

A relação entre escuta e fala consiste no estabelecimento entre os 
pares, o que deduz estabelecer vínculos afetivos entre os sujeitos. Assim, 
o acolhimento implica em afetividade. Não há ação de acolher sem a 
criação de importantes vínculos de afeto com a comunidade e equipe 
escolar. “[...] a escola não é apenas um local de aprendizagem, mas um 
espaço onde se tem uma experiência sociocultural, onde convivências 
se dão” (CORTELLA, 2021, p. 14). Esse caráter de estreitar vínculos, é parte 
da atribuição social da escola.

Segundo o Dicionário Aurélio (FERREIRA, 1975, p. 44), a afetivida-
de é definida como o “conjunto de fenômenos psíquicos que expressam 
paixões e sentimentos, acompanhados sempre da impressão de dor, in-
satisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza”. 

A afetividade, no ambiente escolar, contribui para o processo de 
ensino e de aprendizagem, não só do alunado, mas de toda a equipe 
e comunidade escolar, tanto o gestor quanto os demais educadores, 
não transmitem apenas conhecimentos, mas também ouvem e estabe-
lecem, ainda, um relacionamento de troca (OLIVEIRA, 2009).

Oliveira e Silva (2018), na construção do capítulo A relevância 
da afetividade constituída nas relações e interações interpessoais na 
obra “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry, constatam a 
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importância da construção de vínculos afetivos por meio de relaciona-
mento interpessoal entre as pessoas.

A fim de comprovar tal importância, buscam subsídios teóricos na 
fábula do escritor francês, em que o principezinho se depara pelos muitos 
planetas com distintas personagens que vieram a contribuir para o de-
senvolvimento e crescimento desse aventureiro. 

Também se torna amigo de uma raposa, que lhe passa as seguin-
tes lições: as coisas verdadeiramente relevantes só podem ser vistas por 
meio do coração; a dedicação e o tempo dispensados à sua rosa a 
tornaram especial a seus olhos; mas, a mais importante das lições é esta: 
o amor consiste na responsabilidade perante o ser amado. “Mas se tu 
me cativas, minha vida será cheia de sol” (SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 66). 
O dialogo possibilita o conhecimento do outro a fim de que possam se 
compreender melhor, consolidando, assim, vínculos de afeto.

É fundamental que na escola sejam estabelecidas relações basea-
das no diálogo, que é um potencial facilitador e motivador de troca de 
ideias, esclarecimentos de dúvidas e, sobretudo, a maneira mais eficaz 
de construção da afetividade. 

Cativar algo ou alguém, como amplamente abordado por Saint-
Exupéry (2015), remete ao estabelecimento e à constituição de um rela-
cionamento – seja de amor, seja de amizade – e esta ação implica em 
responsabilidade. 

Educador por excelência, o gestor exerce grande protagonismo no 
sentido de cativar sua equipe e sua comunidade. [...] se tu me cativas, 
nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo. 
E eu serei para ti única no mundo” (SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 66). Podemos 
perceber que esta ação responsável implica em vigiar de perto, no senti-
do de estar vigilante, e não de controle do outro,  ou seja, exige um olhar 
atento, um olhar sensível, e requer vontade, dedicação e disposição e 
tais ações devem ser constituintes no labor do gestor escolar, e remetem 
ao acolhimento.
Acolher é envolver

Acolhimento remete ao envolvimento. Concerne ao engajamento. 
Engajar-se implica na participação voluntária a algum trabalho ou ativi-
dade. Provem do verbete francês engager = “dar em garantia”; “empe-
nhar”; tem como sinônimos  contratar, participar, fazer parte, colabora-
ção, aliciar, angariar, arrebanhar, atrair, etc. Na gestão, é despertar o 
que há de melhor no colaborador. É crer e estimular a potencialidade 
do outro. 

A atuação de liderança implica na habilidade de condução da 
equipe visando o alcance de metas e de objetivos (FREITAS, 2021), sem, 
no entanto, perder de vista o envolvimento necessário a um relaciona-
mento profissional saudável.

“O verdadeiro líder não forma seguidores, forma outros líderes” 
(CORTELLA, 2021, p. 26). Sua capacidade remete à formação de “pes-
soas que elevem o nível de vitalidade da organização (p. 25)”, motivando 
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continuadamente umas às outras.
Barros (2021, p. 109) profere que cabe ao líder mobilizar as pessoas 

para aprenderem em conjunto, alcançarem novos horizontes, novas prá-
ticas educacionais e desenvolverem o espírito de realização e entusias-
mo no trabalho. 

Assim, a competência associada ao comprometimento permitirá 
ao líder do grupo tornar-se confiável, exercendo assim uma influência 
positiva, pois: “Cultivar boas qualidades pessoais, a partir do autoconhe-
cimento, é necessário a todos os profissionais da Educação pelo papel 
de liderança e de influência que exercem sobre todos que passam pela 
instituição de ensino”, e que estão atentos ao modo como conduzem 
suas ações de liderança (BARROS, 2021, p. 109).

De acordo com Freitas (2021, p. 262), visando promover a saúde 
mental de seus colaboradores, por meio de observações e ações, um 
bom líder deve: “[...] • Reconhecimento do potencial de cada integrante 
da equipe; • Despertar o comprometimento e uma cultura de colabora-
ção, do respeito, do diálogo e apoio ao próximo; [...].” A formação dos 
outros e de si mesmo trata-se da tarefa da liderança. 

Na liderança deve haver a constância em formar os outros que 
com ela atuam a fim de “que eles a ultrapassem, sejam melhores e levem 
a organização adiante”. Eis a “natureza educativa”, que concerne à es-
sência da liderança (CORTELLA, 2021, p. 28).

De acordo com Cortella (2021), a liderança inteligente tem como 
função fazer com que as positividades das experiências reunidas sejam, 
“um somatório para o desenvolvimento coletivo” (p. 35). É ver a “poten-
cialidade a ser colocada no trabalho em conjunto” (p. 37). Encontrando 
“um modo de aproveitamento da energia criativa a fim de que a empre-
sa avance, torne-se mais propensa à inovação” (p. 39), de modo tal, que  
todos cresçam e se desenvolvam.

Um líder deve inspirar seus colaboradores, animando-os “a fazer 
aquilo que fazem” (CORTELLA, 2021, p. 43), ou seja, deve “estimular aqui-
lo que mobiliza as pessoas para a atividade, para os projetos, para a 
conquista das metas” (p. 43), acolhidos e envolvidos no que de melhor 
podem fazer uns pelos outros.
Acolher é proteger

Acolher remete à ação de defender e de proteger já preconizado 
em nossa legislação.

A Lei Nº 8.069/1990 diz respeito ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA (BRASIL, 1990), que, no livro I, parte geral, título I – Das 
Disposições Preliminares, dispõe no primeiro artigo em relação “a prote-
ção integral à criança e ao adolescente”. Em seu artigo 3º: “A criança e 
o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pes-
soa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei [...], 
a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social, em condições de liberdade e de dignidade”.  

No título II – Dos Direitos Fundamentais, capítulo I – “Do Direito à 
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Vida e à Saúde”, apregoa em seu 7º artigo que: “A criança e o adoles-
cente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação 
de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvi-
mento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

A fim de assegurar a efetivação dos direitos das crianças, é dever 
da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar que o ECA seja respeitado e devidamente aplicado. Ou seja, 
“[...] é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos 
direitos da criança e do adolescente” (art. 70, BRASIL, 1990).

Dentro deste “todo”, encontram-se os profissionais da educação, 
responsáveis pela gestão, que devem estar cientes da relevância, fun-
ção e contribuição da rede de proteção a fim de efetivar, realmente, os 
direitos à crianças e adolescentes, visando à construção de uma socie-
dade mais equânime e justa.

Indo ao encontro dessa ideia, o artigo: Direitos da criança e do ado-
lescente: a atuação da escola na rede protetiva (2021) traz que os direitos 
da criança e do adolescente são assegurados por meio de uma rede pro-
tetiva constituída pelo Sistema de Saúde, Sistema de Educação, Sistema 
de Assistência Social, Sistema de Segurança Pública e Sistema de Justiça. 

A unidade escolar constitui tal rede dentro do Sistema de Educação, 
sendo elemento social fundamental na efetivação desses direitos. 

A rede protetiva foi criada em decorrência da significativa mobili-
zação marcada pela Constituição Federal (BRASIL, 1988) e pela promul-
gação do ECA (BRASIL, 1990), sendo formada por variados atores que se 
articulam visando assegurar os direitos universais de todas as crianças e 
adolescentes por meio de alguns eixos: - Promoção de políticas de pro-
teção integral nos níveis federal, estadual e municipal; - Defesa , ao ga-
rantir o cumprimento e a exigibilidade dos direitos da criança e do ado-
lescente, assim como a responsabilização de seus violadores; - Controle 
das instituições da sociedade civil articuladas entre si a fim de fiscalizar 
cumprimento do ECA bem como das ações promovidas pelo eixo da 
promoção de direitos (Direitos da criança e do adolescente: a atuação 
da escola na rede protetiva, 2021).

Na rede protetiva, a escola, tida como referência para todos que pas-
sam boa parte do seu tempo nela, deve garantir os direitos das crianças e 
adolescentes, articulando e fortalecendo a rede cuja função é prevenir, 
identificar e encaminhar casos de violações de direitos de crianças e ado-
lescentes, por meio da comunicação para o Conselho Tutelar (Direitos da 
criança e do adolescente: a atuação da escola na rede protetiva, 2021).

Proteger a criança e o adolescente passa pelo acolhimento da fa-
mília, atentando-se o olhar para as vulnerabilidades a que essas podem 
estar sujeitas, e trabalhar no sentido de colaborar para que diminuam ou 
cessem, acolhendo e protegendo além muros escolares.
Acolher é incluir

Em relação ao processo de educação inclusiva na unidade escolar, 
o papel do gestor frente ao desafio da inclusão é de suma importância e 
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está intrinsecamente relacionado ao acolhimento.
 “A inclusão é a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço 

comum da vida em sociedade, uma sociedade mais justa, mais iguali-
tária, e respeitosa, orientada para o acolhimento a diversidade humana 
e pautada em ações coletivas que visem à equiparação das oportuni-
dades de desenvolvimento das dimensões humanas” (MONTEIRO, 1999, 
p. 1). Ou seja, referente à capacidade do sujeito de entendimento bem 
como de reconhecimento do outro, dando o privilégio do convívio e do 
compartilhamento com o que difere de si. 

O acolhimento a toda e qualquer limitação ou diferença, sem ex-
ceção, concerne à proposta do processo inclusivo.

De acordo com Carvalho (2016), é necessário o planejamento e a 
administração escolar com vistas à educação inclusiva, não somente na 
escola, como em todas as esferas e hierarquias. 

Assim, cabe ao gestor o dever de apresentar ações planejadas 
a fim de viabilizar e concretizar o processo inclusivo. Dentre tais ações, 
citam-se: reaproximação com as famílias, incentivo à participação da 
comunidade escolar e elaboração coletivamente um currículo aberto e 
flexível, possibilitando, assim, adaptações ao atendimento das necessi-
dades do alunado.

Para tanto, é preciso saber também como se dão as políticas públi-
cas pelo viés da legislação vigente, ou seja, a relevância do gestor sobre 
o conhecimento dos fundamentos legais se deve ao fato de que as leis 
podem assegurar mínimas garantias de direitos previstos, mas nem sem-
pre contemplados em sua totalidade e qualidade. 

Toda legislação concerne a um instrumento regulatório que demar-
ca direitos e deveres, dando sentido e materialidade ao paradigma da 
inclusão escolar, pois: “Apropriar-se do discurso legal é uma instância de 
construção da experiência social por meio da qual se instaura um proces-
so de reflexão e significação sobre a realidade” (FERNANDES, 2011, p. 119), 
do qual nenhum agente público pode se furtar de conhecer e aplicar. 

Segundo Michels (2006), ao partir da premissa de que a diversidade 
humana e cultural é qualitativamente importante, a educação inclusiva 
precisa ser valorizada e reconhecida como característica inerente à exis-
tência e dignidade humana. 

Nesse sentido, a atuação do gestor é de suma importância, ao lançar 
mão de propostas que visem à defesa de uma escola mais acessível, tanto 
nos aspectos físicos quanto curriculares, com a oferta de um ensino mais dire-
cionado e atento às peculiaridades, necessidades e características pessoais. 

A função e atuação gestora deve ser ressignificada e problemati-
zada, ao requerer profundas reflexões e transformações diante de novos 
desafios lançados em direção da educação contemporânea. Dentre 
elas, o desafio de a escola ser verdadeiramente pluralista e democrática 
(SAGE, 1999), além de acolhedora e inclusiva.

Serão tecidos apontamentos sobre a ação de acolher na institui-
ção escolar da Infância.
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A importância do acolhimento na Educação Infantil

Como já mencionamos, nosso desafio aqui é o de levar à reflexão a 
questão de distinguir o caráter assistencialista da Educação Infantil com 
práticas em torno do acolhimento – relevante sustentáculo da atuação 
gestora na infância.

O acolhimento já é apresentado no documento a Base Nacional 
Comum Curricular (BRASIL, 2021, p. 6), documento orientador dos currícu-
los escolares brasileiros.

Tal instrumento normativo vigente da educação brasileira tem 
como foco a educação sob o viés holístico – ou seja, uma educação 
preocupada com a totalidade do desenvolvimento do sujeito – além de 
primar pelo respeito à diversidade. 

Observemos o que diz a BNCC a esse respeito: “A BNCC expressa 
o compromisso do Estado Brasileiro com a promoção de uma educação 
integral voltada ao acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento 
pleno de todos os estudantes, com respeito às diferenças e enfrentamen-
to à discriminação e ao preconceito”.  Sobre o desenvolvimento dessa 
educação integral, a Base ainda aponta o intuito de “[...] promover uma 
educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvi-
mento pleno, nas suas singularidades e diversidades” (BRASIL, 2021, p. 14). 
Trazendo para o âmbito da educação escolar brasileira a ênfase tam-
bém se dá no acolhimento.

A despeito do apontamento da legislação supracitada, em nos-
sa práxis enquanto gestores de unidade escolar de Educação Infantil, 
acreditamos ser urgente o exercício da ação de acolher, em todos os 
sentidos expressos no significado da palavra, pois: “A humanidade vive 
um abalo muito grande, precisaremos refletir de modo mais denso sobre 
os nossos modos de conduzir as coisas” (CORTELLA, 2021, p. 12), e de 
exercer essa acolhida.

Aqui, elencaremos algumas situações vivenciadas na atuação 
gestora e que, ao nosso ver, remetem à ação do acolhimento.

Acolher é integrar-se à comunidade; acolher é dar boas vindas 
ao novo professor, ou ao gestor inexperiente, ou ao coordenador frente 
à pasta educacional; acolher é abraçar a família que perdeu um ente 
ou com um familiar adoecido; acolher é entender quem se esqueceu 
de realizar uma atividade ou tarefa, pois não pode dormir noite passa-
da, vivenciando e testemunhando abusos e cenas de violência; acolher 
também é proteger esta criança nessa situação, encaminhando para 
órgãos competentes e responsáveis; acolher é sugerir à família que uma 
criança fique integralmente na escola, mesmo não estando em situação 
de risco ou que o responsável não esteja laborando, pelo motivo relevan-
te que, assim, a criança será mais estimulada, será mais desenvolvida, ou 
será mais protegida; acolher é quando seus olhos se marejam ao ouvir de 
uma educadora que uma criança especial sonha um dia poder usar um 
‘mero chinelinho de dedo’, pois calça diariamente uma bota ortopédi-
ca; acolher é tirar dinheiro do seu bolso e pagar o transporte circular dos 
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últimos dois meses letivos para uma mãe a fim de que não tire seus filhos 
da unidade escolar, pois a formatura se aproxima; acolher é receber e 
fazer vistas grossas a um filho de funcionária, que se não levá-lo ao traba-
lho, terá que perdê-lo; acolher é buscar um material coletado na casa 
de uma criança a fim de levar para um laboratório a fim de ser realiza-
do um exame laboratorial clínico; acolher é perder uma noite de sono, 
pois como gestor, terá que decidir qual funcionário deverá ser desligado 
da unidade escolar a fim de prestar serviço noutra; acolher é levar uma 
refeição especial – com dieta prescrita – à casa da criança, porque se-
não passará fome, pois a família esqueceu-se de buscar; acolher é puxar 
um profissional de apoio de lado e ouvi-lo por cinco minutos; acolher é 
sugerir no ato da rematrícula a separação de dois irmã(os) gêmeas(os) 
para o próximo ano letivo, pois será benefício para o desenvolvimento e 
autonomia de ambas as crianças; acolher é chorar junto despedindo-se 
de uma mãe que vem buscar a transferência dos filhos, pois o motivo da 
mudança é a realização de um tratamento de câncer maligno; acolher 
é sentar e falar francamente, mas sem ofensa, o que precisa ser melhora-
do na função de algum colaborador. 

Acolher ainda é chamar para conversar, de modo reservado, uma 
mãe de “primeira viagem” – primeiro filho –, que chora insegura e sen-
tindo-se culpada por deixar o filho na escola para ir trabalhar; acolher é 
entender que um atraso, dois ou três, não torna um colega de trabalho 
menos importante, nem uma criança merecedora de ir para casa e não 
ser acolhida na escola naquele dia porque sua família atrasou para trazê-
-la à escola, e que se isso não costumava acontecer, e passou a ocorrer 
é porque podem estar passando por algum problema e nós devemos nos 
colocar à disposição para tentar entender a conduta e ajudar a resol-
ver a situação, não complicando ainda mais com exigências de cumpri-
mentos de regras que não devem ser desprezadas, mas que também não 
podem sobressair às questões humanas que as pessoas podem enfrentar; 
acolher é olhar para uma criança com dificuldade de aprendizagem, 
“sem laudo”, e saber que podemos buscar informações sobre o melhor 
modo de oferecer educação de qualidade, respeitosa e inclusiva para 
ela, em suas especificidades, mesmo que a legislação não a contemple 
com serviço de apoio especializado; acolher é receber na escola uma 
família que acabou de mudar para a cidade e mostrar-lhes todos os am-
bientes da escola, para que sintam segurança em deixar sua criança ali, 
e nos colocarmos à disposição para ajudar a buscar informações sobre 
outros equipamentos de atendimento ao público, como: postos de saúde, 
assistência social, postos de captação de empregos, etc.; acolher é ligar 
para a família de uma criança quando ela parou de frequentar a escola, 
ou quando recebeu encaminhamento médico por algum problema de 
saúde, e perguntar como estão, se precisam de alguma ajuda, se estão 
bem, e quando retornam; acolher é receber todos com um sorriso no rosto, 
por mais que estejamos em um dia ruim, sob nosso ponto de vista, entendo 
que as pessoas carecem de ser acolhidas com alegria; acolher é também 
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acolher nossas próprias dúvidas, nossos medos, inseguranças, entenden-
do que nem sempre seremos brilhantes, sempre atentos, bem recebidos, 
aceitos e acolhidos, e que está tudo bem, porque isso não pode ser o fator 
preponderante em nossa atuação gestora. 

Acolher, enfim, é ter um olhar outro para ações, atitudes e fatos 
que, muitas vezes, não é descrito no rol de atribuições de nosso trabalho, 
mas é coerente que estejamos atentos por lidarmos com pessoas huma-
nas, com vidas, com sonhos e expectativas que são entregues a nós, 
diariamente, pelas famílias, em forma de crianças que devemos acolher 
com todo nosso cuidado, amor e dedicação, porque essas muitas vezes 
não tem opção de estar ou não ali, mas nós podemos escolher onde e 
como queremos trabalhar. Acolher é exercício de alteridade, de empa-
tia, de misericórdia, de doação, de disposição e de humanização. 

As experiências mencionadas acima podem elucidar a ação de 
acolher. São exemplos ilustrativos, mas não exaustivos, nem irreais.

O acolhimento também é descrito nas competências gerais que a 
Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017, p. 10) traz, mais 
especificamente na nona competência: “Exercitar a empatia, o diálogo, 
a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promo-
vendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus sabe-
res, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qual-
quer natureza”, o que nem sempre é fácil, mas é necessário que seja 
exercício diário a ser integrado à prática gestora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentre os principais desafios e dilemas da política educacional brasilei-
ra, destaca-se o da gestão. Pesquisas e experiências têm revelado que uma 
escola bem gerida, com responsabilidades compartilhadas e compromissos 
com os ideais educativos que contribuam com a formação holística e reve-
lação das riquezas cognitivas e afetivas que se escondem no potencial dos 
educandos, dos colaboradores e da comunidade escolar tem alcançado 
resultados surpreendentes em relação à educação e à aprendizagem. 

Inúmeros são os dilemas em torno do setor educacional. Inúmeros 
são os desafios que se fazem constante na atuação gestora. Convém 
lembrarmos-nos da reflexão de Cortella, em Quem sabe faz a hora!: ini-
ciativas decisivas para gestão e liderança (2021, contracapa), ao discor-
rer “sobre as competências certas em tempos incertos”. 

Viver de fato a gestão, gerir/gestar uma unidade escolar não se 
trata de uma simples tarefa. Requer estudo de documentos legislativos, 
proatividade, capacidade de liderança, de mediação de conflitos, em-
patia, engajamento dentre outros aspectos. 

O referencial teórico colaborou no sentido de trazer apontamentos 
acerca da história e do percurso da Educação Infantil, demarcados ini-
cialmente pelo aspecto compensatório voltado à classe desfavorecida, 
em que as creches foram concebidas como “mal necessário”, “ação 
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caridosa” e “um favor prestado” no sentido de dar assistência a crianças 
pequenas pobres que se encontravam em situação de risco.

Caminhando um pouco mais, com a Carta Magna (BRASIL, 1988) 
e as LDB’s (BRASIL, 1961; 1971;1996) foi se ampliando a preocupação e 
atenção à criança e à Educação Infantil, enquanto educação formal, 
sistemática, visando o desenvolvimento holístico e seu caráter essencial-
mente pedagógico. Todavia, imperou e ainda impera uma concepção 
de educação compensatória e de cunho assistencialista.

Este capítulo teve como desafio refletir e distinguir sobre esse ranço 
assistencialista que paira sobre o segmento escolar da Educação Infantil e 
a significativa atuação em torno do acolhimento, pilar relevante da atua-
ção laboral do gestor escolar, de modo essencial na Educação Infantil.

Diante do exposto nesse capítulo e que foi defendido pelas reflexões 
aqui expostas, a ação de acolher os pares, crianças, colaboradores, fami-
liares, comunidade, corpo docente, é essencial para o bom funcionamen-
to de uma unidade de ensino. Acolher não se trata de uma ação piegas, 
não é este o foco de nosso capítulo.

Trata-se de um desejo de despertar a reflexão para um acolhi-
mento no sentido de assistir, de notar, de perpassar os muros escolares. 
Perceber necessidades outras, que nem sempre dizem respeito direta-
mente à ação educativa escolar, mas que corrobora para impactar as 
ações que se desdobram no chão da escola.  

Que esse espaço privilegiado de relações humanas, possa primar 
por desenvolver um olhar que perpasse o puramente audível ou percep-
tível aos olhos humanos e que rompa barreiras invisíveis do que é ser um 
humano se relacionando, ou a serviço do bem-estar de outro ser humano.

É essa liderança gestora que pretendemos despertar: a gestão 
acolhedora, em todas as instâncias, por excelência.
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RESUMO

Este artigo aborda sobre a Disciplina Positiva, trazendo um resgate teóri-
co sobre o seu surgimento e conceito, suas ferramentas de disseminação, 
sobre as diferenças nos estilos parentais a fim de quebrar paradigmas e 
disseminar esta abordagem resultando em escolas e lares mais harmo-
niosos onde adultos e crianças se respeitarão mutuamente; descreve-
remos a importância do desenvolvimento de habilidades socioemocio-
nais na primeira infância e a participação das escolas nessa construção.  
Apresentaremos o relato de experiência de uma Instituição de Ensino no 
município de Taquarituba/SP que passou a utilizar essa abordagem, visan-
do a melhoria nas relações entre o adulto e a criança; a importância no 
desenvolvimento de habilidades socioemocionais nos primeiros anos de 
vida, bem como na utilização da mesma como uma estratégia de preven-
ção à violência infantil. Com a aplicabilidade dessa abordagem na Casa 
da Criança de Taquarituba, podemos observar uma mudança de com-
portamento dos profissionais da Entidade na relação e interação com as 
crianças, uma vez que eles passaram a utilizar as ferramentas da Disciplina 
Positiva aproximando-se da criança de forma firme, gentil e respeitosa.

Palavras-chave: Disciplina Positiva.  Habilidades Socioemocionais. 
Primeira Infância. Relato de Experiência. Prevenção à Violência Infantil.
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INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo demonstrar como a abordagem da 
Disciplina Positiva se tornou um agente de mudança nas relações entre 
a criança e o adulto em um ambiente escolar. Para isso, estaremos tra-
zendo um relato de experiência do trabalho de uma educadora paren-
tal certificada que está atuando há dois anos na Casa da Criança de 
Taquarituba-SP, uma entidade filantrópica que atende crianças de 0 a 6 
anos de idade.

Essa Entidade desenvolve um Projeto que visa o fortalecimento de 
vínculos familiares, o desenvolvimento infantil de forma integral e ainda 
desenvolve ações de prevenção à violência, uma vez que baseia seu 
trabalho a partir de um diagnóstico na área da infância e da adolescên-
cia que ocorreu no ano de 2015 pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Taquarituba-SP, e também a partir de um 
levantamento de necessidades institucional que identificou um núme-
ro significativo de violência contra as crianças assistidas – física, verbal, 
emocional e de negligência de cuidados – durante o trabalho da equipe 
psicossocial nos últimos anos, somado ao número crescente de famílias 
que vem buscar orientações técnicas para melhorar o comportamento 
de seus filhos e sua relação com eles.

Para isso realizamos inicialmente uma revisão teórica dessa abor-
dagem, no qual apresentamos como a Disciplina Positiva surgiu; seu con-
ceito, a diferença entre os estilos parentais: autoritarismo, permissividade 
e a Disciplina Positiva; e como disseminamos essa abordagem para as 
famílias e os profissionais da educação  (NELSEN; LOTT, 2018)

Sabemos hoje a necessidade de ensinar e de desenvolver a inteli-
gência emocional já na primeira infância, pois essa é uma habilidade de 
extrema importância nas relações interpessoais no século XXI.

As emoções se desenvolvem ao longo de todo o ciclo vital, mas 
quanto antes começarmos será melhor. De fato, existem estudos 
que nos dizem que desde os dois anos e meio já é possível educar 
as emoções e o mais importante é que isso tem influência em toda 
a vida (ESCOLA DA INTELIGÊNCIA, 2015, s/p.).

Resgatamos algumas referências que trazem a importância do de-
senvolvimento das habilidades socioemocionais para a vida e que isto 
é um processo em longo prazo e que precisa ser construído a partir de 
relacionamentos saudáveis entre o adulto e a criança.

Ainda apresentamos, de acordo com o resgate teórico, que é de 
suma importância que essas habilidades socioemocionais se desenvol-
vam ainda na primeira infância e para isso precisamos disponibilizar um 
ambiente, escolar e lares, que favoreça relações de confiança e de 
prazer. 

Apontamos também a importância das escolas participarem des-
sa construção, pois elas não podem ficar restritas ao desenvolvimen-
to cognitivo; elas precisam ampliar suas ações de forma a propiciar o 
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desenvolvimento de competências socioemocionais e construções de 
valores. O ambiente escolar precisa promover ações de forma a favore-
cer o desenvolvimento infantil de forma integral e preparar as crianças 
para sua vida adulta. 

Em seguida, faremos uma breve apresentação da Casa da Criança 
de Taquarituba-SP e descreveremos a experiência da Instituição em traba-
lhar com a abordagem da Disciplina Positiva de forma a colocar em prática 
os pressupostos da mesma junto aos colaboradores e familiares das crianças 
assistidas, uma vez que os pais e educadores podem contribuir com o de-
senvolvimento das habilidades socioemocionais nas crianças, e para isso é 
imprescindível que eles tenham consciência dessa importância e tenham 
conhecimento em como estimular esse desenvolvimento. 

O trabalho foi realizado por uma Educadora Parental na Entidade, 
através de diversos encontros, palestras e workshops vivenciais direciona-
dos aos colaboradores e familiares de modo que eles compreendessem e 
vivenciassem essa abordagem para que, posteriormente, eles pudessem 
colocar em prática as estratégias e ferramentas aprendidas. Com isso, a 
entidade pode constatar uma melhoria nas relações entre o adulto e as 
crianças, e dessa forma cumpre o objetivo proposto neste capítulo: cola-
borar com a mudança das instituições escola e família, por meio da inser-
ção e do desenvolvimento da Disciplina Positiva na Primeira Infância.

REFERENCIAL TEÓRICO 

Contextualizando a Disciplina Positiva

A Disciplina Positiva surgiu com a Psicóloga, Doutora, Educadora e 
Mãe de sete filhos, Jane Nelsen no ano de 1980 que desenvolveu essa abor-
dagem, tanto teórica quanto prática, a partir das teorias dos psiquiatras 
vienenses Alfred Adler e Rudolf Dreikurs. Ela adaptou todo o conceito de 
Dreikurs e Adler para o contexto de pais, filhos e escolas, com o objetivo de 
melhorar as relações entre adultos e crianças através do desenvolvimento 
de habilidades socioemocionais (NELSEN, 2015). 

Segundo Nelsen (2015, p. xxiii), “A Disciplina Positiva é uma aborda-
gem que defende ferramentas que são ao mesmo tempo gentis e firmes e 
que ensinam valiosas habilidades sociais e de vida”. O foco principal dessa 
abordagem é preparar a criança para a vida adulta, sendo, portanto, um 
trabalho a ser desenvolvido em longo prazo.

As cinquenta e duas ferramentas apresentadas pela Disciplina 
Positiva possuem como objetivos: ajudar a desenvolver a autoestima das 
crianças; estimular o respeito e o encorajamento; ensinar habilidades so-
ciais e de vida, tais como respeito, preocupação com o outro, resolução 
de problemas e cooperação; ser eficaz em longo prazo; além de convi-
dar as crianças a descobrirem o quão são capazes, desenvolvendo sua 
autonomia (NELSEN; GARSIA, 2018).

Essas ferramentas são utilizadas como estratégias para melhorar as ha-
bilidades de mães, pais e educadores em lidar de forma firme e gentil com 
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os desafios de comportamento que as crianças apresentam, sem precisar 
recorrer às punições, aos castigos, às violências física, verbal e/ou emocional, 
etc. (NELSEN; GARSIA, 2018).

Assim como as crianças precisam de treinamento, os pais também 
precisam ser treinados. O treinamento consiste em aprender novas res-
postas às provocações das crianças, e que pode levar a novas atitudes 
e abrir novos caminhos onde florescem relacionamentos harmoniosos 
(DREIKURS apud PDA, 2020).

Precisamos conhecer a diferença entre os estilos parentais para 
entender que a Disciplina Positiva fica no meio do caminho, sendo um 
equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade (NELSEN, 2015).

O estilo autoritário tem como característica principal a rigidez, o 
controle excessivo, em que existe ordem, porém sem nenhum tipo de li-
berdade, no qual as crianças não têm escolhas, não tem a oportunidade 
de errar e de aprender com seus erros. A criança, nesse estilo parental, se 
torna obediente, porém é uma obediência cega, pautada no medo do 
adulto, medo da punição, do castigo e da humilhação.  Os adultos mo-
delam e controlam o comportamento da criança de acordo com regras 
e normas de conduta existentes; punindo-as caso elas discordem de sua 
autoridade, uma vez que ser obedientes a eles é o correto (BAUMRIND 
apud WEBER et al., 2004). 

Já o estilo permissivo tem como principal característica a falta de 
limites, onde se tem muita liberdade, porém não existe ordem. As esco-
lhas são somente da criança e são ilimitadas, os adultos acabam sendo os 
meios para a realização de seus desejos, uma vez que eles são receptivos 
e permitem qualquer ação da criança. Nesse contexto, a criança cresce 
acreditando que todos devem fazer suas vontades, não desenvolve a no-
ção de respeito e de empatia. É o caminho oposto ao autoritarismo. Nessa 
situação, a criança não está aprendendo sobre como viver em sociedade 
de uma maneira respeitosa (BAUMRIND apud WEBER et al., 2004).

Tanto a permissividade quanto o autoritarismo são maléficos para 
a formação da personalidade da criança que na primeira infância está 
formando seu senso de valor (NELSEN, 2015).

A abordagem da Disciplina Positiva é o caminho do meio, é au-
têntica, firme e gentil ao mesmo tempo, dá liberdade para a criança 
mantendo a ordem através das “escolhas limitadas” que é uma das 
ferramentas mais utilizadas com crianças por adultos conscientes dessa 
abordagem respeitosa. De acordo com Nelsen (2015, p. 11): 

A Disciplina Positiva é uma abordagem que não inclui controle ex-
cessivo ou permissividade. Qual a diferença em relação aos outros 
métodos disciplinares? Uma diferença é que a Disciplina Positiva 
não humilha crianças ou adultos. A Disciplina Positiva é baseada 
em respeito mútuo e cooperação. Incorpora gentileza e firmeza ao 
mesmo tempo como fundamentos para ensinar competências de 
vida com base em lócus de controle interno. 

Quando falamos em educação parental, temos dois grandes estilos. 
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O “lócus de controle interno” que tem como premissa ensinar a criança a 
fazer o que é preciso ser feito, independente dela ser recompensada ou 
punida por isso (DIAS, 1999).

Já o segundo estilo é o “lócus de controle externo”, com o obje-
tivo de modelar o comportamento da criança. Os adultos usam de re-
compensas e/ou punições, para que a criança faça aquilo que precisa 
ser feito, ou seja, se ela apresentou um comportamento adequado, a 
tendência do adulto é reforçar, elogiar e premiar; mas se ela teve um 
comportamento inadequado, que o adulto não aprovou, ele pune física 
e/ou verbalmente através de castigos, palmadas, sermões. Esse modelo 
do lócus de controle externo, demonstra que a escolha da criança em 
como agir está condicionada às consequências que seu comportamen-
to gerará no adulto (DIAS, 1999).

as pessoas de maior internalidade são aquelas que acreditam que 
as consequências dos seus comportamentos são contingentes às 
suas ações. Já as pessoas de maior externalidade acreditam que as 
consequências dos seus comportamentos estão sempre na contin-
gência de fatores externos e não sob o próprio controle (DIAS, 1999, 
p. 210).

Quando agimos dessa maneira, estamos tirando a conexão que 
a criança tem com ela mesma. Todos nós nascemos altamente conec-
tados com nosso interior, a maneira como somos educados nos ajuda a 
manter essa conexão ou nos perder de nós mesmos (NELSEN, 2015).

‘disciplina’ vem do latim discipulus ou disciplini, que significa ‘segui-
dor da verdade, do princípio’ ou ‘líder venerado’. Filhos e alunos 
não vão se tornar seguidores da verdade ou de princípios a menos 
que sua motivação venha de um lócus de controle interno, isto é, 
até que eles aprendam a autodisciplina. Tanto a punição quanto 
a recompensa vêm de um lócus de controle externo (NELSEN, 2015, 
p. 11).

Desde o surgimento da Disciplina Positiva, pais e professores estão 
utilizando as diversas ferramentas para reestabelecer a ordem e a harmo-
nia em sala de aula e em seus lares. É imprescindível que os educadores 
desenvolvam habilidades básicas de resoluções de problemas a fim de 
favorecer um ambiente propício ao processo de ensino aprendizagem 
(NELSEN; LOTT; GLENN, 2017).

Desenvolvendo habilidades socioemocionais na primeira infância

Uma das premissas da Disciplina Positiva é proporcionar o desen-
volvimento de habilidades socioemocionais e de vida para as crianças 
através de um relacionamento positivo (NELSEN, 2015).

As habilidades socioemocionais podem ser ensinadas e aprendi-
das, uma vez que, segundo Colagrossi e Vassimon (2017), são um dos 
fatores de proteção para o desenvolvimento do ser humano. Esses au-
tores ainda citam que, de acordo com a Conferência Nacional de 
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Legisladores Estaduais – NCSL –, o desenvolvimento socioemocional é in-
fluenciado por três fatores: biologia, relacionamentos e meio ambiente. 
A biologia refere-se aos fatores genéticos e ao temperamento de uma 
criança. Relacionamentos são as interações firmadas com os familiares, 
cuidadores e educadores que são considerados os impulsionadores ou 
os inibidores do desenvolvimento social e emocional, dependendo do 
tipo de relacionamento que exista, ou seja, o saudável/positivo ou o abu-
sivo/violento. O meio ambiente afeta o desenvolvimento socioemocional 
uma vez que ele realiza a ligação entre os fatores biológicos e os rela-
cionais, isto é, “ambientes mais vulneráveis, com estresse tóxico, geram 
impactos negativos; ambientes mais harmônicos e com cuidados geram 
impactos positivos” (s/p.).

Os educadores, sejam eles pais ou profissionais da educação, tem 
um papel fundamental no desenvolvimento dessas habilidades socioe-
mocionais nas crianças. Mas para isso, é imprescindível que eles com-
preendam que essas habilidades serão essenciais para a formação do 
indivíduo e que elas começam a serem desenvolvidas durante a primeira 
infância. Eles também precisam compreender que o desenvolvimento 
dessas habilidades ocorre a longo prazo, por isso é necessário que o adul-
to tenha paciência, persistência, repetição e provoque o treinamento 
diário junto à criança. É necessário estar disposto a dedicar tempo e es-
forço para ajudar a criança nesse processo de compreender e aprender 
as emoções (ALZINA et al., 2016).

para que o infante se desenvolva emocionalmente, de maneira sa-
dia, é preciso proporcionar boas condições, visto que as exigências 
necessárias para o desenvolvimento individual da criança estão em 
um processo constante de mudanças, coerentes com sua idade e 
necessidades [...] conforme a criança se desenvolve cognitivamente, 
vão surgindo emoções mais complexas, que   são observadas   atra-
vés   do   seu   comportamento, atividades, expressões corporais e 
alterações fisiológicas.  Permitir e proporcionar situações em que a 
criança se expresse é fundamental para seu desenvolvimento [...] O 
desenvolvimento emocional saudável exige condições favoráveis 
para esse fim (WINNICOTT apud MARTINS; SCORALICKLEMPKE, 2020, 
p. 4-5).

Quando a criança aprende sobre suas próprias emoções, ela passa 
a reconhecer as emoções dos outros, e é sobre esse reconhecimento de 
si e do outro que Alzina et al. (2016, p. 10) utiliza o termo de Consciência 
Emocional. “A consciência emocional se refere à capacidade de per-
ceber, identificar e dar nomes aos sentimentos e emoções próprios e aos 
dos outros. Isso supõe conhecer o vocabulário das emoções”.

A consciência emocional nos leva a identificar o que nos faz bem 
e o que não nos faz sentirmos bem. Além disso, nos proporciona o conhe-
cimento de que é necessário ter respeito diante de qualquer uma dessas 
situações. Precisamos nos comportar com dignidade, cortesia e respeito, 
adequando-nos emocionalmente nas situações, e é isso o que nos possi-
bilitará prevenir e resolver possíveis conflitos (ALZINA et al., 2016).
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O desenvolvimento das habilidades socioemocionais das crianças 
é essencial para o seu sucesso dentro e fora da escola. Duncan et al. 
(apud COLAGROSSI; VASSIMON, 2017) afirmam que “Essas competências 
incluem a capacidade das crianças de entender suas próprias emoções, 
focar a atenção, relacionar-se bem com os outros e demonstrar empa-
tia” (s/p.). Os programas de aprendizagem socioemocional que ocorrem 
nas escolas estimulam e favorecem o desenvolvimento dessas habilida-
des nas crianças, ao mesmo tempo que beneficiam e melhoram o de-
sempenho dos professores.

As crianças que chegam ao Ensino Fundamental precisam já ter 
desenvolvidas as habilidades socioemocionais como, por exemplo: fo-
car a atenção, seguir instruções e lidar com as emoções. Por isso, que 
Colagrossi e Vassimon (2017) apontam em seu artigo sobre a importância 
das crianças serem expostas ao desenvolvimento dessas habilidades so-
cioemocionais antes dos 6 anos de vida, pois quando isso acontece elas 
apresentam uma melhora em seu comportamento, relacionamentos in-
terpessoais e em sua estrutura cerebral, que por sua vez favorecerá o seu 
desempenho acadêmico.

A inteligência emocional é um dos aspectos importantes de uma 
pessoa. Possuir inteligência emocional favorece as relações com os de-
mais e consigo mesmo, melhora a aprendizagem, facilita a resoluções de 
problemas e favorece o bem-estar pessoal e social  (ALZINA et al., 2016, 
p. 7).

Martins e ScoralickLempke (2020, p. 3) reforçam esse conceito 
quando eles mencionam em seu artigo que

Uma criança emocionalmente inteligente é capaz de sentir-se e 
mostrar-se estável, satisfeita e equilibrada. As competências emo-
cionais podem ser trabalhadas com as crianças desde cedo, para 
que elas desenvolvam a Inteligência Emocional e alcancem me-
lhores resultados na aprendizagem e nas relações interpessoais. 
Compreender como ocorre o desenvolvimento emocional na pri-
meira infância é, portanto, crucial para que os familiares e educa-
dores possam ajudar as crianças aliarem com suas emoções.

O ambiente educacional como favorecedor do desenvolvimento 
de habilidades socioemocionais

Segundo Fernandes (2018 apud CREMA; GOLFIERE, 2021), ainda es-
tamos sobre a influência do modelo de disciplina decorrente dos últimos 
séculos. Entretanto, afirma que, nos últimos tempos, a forma como enxer-
gamos e entendemos as crianças e como elas estão se desenvolvendo 
mudaram, e o resultado disso é que elas não estão mais apresentando o 
medo da punição e de seus responsáveis. 

Atualmente, diversas áreas do conhecimento estão levantando a 
necessidade de desenvolver diversas habilidades que vão além das cog-
nitivas, como as socioemocionais. Por exemplo, a persistência, a respon-
sabilidade, a curiosidade, a empatia e a cooperação, o que contribui 
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para uma melhor autoestima, saúde mental, gerenciamento do estres-
se e ajuda a desenvolver maior perseverança e resiliência nas crianças 
(CREMA; GOLFIERE, 2021). 

Com isso, a escola acaba assumindo um papel que vai além de 
estimular o desenvolvimento cognitivo. É imprescindível que ela promo-
va ações com o objetivo de favorecer o desenvolvimento infantil de 
forma integral com o intuito de preparar esse indivíduo para sua vida 
adulta. Para isso, ela precisa auxiliar as crianças a desenvolverem suas 
condutas pessoais, seus valores, suas competências interpessoais, con-
tribuindo para o desenvolvimento emocional de seus alunos (MARTINS; 
SCORALICKLEMPKE, 2020). 

A educação socioemocional se dá num processo constante, por 
isso não deve ser vista como mais um conteúdo, mas integrada às 
práticas curriculares, uma vez que as emoções são transmitidas o 
tempo todo, do adulto para a criança, da criança para o adulto e 
da criança para a criança (MARTINS; SCORALICKLEMPKE, 2020. p. 7).

O desenvolvimento das habilidades socioemocionais nos primeiros 
anos de vida se torna imprescindível, pois é nessa fase que as crianças 
estão mais receptivas a essa aprendizagem, propiciando um desenvol-
vimento socialmente saudável. Para isso, deve-se oferecer um ambien-
te escolar que favoreça relações de confiança e de prazer, através de 
atenção, palavras e atitudes (VALE apud MARTINS; SCORALICKLEMPKE, 
2020).

Deve-se determinar limites claros e seguros, que possibilitem a crian-
ça sentir-se protegida para que desenvolva sua autonomia e auto-
confiança [...] O ambiente escolar é lugar de diálogo educacional 
com várias funções, onde mais do que garantir a aprendizagem, é 
preciso construir o respeito mútuo.  A ação de respeitar e educar 
são algo essencial por ser e estar intrínseco à relação pedagógica 
(CATARREIRA apud MARTINS; SCORALICKLEMPKE, 2020, p. 7).

Crema e Golfiere (2021) apontam que se faz necessário que os 
educadores, sejam eles os profissionais da educação, cuidadores ou os 
pais, repensem sobre suas atitudes em relação aos demais, inclusive com 
as crianças, pois se pretendemos que as crianças respeitem aos outros, 
precisamos refletir se nossa postura é respeitosa perante ela e aos de-
mais. Essa premissa reforça a concepção de respeito mútuo da Disciplina 
Positiva, pois, para Nelsen (2015), as crianças merecem ser respeitadas 
tanto quanto um adulto. 

Alguns educadores não percebem que seus comportamentos são 
reflexos de suas vivências desde seus primeiros anos de vida. Por isso, a 
Disciplina Positiva traz ferramentas que objetivam ser gentis e firmes e que 
vem de forma a ensinar habilidades sociais e de vida. Porém, os resulta-
dos, muitas vezes, são em longo prazo e é por meio da relação adulto-
-criança que essas habilidades vão sendo construídas (NELSEN, 2015).

A sociedade mudou e a educação precisa acompanhar essas mu-
danças e os novos desafios gerados por ela (CREMA; GOLFIERE, 2021).
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Conhecendo a Casa da Criança de Taquarituba

Taquarituba possui uma população de 23.292 habitantes estimada 
pelo IBGE para o ano de 2021. No último Censo, de 2010, o município 
possuía uma população de 22.291 habitantes, sendo 31,8 % composta 
por pessoas de 0 a 19 anos (IBGE, 2021).

Em 2015, um diagnóstico do Conselho Municipal do Direito das 
Crianças e Adolescentes de Taquarituba/SP – CMDCA –, Taquarituba 
apontou a necessidade de realizar projetos destinados à prevenção da 
violência infantil, uma vez que 25% das crianças com idade entre 0 a 6 
anos sofreram algum tipo de violência (CMDCA-TAQUARITUBA, 2015).

A Casa da Criança de Taquarituba é uma entidade filantrópica que 
foi fundada em 1974 e que atualmente atende 419 crianças, de 0 a 6 anos 
e 11 meses, em modalidade de Educação Infantil e Contraturno Escolar 
(TAQUARITUBA, 2021).

Através de dados coletados junto ao Sistema da Educação do 
Município em 2021, estimamos que Instituição atenda 47,5% de crianças 
com idade entre 0 a 4 anos, além de prestar o atendimento a 70 crian-
ças em contraturno escolar na faixa etária de 4 a 6 anos e 11 meses 
(TAQUARITUBA, 2021).

As crianças atendidas são provenientes, em sua maioria, de famílias 
em situação de vulnerabilidade social devido à baixa renda familiar; baixa 
escolaridade dos pais/responsáveis; prole numerosa; presença na família 
de pessoas dependentes de substâncias psicoativas e com envolvimento 
na criminalidade. São crianças, muitas vezes, em situação de negligência 
familiar em relação aos cuidados básicos e estimulação necessária ao seu 
desenvolvimento (TAQUARITUBA, 2021).

Desde 2008, a Casa da Criança desenvolve o Projeto Brincando 
e Aprendendo com a ajuda de parceiros externos – doações de em-
presas através de leis de incentivo fiscais – e a Prefeitura Municipal de 
Taquarituba.  Em seu início, o Projeto tinha como objetivo favorecer o 
fortalecimento do vínculo afetivo familiar e, com o passar dos anos, foi se 
incorporando novas ações. Em 2016, a entidade passou a desenvolver 
ações que promovessem a prevenção à violência infantil e, em 2020, 
adotou a abordagem da Disciplina Positiva como umas dessas estraté-
gias (TAQUARITUBA, 2021). 

Atualmente, o objetivo deste Projeto é favorecer o fortalecimento 
do vínculo afetivo familiar, de forma a promover o desenvolvimento in-
fantil de forma integral e complementar as ações de prevenção à violên-
cia infantil. Para isso, a Instituição desenvolve e integra ações nas áreas 
de Educação, Saúde e Assistência Social (TAQUARITUBA, 2021).

Relato de Experiência: Disseminação da Disciplina Positiva na 
prática educacional

Em 2020, a Casa da Criança de Taquarituba passou a utilizar a abor-
dagem da Disciplina Positiva como uma das ferramentas para prevenção 
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à violência infantil, e com o foco em ensinar habilidades de vida para as 
crianças, assim como trazer ferramentas poderosas para a equipe, basea-
da em respeito mútuo, respeitando as fases de desenvolvimento que as 
crianças estão (TAQUARITUBA, 2021). 

Foi contratada uma Educadora Parental com certificação em 
Disciplina Positiva pela Positive Discipline Association – EUA para dissemi-
nar essa abordagem através de palestras, workshops vivenciais, orienta-
ções à equipe pedagógica e atendimento familiar com o objetivo de 
disseminar a abordagem e as ferramentas utilizadas para os colaborado-
res e os familiares a fim de que os mesmos pudessem colocar a Disciplina 
Positiva em prática, tanto na instituição quanto nos lares das crianças 
assistidas pela mesma (TAQUARITUBA, 2021).

A Educadora iniciou o ano de 2020 intercalando todas as ações 
propostas entre a equipe pedagógica e os familiares, porém com a pan-
demia e a paralisação no atendimento presencial às crianças, como 
medida de prevenção e de propagação do covid-19 pelas autoridades 
governamentais, a profissional passou a direcionar seu trabalho para gru-
pos de estudos e vivenciais aos colaborados da Instituição, sendo que 
nestes grupos foram seguidas todas as normas sanitárias impostas pelo 
período pandêmico (TAQUARITUBA, 2021). 

A profissional e a equipe gestora adaptou o trabalho da Disciplina 
Positiva para as famílias através de vídeos informativos nos grupos de pais 
do WhatsApp e nas Redes Sociais da Entidade, com a finalidade de con-
tinuar disseminando, mesmo que de forma remota, essa abordagem e 
sensibilizando o maior número de pessoas sobre essa nova maneira de 
educar através da gentileza, da firmeza e do respeito mútuo, sem o uso 
de violência física, verbal e/ou emocional (TAQUARITUBA, 2021).

Nos encontros presenciais para os colaboradores foram abordados: 
estudos sobre as cinquenta e duas ferramentas que a Disciplina Positiva 
traz, sendo estudadas uma a uma de maneira minuciosa; palestras e wor-
kshops vivenciais, para que eles pudessem conhecer e vivenciar os princí-
pios da Disciplina Positiva assim como os desafios enfrentados na educa-
ção das crianças (TAQUARITUBA, 2021).

Para as famílias e colaboradores que buscavam acompanhamen-
to de forma individual, a educadora parental agendava encontros para 
orientar e sanar dúvidas de forma a disseminar as estratégias e ferramen-
tas da Disciplina Positiva. Vale ressaltar que nesses acompanhamentos 
de orientação, a Educadora Parental realizava os encontros com uma 
equipe multiprofissional composta por: assistente social, psicólogo, psico-
pedagogo, uma vez que a instituição possui um trabalho de prevenção 
à violência e favorecimento do acesso à rede de garantia de direitos e 
que, em muitos dos casos, a demanda ia além de ser apenas comporta-
mental (TAQUARITUBA, 2021).

Em 2021, com o retorno do atendimento presencial às crianças em 
ambiente escolar, a educadora parental tem acompanhado os cola-
boradores durante a rotina escolar, como forma de verificar como os 
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mesmos estão colocando em prática tudo que aprenderam e vivencia-
ram sobre a abordagem, e caso surja alguma necessidade de interven-
ção diante de alguma dificuldade, ela presta orientações pontuais e in-
dividuais auxiliando esse profissional (TAQUARITUBA, 2021).

Os acompanhamentos individuais continuam e são mais frequen-
tes além de atingir um número maior de famílias, pois elas estão demos-
trando mais dificuldades nas relações, além de estarem em busca de 
ajuda profissional para lidarem com as mesmas.

A profissional retomou as palestras e os workshops vivenciais para 
os grupos familiares, sempre seguindo os protocolos sanitários e com 
a mesma finalidade que tinha os encontros com os colaboradores 
(TAQUARITUBA, 2021).

Para o ano de 2022, temos com meta ampliar este trabalho com o 
desenvolvimento de ações diretamente para as crianças, na faixa etária 
de 3 a 6 anos e 11 meses, com a “Escola das Emoções”, que é um pro-
jeto da Educadora Parental que objetiva favorecer o desenvolvimento 
de habilidades socioemocionais através da ludicidade (TAQUARITUBA, 
2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do estudo da abordagem da Disciplina Positiva, é possível 
identificar diversos benefícios para as crianças e na relação com as mes-
mas, como: desenvolvimento de autodisciplina, autocontrole, empatia, 
responsabilidade, confiança e respeito; fortalecimento do senso de impor-
tância, necessidade e pertencimento dentro da família, escola e socieda-
de; melhoria da habilidade em lidar com outras pessoas; desenvolvimen-
to da capacidade de lidar com as consequências das atitudes, visando 
benefícios em longo prazo, pois as crianças se tornam adultos melhores e 
mais bem preparados para lidar com os problemas futuros.

Percebemos, nos dias de hoje, o quanto tudo isso é importante, uma 
vez que a educação baseada no modelo antigo se encontra ultrapassa-
da, apresentando diversas dificuldades diante de todas essas mudanças 
vivenciadas nas últimas décadas, o que necessita passar por adaptações 
para conseguir atingir e encontrar respostas a esses novos desafios. Um 
deles são os estilos parentais de educação, no qual nem o autoritarismo 
nem a permissividade trazem resultados positivos, ao mesmo tempo, que 
prejudicam a formação biopsicossocial do indivíduo, e o quão é neces-
sário o papel das escolas nessa construção do ser humano desde os pri-
meiros anos de vida de forma conjunta com os cuidados de pais e de 
responsáveis.

Para tanto, a Disciplina Positiva nos mostra um caminho a ser per-
corrido, que é o caminho da valorização das relações humanas, do res-
peito entre as gerações, do desenvolvimento de habilidades socioemo-
cionais e de vida e que isso deve começar logo na primeira infância. 

A Casa da Criança de Taquarituba está dialogando e mostrando 
um dos caminhos possíveis para os pais, cuidadores e educadores a fim 
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de ajudar nossas crianças, através da oferta de instrumentos, ferramen-
tas e sendo guias de modo a favorecer e estimular o desenvolvimento 
das habilidades socioemocionais por elas, uma vez que concluímos que 
essas habilidades, quando bem desenvolvidas, favorecerão a formação 
de um adulto emocionalmente saudável, possibilitando à esse indivíduo 
diversas conquistas em todas as esferas de sua vida. Nesse sentido, a 
instituição ainda pretende ampliar suas ações e auxiliar diretamente as 
crianças a desenvolveram sua consciência emocional e diversas habili-
dades de vida.

Em nossa prática, na Casa da Criança de Taquarituba, temos cons-
ciência que esses resultados acima descritos serão conquistados a longo 
prazo. Porém, após as palestras e workshops vivenciais com a Educadora 
Parental, já percebemos pontuais e significativas mudanças no dia a dia, 
em relação aos comportamentos dos profissionais para com as crianças, 
e sobre a importância de tratar as crianças com respeito, reconhecendo 
a fase de desenvolvimento na qual ela se encontra, atentos aos cuida-
dos e valorização dos seus sentimentos.

Também acreditamos que estamos sensibilizando nossas famílias 
com as premissas da Disciplina Positiva, uma vez que elas estão, espon-
taneamente, procurando a equipe para demonstrar suas fragilidades, 
inseguranças, dificuldades e buscando orientação profissional com a fi-
nalidade de melhorar sua relação com seu filho.

Encerramos com o depoimento de um colaborador da Casa da 
Criança de Taquarituba.

Vou relatar brevemente sobre a importância e a mudança que teve 
a Disciplina Positiva, tanto no meio profissional como pessoal. Com 
as palestras, estudos e informações sobre o tema consegui transfor-
mar e mudar de forma positiva meu olhar em relação às crianças. 
Com a Disciplina Positiva, pude acrescentar ainda mais os meus 
conhecimentos como pedagoga, expandindo meus pensamentos 
mudando alguns conceitos e costumes que muitas vezes são absor-
vidos por nós através da criança de nossos pais e avós. A Disciplina 
Positiva tem como objetivo colocar a criança como protagonista, 
dando a ela voz, respeitando seus pensamentos, opiniões e saberes. 
Em minha vida, esse objetivo foi atingido, mudando minha visão e 
meu agir, além de acrescentar positivamente em minha vida pes-
soal (MOTA, 2021)4.

Enfim, precisamos olhar para as crianças como um ser integral, que 
precisam e merecem ser respeitadas na sua individualidade. Nossa ge-
ração pode mudar o mundo e faremos isso modificando o nosso olhar e 
nossas atitudes para a infância. A Casa da Criança de Taquarituba acre-
dita na Disciplina Positiva como um agente de mudança!

4  Depoimento da Pedagoga Mikaela Soares Mota da Casa da Criança de Taquarituba 
sobre a Disciplina Positiva.
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CONSTRUÇÃO SOCIAL DO CONCEITO DE 
INFÂNCIA E DE CRIANÇA E A CONTRIBUIÇÃO 

DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
Eduardo Gasperoni de Oliveira

Solange Maria de Oliveira Cruz

RESUMO

O cerne desta reflexão diz respeito à construção social do conceito de 
Infância e de Criança sob o viés da Sociologia da Infância, campo de 
estudo emergente, e sob os impactos das Representações Sociais sobre 
tais conceitos.  O aporte teórico colaborou na busca de elucidações 
sobre Infâncias e Crianças, terminologias e categoriais passiveis de mu-
danças de ótica, a cada época de acordo com variados fatores. Fomos 
mobilizados a investigar tal temática em decorrência e necessidade do 
entendimento de como se deu a construção de tais conceitos, no sen-
tido de conhecer quais são os fatores condicionantes que corroboram 
para tal constituição; e, por fim, a busca pela compreensão no que tan-
ge às implicações em torno da construção dos conceitos de Criança e 
de Infância por meio das Representações Sociais. 

Palavras-chave: Construção Social. Conceito. Infância. Criança. 
Representações Sociais. 
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INTRODUÇÃO

Este capítulo tem como intuito apresentar considerações acerca 
da construção social do conceito de Infância e de Criança por meio 
da contribuição de diversos teóricos, principalmente do campo da 
Sociologia da Infância e de trazer à reflexão a contribuição – para não 
dizer o impacto – das Representações Sociais de Infâncias e de Crianças 
sobre tais conceitos, delimitando o período histórico do século XII até os 
tempos atuais.

Observando aspectos da história, verifica-se que o termo infân-
cia tem significados diferentes a cada época de acordo com variados 
fatores.  

A escolha dessa temática e presente investigação se deve pela 
necessidade em se compreender como foi estabelecido e como se deu 
a construção dos conceitos em torno da criança e da infância; como 
conhecer quais foram e são os fatores condicionantes que corroboram 
para tal constituição; e, por fim, entender implicações em torno da cons-
trução dos conceitos de criança e de infância por meio das representa-
ções sociais. 

A partir do exposto foi pensado este capítulo que tem como proble-
ma a possibilidade de se refletir sobre as relações sociais estabelecidas 
e construídas dentro da instituição escolar, no segmento da Educação 
Infantil, sobre o conceito de Infância e de Criança, que leva em conta 
diversos elementos e fatores condicionantes, ou seja, fatores capazes de 
condicionar, de estabelecer condições ao desenvolvimento, à ocorrên-
cia e à construção de tais conceitos – aquilo que determina uma con-
dição ou produz algo partindo de uma condição – e que acabam por 
(inter)ferir nas práticas pedagógicas da Infância.

Este problema desdobra-se nas seguintes problematizações: Os 
conceitos de Infância e de Criança se tratam de construções sócio-his-
tóricas? Tal construção não se dá de modo isolado, mas por meio de 
um conjunto de fatores pré-determinantes? As Representações Sociais 
impactam na construção do conceito de criança e de infância?

A pesquisa de caráter teórico-bibliográfica pretende responder a 
tais indagações. Assim, fundamentado numa revisão de literatura, este 
capítulo buscou de modo sucinto apresentar os aspectos do percurso 
histórico das concepções de Infância e de Criança.  Em seguida, são 
tecidas considerações sobre o que se entende por representação social 
e, posteriormente, sobre a complexidade da tentativa de estabelecer 
uma definição do que seja a Infância e a Criança, definição que se fun-
damenta por meio das representações sociais. 
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CONSTRUÇÃO SOCIAL DO CONCEITO DE INFÂNCIA

Construindo o conceito de Infância

Na reflexão de Corsaro (apud NASCIMENTO, BRANCHER e OLIVEIRA, 
2021, p. 7), a construção social da Infância torna-se concreta por meio do 
estabelecimento de expectativas de conduta e de valores morais para 
ela. Cita também ao se referir a uma invenção social da infância, que 
após o século XVIII, houve uma fundação de um estatuto para essa faixa 
etária, bem como a invenção da adolescência ao findar do século XIX.

A somar, Cavalcante e Santiago (2021, p. 23) apontam que a infância 
que se fundamentou sob uma construção histórica e social, foi demarcada pe-
las contradições próprias de uma sociedade em constantes transformações.

De acordo com Kramer (apud CAVALCANTE; SANTIAGO, 2021, p. 23), 
o sentimento de infância foi inaugurado após os séculos XVI e XVII, com a 
decadência do feudalismo e o surgimento da sociedade burguesa. 

Segunda ela: “O sentimento e valorização atribuídos à infância 
nem sempre existiram da forma como hoje são conhecidos e difundidos, 
tendo sido determinados a partir de modificações econômicas e políti-
cas da estrutura social” (KRAMER apud CAVALCANTE; SANTIAGO, 2021, p. 
23), que vai delimitando o conceito a seu tempo histórico.

Araújo (2021, p. 104) também faz menção a uma “infância cristali-
zada”. Tal cristalização determina-se por uma autoridade argumentativa 
que provém, não da criança, enquanto a autora, mas da ótica adulta 
que cria casas, sonhos, brinquedos, linguagem, literatura para esta crian-
ça ideal, o que “torna-se pseudo-sabedoria”, a partir do olhar adulto ao 
definir infância.

Em concordância, Freitas (apud ARAUJO, 2021, p. 104) enfatiza que 
“dificilmente crianças são reconhecidas em suas interdependências par-
ticulares. São consideradas estaticamente somente como seres sociais 
dependentes dos adultos ou por eles abandonados”, adultos que um 
dia foram crianças, mas que parecem ter dificuldades em se ver como 
crianças que foram um dia, lugar necessário de ser ocupado, para que 
entendam minimamente as crianças com as quais convivem hoje. 

Assim, Araújo (2021, p. 105-108) atenta ao fato de que a constru-
ção social da infância não estabelece os mesmos caminhos de história 
para todas as crianças. “Negar essa outra infância é impossível”. Nota-se 
um processo de segregação, culminando na criação de duas infâncias, 
com distintas perspectivas e definições. Pois:

crianças pequenas provenientes de famílias que recebem menor 
renda, negras que residem no Nordeste, cujas mães tiveram poucas 
oportunidades educacionais têm as menores chances de viverem 
além dos 5 anos. [...] têm maior acesso às EI [Educação Infantil] crian-
ças dos melhores estratos de renda e brancas. [...] residentes negros 
de domicílios [com] situados nos quartis inferiores de renda podem 
apresentar taxa de frequência ligeiramente superior à do grupo de 
crianças brancas (ROSEMBERG apud ARAUJO, 2021, p. 108). 
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Outros fatores que podem colaborar na concepção acerca da 
Infância, enquanto construção social remete à faixa etária e à questão 
do gênero. Para Ramos (2021, p. 2), a idade e o gênero são significativos 
fenômenos na constituição das identidades infantis, ao revelar que as 
crianças se tratam de sujeitos ativos na construção de seus mundos so-
ciais e não meros seres em potência. 

Não só se referindo a uma marcação cronológica, o fator idade 
passa a ser uma forma de definição, delimitação e descrição dos sujei-
tos, além de desempenhar função de controlar as relações sociais, me-
diante vários fatores, como: “[…] mecanismo básico de atribuição de 
status (maioridade legal), de definição de papéis ocupacionais (entrada 
no mercado de trabalho) e de formulação de demandas sociais (direito 
à aposentadoria)” (DEBERT apud RAMOS, 2021, p. 2), que demarcam o 
que é e o que não é alusivo à infância.

Tida como algo natural e biológico, a questão da idade sofre tam-
bém uma “inflexão” e sob a ótica histórica e social passa a ser designada 
geração, mas, esta inversão não produz diferenças em geral, pois ge-
ração e idade passam a ser quase que tomadas como sinônimas. Fato 
semelhante ocorre com os trabalhos de gênero cuja distinção em rela-
ção ao sexo não é levada em consideração; refere-se a gênero, mas 
são trabalhos sobre mulheres. Tanto a concepção de idade quanto a de 
geração visam hierarquizar, classificar, distinguir os sujeitos, e, às relações 
de poder, que de certo modo a concepção de experiência impediria. 
Visando sempre refletir sobre a relação entre a infância e a idade adulta, 
o conceito de geração propicia compreender o caráter relacional do 
conceito de infância (ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2021).

Nota-se uma cobrança social relacionada à questão etária devido 
à realização ou à não realização do sujeito. Porém, a idade não opera 
sozinha, em busca de uma normalidade ou desvio dela, outras catego-
rias identitárias influenciam de modo direto como as crianças vivem e 
experienciam suas infâncias (RAMOS, 2021).

Zucchetti e Bergamaschi (2021, p. 213-214) também se referem à 
questão da normalidade que, muitas vezes, os educadores buscam, na 
perspectiva de encontrar um padrão correto de “vivenciar esses perío-
dos da vida”. 

Dentre essas categorias, é oportuno mencionar a questão do gê-
nero. Enquanto a idade colabora na constituição das identidades infan-
tis, delimitando as experiências geracionais das crianças, o gênero, por 
outro lado, institui na infância a maneira como meninos e meninas vivem 
suas masculinidades e feminilidades (RAMOS, 2021).

Para Ramos (2021, p.13), “Inscritos nos corpos das crianças, idade e 
sexo se fazem notoriamente visíveis e se constituem como marcas identi-
tárias que impulsionarão todo um conjunto de investimentos culturais que 
buscarão fixar e subjetivar as identidades infantis”, em todos os setores da 
vida social individual e coletiva.

Em relação a isso, as reflexões de Scott vêm ao encontro, pois a 



(RE)PENSANDO A(S) INFÂNCIA(S): 
PRÁTICAS REFLEXIVAS E INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

119

questão do gênero remete a uma categoria social imposta acerca de 
um corpo sexuado e, ao revelar o caráter cultural e histórico das distin-
ções alicerçadas no sexo, ela recusa as explicações de cunho biológico. 

Dessa forma, enquanto construção social, constitui-se na cultura, 
“[…] campo onde se define não apenas a forma que o mundo deve ter, 
mas também a forma como as pessoas e os grupos devem ser” (SILVA 
apud RAMOS, 2021, p. 15) [itálicos do autor], impondo-se uma certa iden-
tidade social homogênea que desconsidera a diversidade.

Como se pode observar a construção do conceito de Infância 
perpassa levando-se em conta vários fatores sociais prescritos, a saber: 
gênero, idade, inclusive a própria questão de normalidade e o quesito 
economia. 

A seguir, serão apresentadas algumas contribuições do campo 
teórico da Sociologia da Infância no sentido de se refletir como se dá a 
constituição dos conceitos de Infância e de Criança.

Contribuições da Sociologia da Infância

É relevante trazer contribuições do campo emergente de estudo 
denominado Sociologia da Infância que, desde a década de 1980, vem 
contribuindo para a quebra paradigmática acerca da infância, além de 
indicar caminhos à reflexão da criança que é temporal e singular, isto é, 
ela tem realidade particular com suas singularidades (OLIVEIRA, 2016).

A Sociologia da Infância veio problematizar a abordagem psicoló-
gica e biológica de entender a criança, tendo em vista que rejeita uma 
concepção uniforme da infância, mesmo levando em conta os fatores 
de homogeneidade entre as crianças como um grupo com característi-
cas etárias semelhantes, os fatores de heterogeneidade também devem 
ser conta, como: gênero, classe social, religião etnia, raça, etc., tendo 
em vista que os distintos espaços estruturais distinguem as crianças.

Através de um debate no campo da Sociologia da Infância, 
Moscovici (apud GARCEZ, 2014, p. 39) intenta compreender o significado 
do que seja falar da criança e da infância, consagrando à criança o pa-
pel de sujeito e protagonista histórico de seus processos de socialização. 
Quer dizer: “a criança é compreendida como sujeito social capaz de se 
atribuir significados, sentidos e cultura própria e inusitada”, que as consti-
tuem em seus “fazeres culturais”, plurais e diversos.

Esta “inflexão” possibilita a reflexão da criança não somente como 
mero objeto passivo do processo de socialização, mas sim, enquanto su-
jeito e ator social de seu processo de socialização. Como ator pleno, 
trata-se de construtor de sua infância (ABRAMOWICZ; OLIVEIRA apud 
GARCEZ, 2014).

Ao se referir a novo paradigma para os estudos sociais da infân-
cia, Marchi (2021) declara que os estudos no campo da Sociologia da 
Infância vêm a contribuir na desconstrução do modelo moderno de 
infância e de criança e sua reconstrução contemporânea da infância 
concebida sob o ponto de vista histórico, cultural e social. 
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Zucchetti e Bergamaschi (2021) buscam refletir sobre as constru-
ções sociais da infância e da juventude enquanto categorias históricas, 
sociais e culturais. Enfatizam que tais fases da vida não podem ser pen-
sadas como universais, à medida que se apresentam, ao mesmo tempo, 
como plurais e diversas.

Tratar da concepção de infâncias, sob o paradigma das constru-
ções sociais, segundo Zucchetti e Bergamaschi (2021, p. 216-217), traz a 
compreensão de que ser criança depende do espaço e do tempo em 
que esse grupo social está inserido, relaciona-se diretamente com con-
texto sócio-histórico-cultural. A questão de se referir no plural – infâncias 
– refere-se às múltiplas interações vivenciadas, promovendo a diversida-
de. Desse modo, a tentativa de compreender o que se tratam infâncias 
distingue do período que se sucedem e em grupos sociais que se distin-
gue. Pois:

A ideia de infâncias coloca-nos a perspectiva de construções so-
ciais e proporciona-nos a compreensão de que ser criança difere 
de acordo com o espaço e o tempo desse grupo social. É nas múlti-
plas interações vividas que as infâncias vão-se fazendo, com marcas 
produzidas nas vivências, nas experiências de vida, proporcionan-
do-nos a diversidade, permitindo-nos falar no plural. Nesse sentido, 
características atribuídas à infância, sentimentos, relações e ativida-
des que são oferecidas às crianças são diferentes de acordo com 
o contexto histórico e cultural em questão. Assim, podemos pensar 
que a infância não é uma fase natural da vida, apenas ditada pelas 
questões biológicas do crescimento e desenvolvimento infantil, mas 
que esse próprio entendimento varia em épocas que se sucedem 
e em grupos sociais que se diferenciam (ZUCCHETTI; BERGAMASCHI, 
2021, p. 216-217).

Porém, não se pode deixar de evidenciar alguns aspectos e fatores 
significativos que colaboraram em compreender a construção social da 
Infância.

Araújo (2021, p. 104) atenta ao fato de que: “A atual ideia de infân-
cia que foi construída historicamente nem sempre condiz com a real”. São 
notados indícios de que a desigualdade social está intimamente relacio-
nada com a origem étnica.

Ao se partir do pressuposto de que a infância seja uma construção 
social e histórica, Gobbi (2021) indo ao encontro das reflexões dos teó-
ricos já apresentados, diz que a infância sofre transformações ao longo 
do tempo, o que implica na concepção de que ela apresenta-se de di-
versas formas nos variados períodos. Assim, não se pode pensar em tratar 
de infância sem colocá-la no plural, ou seja, sem levar em consideração 
os seguintes condicionantes: etnia, religião, gênero, classe social, dentre 
outros.

Moscovici (apud GARCEZ, 2014) aponta para a reflexão da neces-
sidade de pensar o que tem sido o processo de socialização das crian-
ças, porém, acima de tudo, refletir acerca de outros e novos modos de 
socialização a fim de contribuir para constituição de novas crianças e 
outras infâncias, o que implica também refletir sobre uma outra forma de 
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educação com crianças pequenas.
Diante do exposto, concorda-se com as reflexões de Moscovici 

(apud GARCEZ, 2014), de que a criança não pode ser concebida como 
uma criança essencial, universal e fora da história diante dos pressupos-
tos da Sociologia da Infância.

Em suma, através das contribuições da Sociologia da Infância, a 
infância, bem como a criança ganharam outro patamar no que tange à 
valorização. Prova disso são os muitos predicativos atribuídos à infância e 
à criança (OLVEIRA, 2016).

A seguir, serão apresentadas definições acerca da representação 
social, e, posteriormente, como as representações contribuem à con-
cepção e ao entendimento dos conceitos de Criança e de Infância.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE INFÂNCIAS E DE CRIANÇAS

Definindo representação social

De acordo com Abric (apud GARCEZ, 2014), o produto bem como 
o processo de uma atividade mental através da qual um sujeito ou grupo 
reconstrói o real com o qual é confrontado e lhe atribui uma significação 
específica é designada representação social.

Conforme Moscovici (apud GARCEZ, 2014, p. 40), sob a ótica está-
tica, as Representações Sociais são “semelhantes a teorias que ordenam 
ao redor de um tema uma série de proposições que possibilita que coisas 
ou pessoas sejam classificadas, que seus caracteres sejam descritos, seus 
sentimentos e ações sejam explicados e assim por diante”. Sob o âmbito 
dinâmico, são concebidas como uma rede de ideias, imagens e metáfo-
ras interligadas livremente e, “por isso, mais móveis e fluidas que teorias.” 

Ainda mais, Garcez (2014, p. 41) traz a contribuição à baila da de-
finição de Jodelet, “é uma forma de conhecimento, socialmente elabo-
rada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a cons-
trução de uma realidade comum a um conjunto social”. Tal conceito 
de Jodelet (apud GARCEZ, 2014, p. 42) colabora com a reflexão acerca 
da finalidade das representações sociais. Concebidas como fenôme-
nos relacionados com uma forma de entendimento e de comunicação. 
Distintas das representações profissionais ou científicas, por que são mais 
do que representações “populares”, “pré-científicas” ou “de senso co-
mum”, no sentido de que orientam a ação, tem o papel primordial no 
auxílio que determina o gênero de argumentos e de explicações que são 
empregadas. 

Na reflexão de Anadon e Machado (apud DEMATHÉ; CORDEIRO, 
2021, p. 3308), a representação social é definida como construção social 
de um saber ordinário, oriundo do senso comum, elaborado pelas e nas 
interações sociais, por meio de crenças, valores, etc. partilhados por um 
grupo social sobre distintos objetos – acontecimentos, pessoas, catego-
rias, etc., dando lugar a uma concepção comum das coisas. 

Para Demathé e Cordeiro (2021, p. 125), este aspecto se refere à 
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representação social concebida enquanto produto, isto é, “ao universo 
de opiniões, de crenças, de conhecimentos, etc. sobre um objeto e que 
são organizados em torno de uma significação central”. Mas também é 
constituído sob o aspecto de um processo, isto é, refere-se à “[...] trans-
formação social de uma realidade num objeto de conhecimento que 
também é social, que se constrói num processo relacional na qual a co-
municação social é essencial”.

Abric (apud GARCEZ, 2014, p. 42) atribui quatro funções essenciais 
das Representações Sociais: “funções de saber, funções identitárias, fun-
ções de orientação e funções justificatórias”, o que possibilitam o enten-
dimento e a explicação da realidade, facilitando a comunicação social, 
por meio de transmitir e difundir as representações, como também acon-
tece em relação ao conceito de criança e de infância.

Em seguida, serão trazidas à tona a contribuição das Representações 
Sociais para os conceitos de Criança e de Infância.

O impacto das Representações Sociais nos conceitos de Criança 
e de Infância

Ao se afirmar que a Infância é uma construção social e histórica, 
certifica-se que ela vem sofrendo mudanças no decorrer do tempo, o 
que a levou a ser concebida também de variados modos nos mais diver-
sos períodos. 

Assim: “não é possível tratar de infância sem colocá-la no plural 
a partir do cruzamento entre classe social, gênero, etnia, religião, ques-
tionando e contestando modelos universais de concepção de crianças 
que tantas vezes nos são apresentados” (GOBBI, 2021, p. 71), sem que se 
conteste sua colocação homogênea e uniforme.

Na verdade, serão tecidas considerações sobre Infâncias e 
Crianças, em uma tentativa de caracterizá-las não apenas pelo viés do 
aspecto biológico e etário, mas sim, enquanto uma construção sócio-his-
tórica com as contribuições decorrentes do campo emergente de estu-
do denominado Sociologia da Infância.

Em Concepções históricas sobre infância e representação social, 
Cavalcante e Santiago (2021, p. 21) trazem as reflexões de Moscovici 
para caracterizar a Teoria das Representações Sociais – RS – indicando 
caminhos para o possível entendimento desses fenômenos que envol-
vem, “[...] uma série de proposições que possibilita que coisas e pessoas 
sejam classificadas, que seus caracteres sejam descritos, seus sentimen-
tos e ações sejam explicados e assim por diante”.

Conforme a Lei nº 8.069, datada de 1º de Julho de 1990 que dispôs 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – E. C. A. (BRASIL, 1990) –, 
a criança refere-se ao indivíduo de até 12 anos incompletos de idade. 

Segundo Castro (2021), ao trazer as definições contidas no dicio-
nário Aurélio, diz que criança remete ao “ser humano de pouca idade”, 
tem relação ao “período de crescimento” do ser humano do nascimento 
até a fase da adolescência. 
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Em ambas as caracterizações, pode-se perceber que a definição 
de criança se dá pelos aspectos biológico e etário e também como eta-
pa de passagem. Porém, defini-la apenas sob estas perspectivas, é insufi-
ciente, como se procura mostrar aqui.  

É sabido que a literatura a respeito da criança é escrita por adultos, 
refletindo sua visão de acordo com as épocas e sem levar em considera-
ção o que dizem e o pensam as crianças. 

De acordo com Quinteiro (2021, p. 77) é notada a persistência de 
um olhar adultocêntrico sobre a infância, concebendo a criança como 
“não adulto”, ou seja, tomando como referencial o adulto e definindo-a 
a partir das características que não detém. 

Diante da complexidade em se referir à Infância e à Criança, há 
ideias de Kuhlman e Fernandes (apud GOUVEIA, 2007, p. 20) que mere-
cem destaque: 

se a história da criança não é passível de ser narrada na primeira 
pessoa, se a criança não é nunca biógrafa de si própria, na medida 
em que não toma posse da sua história e não aparece como sujei-
to dela, sendo o adulto quem organiza e dimensiona tal narrativa, 
talvez a forma mais direta de percepcionar a criança, individual-
mente ou em grupo, seja precisamente tentar captá-la com base 
nas significações atribuídas aos diversos discursos que tentam definir 
historicamente o que é ser criança.

Conforme Chalmel (2021), ao analisar as representações iconográ-
ficas da infância no século XII, a arte medieval desconhecia a infância 
ou não a representava. Não se acreditava que essa falta se devesse à 
falta de competência ou habilidade. “É mais provável que não houves-
se lugar para a infância nesse mundo” (ARIÈS, 2012, p. 17), como ainda 
parece não haver.

“A falta de uma história da infância e seu registro historiográfico tar-
dio são um indício da incapacidade por parte do adulto de ver a criança 
em sua perspectiva histórica” (NASCIMENTO; BRANCHER; OLIVEIRA, 2021, 
p. 3), e como um ser em desenvolvimento, e não meramente um adulto 
inacabado.

Antes do século XVI, segundo Levin (apud NASCIMENTO; BRANCHER; 
OLIVEIRA, 2021, p. 3-4), a negação da existência biológica da criança re-
mete ao não reconhecimento de uma consciência social, não admitindo 
a existência autônoma da infância enquanto “categoria diferenciada 
do gênero humano”, e negar era o mesmo que não admitir a existência. 

Em consonância, para Narodowski (apud NASCIMENTO; BRANCHER; 
OLIVEIRA, 2021), a infância refere-se ao fenômeno histórico e não natural, 
caracterizado a partir da heteronomia, da dependência e da obediên-
cia ao adulto em troca de proteção. Assim, se deve aceitar a tese de 
Ariès (2012), segundo a qual a infância é uma espécie de produto inexis-
tente antes do século XVI.

Segundo Ariès (2012), para pensadores da Idade Média, a crian-
ça não passava de um adulto em miniatura sempre exposta a todas as 
vivências de um adulto e já ingressava na sociedade logo que pudesse 
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viver sem a supervisão da ama e/ou da mãe. 
“Passado o estrito período de dependência física da mãe, esses 

indivíduos se incorporavam plenamente ao mundo dos adultos”, diz Levin 
(apud NASCIMENTO; BRANCHER; OLIVEIRA, 2021, p. 4), como se nenhu-
ma especificidade existisse entre esses dois períodos distintos da vida 
humana.

 As crianças então: “Vestiam-se como eles [adultos], faziam os mes-
mos trabalhos e ingressavam na comunidade sexual dos adultos quan-
do tinham idade inferior à dos garotos e garotas de hoje” (FEHER apud 
NASCIMENTO; BRANCHER; OLIVEIRA, 2021), e deles não se diferenciavam, 
a não ser pela baixa estatura e vulnerabilidades que, muitas vezes, as 
levavam à morte precoce.

Neste período, Ariès (2012, p. 100-105) faz menção de dois senti-
mentos atribuídos à criança. O primeiro denominado de “paparicação” 
concebia a criança como “coisa engraçadinha”, ou “espetáculo ambu-
lante”, entregue a uma espécie de anonimato, com o intuito somente de 
distrair e relaxar o adulto. Outro sentimento é o de exasperação, oriundo 
das críticas e reações ocorridas no findar do século XVI e, acima de tudo, 
no século XVII, quando os moralistas deste século, como os eclesiásticos 
e os homens das leis, achavam insuportável a atenção dispensada às 
crianças; eles também propunham que elas fossem apartadas do conví-
vio adulto, para preservá-las e discipliná-las. 

Apenas na Idade Moderna é que a criança começa a ser vista 
como um ser que deve ser provido de cuidados maiores, com desejos e 
necessidades diferenciadas dos adultos, um ser inacabado necessitando 
de uma educação diferenciada.

Sob a ótica de Prout (apud PIRES, 2021), as análises que tinham 
como preocupação a infância no início da modernidade foram demar-
cadas pela dissociação entre a Infância e a idade adulta.

Para Santo Agostinho (1996), a criança não tinha pensamentos e 
vivia em eterno pecado. Em A infância (ano 397/398) cita sua própria in-
fância, onde não se recorda do passado, dos fatos vividos e vivenciados, 
mas sabe dos pecados por ele cometidos, incluindo, às vezes, quando 
chorou ao implorar o seio materno. 

Conforme Descartes (apud NASCIMENTO; BRANCHER; OLIVEIRA, 
2021), a preocupação da criança enquanto ser dependente e fraco co-
meçou a fazer parte do universo adulto. 

Após o século XVIII, começa a aparecer o conceito de infância, 
desenvolvendo o pensamento de que infância é o período no qual as 
crianças dependem de outras pessoas para se tornarem “civilizadas”. 
Para Rousseau (2004), as crianças deveriam ser amadas pelo que são. 
“Amai a infância; favorecei suas brincadeiras, seus prazeres, seu amável 
instinto” (ROUSSEAU, 2004, p. 72), era a recomendação rousseauniana.

Durkheim (apud NASCIMENTO; BRANCHER; OLIVEIRA, 2021, p. 6), vi-
sando moralizar e disciplinar a criança, foi o primeiro a “tecer os fios da 
infância aos fios da escola”, lançando um olhar sobre essa questão.
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Somando-se a isso, Pires (2021, p. 136) diz que Durkheim se referia à 
criança como “o adulto a ser”.  Como todo fato social, a escola também 
era concebida como “uma força de imposição e coerção”. Para ele, a 
interiorização de normas e valores é característica da ação da geração 
mais velha sobre a geração mais nova.

Em suma, tanto a criança como a infância foram concebidas den-
tro de uma visão, ainda comum, talvez baseada em certo entendimento 
de infância calcado na origem etimológica do termo Infância, oriunda 
do verbete latino in-fans que significa desprovida da fala, isto é, sem lin-
guagem, ou seja, sem razão, sem conhecimento, sem raciocínio e sem 
pensamento. Nesse registro, a criança é concebida como ser menor, ser 
subalterno, ser a ser adestrado, ser a ser moralizado e ser a ser educado.

Concebida como tábula rasa, ser passível, influenciável e moldá-
vel, reprodutora apenas, a criança foi caracterizada pelo adulto, ou pelo 
olhar desse adulto, como um ser que prima pelo aspecto de negação, 
prejuízo, imperfeição, ausência e incompletude. 

Para Silveira (apud CASTRO, 2021, p. 47), a definição de infância rela-
ciona-se à ótica do adulto, a experiência da infância vai se transformando 
de acordo com os paradigmas do contexto histórico. A dimensão da cons-
trução de uma concepção de infância tem relação com “os formuladores 
de uma concepção de infância são, em sua maioria, os adultos [...]”.

É sabido que a escolarização das crianças motiva a alteração, em-
bora lenta, do conceito de infância. Assim, pode-se falar do desenvol-
vimento de uma pedagogia para as crianças, ou seja, já se podia falar 
de “uma construção social da infância” (CORSARO apud NASCIMENTO; 
BRANCHER; OLIVEIRA, 2021, p. 6), partindo-se dos bancos escolares.

Como visto até aqui é uma tarefa complexa tentar conceber a 
criança, visto que sua noção não se apresenta homogeneamente. A 
esta complexidade de concepção pode-se acrescentar que: 

A concepção de criança é uma noção historicamente construída, 
que consequentemente vem mudando ao longo dos tempos apre-
sentando concepções bastante divergentes sobre sua finalidade 
social. A preocupação atual reflete a ideia de que a criança desde 
que nasce necessita de um espaço de socialização e aprendizado 
abandonando a ideia de apenas assistir e cuidar. É nessa perspec-
tiva que o atendimento das crianças de 0 a 6 anos de idade vem 
sendo refletido e estudado no sentido de buscar novas formas de 
relações na prática pedagógica desenvolvida nas instituições de 
atendimento às crianças pequenas. Toda essa evolução envolven-
do a criança menor de 7 anos de idade vem favorecer a abertura 
de novos caminhos e possibilidades para a formação das intenções 
pedagógicas e sociais, apontando outras tendências e desafios 
educacionais que garantam uma prática comprometida e eficien-
te, promotora do desenvolvimento psicológico, intelectual e social 
da criança (DORIGO; NASCIMENTO, 2021, p. 16).

Em relação à gama complexa de compreensão do que possa ser 
criança e infância, na introdução de Para Compreensão Histórica da 
Infância Faria Filho e Fernandes (2007) revelam que:
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Não existe, a bem dizer, uma infância. Existem várias experiências 
humanas que modelam a criança dentro de limites cronológicos 
determinados. A esses períodos que desenham a pessoa da criança 
ou a criança como pessoa sobrepõem-se as alteridades dos tempos 
sociais que delimitam o território onde cada um se faz (FARIA FILHO; 
FERNANDES apud LOPES, FARIA FILHO; FERNANDES, 2007, p. 8).

Desde a década de 1980, o campo de estudo denominado 
Sociologia da Infância tem contribuindo para a “quebra de paradig-
mas sobre a infância” (DAHLBER; MOSS; PENCE apud ANDRADE 2021, p. 
66), trazendo importantes reflexões sobre essa importante fase da vida 
humana.

De acordo com Quinteiro (apud SANTOS, 2021, p. 139), os primeiros 
subsídios da Sociologia da Infância contrapõem-se à ótica de “simples 
objeto passivo”, concebendo a criança como ser capaz, ativo, pensan-
te, produtora também de conhecimento, etc.

A criança é “[...] criativa, esperta, muito curiosa, [...]” (GARDENIA 
apud ANDRADE 2021, p. 76) “competente”, com potencialidade de se 
desenvolver desde o nascimento (ANDRADE 2021, p. 66-67). É um “ser 
atuante” (SARMENTO apud QUINTEIRO, 2021, p. 76) com “papel ativo” 
(CORSARO apud QUINTEIRO, 2021, p. 69). Atribui-se às crianças o “esta-
tuto de actores sociais” (SARMENTO apud QUINTEIRO, 2021, p. 141) ou 
nesse mesmo caminho, como “atores sociais plenos” (DELGADO; MULLER, 
2021, p. 351). Assim, participam “[...] da construção, determinando suas 
próprias vidas” (ANDRADE 2021, p. 67), enquanto “atores envolvidos ati-
vamente na complexidade da trama social” (QUINTEIRO apud SANTOS, 
2021, p.131), as quais estão inseridas e pelas quais são definidas, a seu 
tempo histórico e social.

Em Conhecer infâncias brasileiras: meninos e meninas em contos 
de Mário de Andrade, Gobbi (2021, p. 71) aborda nos contos: Cai, cai, 
balão, Tempo de Camisolinha e Piá não sofre, sofre? distintas infâncias 
apresentadas pelo poeta modernista Mário de Andrade, assim contribui 
à constituição desse campo de pesquisa: “educação e infância”. Elas 
[as infâncias] que são caracterizadas não somente em prosa e verso. 

Andrade apresenta distintos “territórios nos quais Piás, Totós e Marias 
poderão construir e viver as dimensões humanas, expressando-se de dife-
rentes maneiras: choro, angústia, alegria, tristeza, indignação”. É notada, 
assim, uma concepção de criança enquanto “sujeito histórico, construto-
ra e portadora de cultura – cidadã” –, que ganhou evidência nas últimas 
décadas do século XX, conquistando maior espaço na sociedade e nas 
políticas públicas a ela referidas.  (GOBBI, 2021, p. 85).

A partir da década de 90, os estudos sobre as crianças, segundo 
Pinto e Sarmento (1997), passam a considerar o fenômeno social da in-
fância, ultrapassando os métodos reducionistas. Destas novas pesqui-
sas, surgem diferentes infâncias, “porque não existe uma única, e sim, 
em mesmos espaços têm-se diferentes infâncias, resultado de realidades 
que estão em confronto” (DEMARTINI apud NASCIMENTO; BRANCHER; 
OLIVEIRA, 2021, p. 12).
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Enfim, através das contribuições desse campo emergente de es-
tudo – a Sociologia da Infância – foi possível indicar caminhos à reflexão 
da criança que é temporal e singular, isto é, ela tem realidade particular 
com suas singularidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Intitulado Construção Social do Conceito de Infância e de Criança 
e a Contribuição das Representações Sociais este capítulo foi condu-
zido pelo aporte teórico que intentou mostrar a possibilidade e a bus-
ca de respostas sobre como se dá a construção social do conceito de 
Infância e de Criança, trazendo apontamentos da Sociologia da Infância 
além de refletir sobre a contribuição – para não dizer o impacto – das 
Representações Sociais de Infâncias e de Crianças sobre tais concei-
tos, no período delimitado historicamente do século XII até os tempos 
contemporâneos. 

Nos caminhos percorridos pretendeu-se apresentar subsídios teóri-
cos que respondessem ao problema da possibilidade de se refletir sobre 
as relações sociais estabelecidas e construídas dentro da instituição es-
colar, no segmento da Educação Infantil, sobre o conceito de Infância 
e de Criança, que leva em conta diversos elementos e fatores condicio-
nantes, ou seja, fatores capazes de condicionar, de estabelecer condi-
ções ao desenvolvimento, à ocorrência e à construção de tais conceitos 
– aquilo que determina uma condição ou produz algo partindo de uma 
condição – e que acabam por (inter)ferir nas práticas pedagógicas da 
Infância, isto é, intentou-se apresentar possíveis soluções ao problema ex-
posto como tendo sido o desencadeador deste capítulo.

Este problema, como foi apontado na Introdução, desdobrou-se 
nas seguintes questões que são agora retomadas e seguidas de conside-
rações a respeito de resultados obtidos em relação a elas, nesta pesquisa.

Os conceitos de Infância e de Criança se tratam de construções 
sócio-históricas?

A pesquisa realizada apontou que sim. Há um consenso entre os es-
tudiosos de que a construção social da Infância e da Criança perpassam 
os aspectos históricos, socais e culturais, sem esquecer-se de levar em 
conta a questão do espaço e do tempo em que estão inseridas. 

A reflexão em torno das construções sociais da Infância e da 
Criança, concebidas como categorias sociais, históricas e culturais, não 
pode se dar levando-se em conta que nem a Criança e nem a Infância 
podem ser pensadas como universais, isso deve à questão da pluralida-
de e da diversidade em que são constituídas. 

A partir disso, a provocação em torno de posicionamentos críticos 
se fazem relevantes acerca da atuação docente, das Políticas Públicas, 
das práticas educativas, dos projetos políticos pedagógicos institucio-
nais, etc.

Tal construção não se dá de modo isolado, mas por meio de um 
conjunto de fatores pré-determinantes?
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A partir do que foi dito em relação à primeira questão posta e a 
partir do que foi colocado já no segundo subcapítulo, desta reflexão, 
pode-se afirmar com segurança que, na Educação Infantil, há a consta-
tação que a identidade social atribuída à Criança e à Infância carrega 
consigo significados e sentidos de variados espaços, tempos e distintos 
contextos, influenciando, assim, a organização das representações so-
ciais nas ações e posturas dos profissionais atuantes na Educação Infantil. 
Ou seja, as práticas pedagógicas são organizadas mediante fatores pré-
-determinantes de um tempo histórico-social, em que a forma de produ-
ção social delineia o seu modo de pensamento e de ação.

As concepções de Infância e de Criança que permeiam e que 
são compartilhadas socialmente determinam o modo como se organiza 
tanto o atendimento quanto as práticas pedagógicas estabelecidas às 
crianças no segmento escolar da Educação Infantil. Além disso, o que os 
adultos esperam dessas crianças. 

Torna-se relevante a menção de que a análise dessas práticas educa-
tivas e de atendimento desenvolvidas não seria possível sem o conhecimento 
dos ideários, crenças e valores dos educadores sobre a Criança e a Infância. 

As Representações Sociais impactam na construção do conceito 
de Criança e de Infância?

A resposta é sim, por tudo o que foi apresentado. Dentre este tudo, 
ressalta-se a análise em torno da construção histórica dos conceitos de 
Criança e de Infância produzidas em distintos contextos, que são cons-
truídas e fundamentadas em conformidade das representações sociais 
que surgem e/ou são “cristalizadas” no histórico individual e coletivo num 
determinado espaço e tempo e, bem como possibilita uma efetiva in-
tervenção nos mecanismos que constituem o processo educativo dos 
profissionais atuantes na Educação Infantil.

Na tentativa de se aprofundar os estudos em relação às concep-
ções de Infância e de Criança que foram organizadas no decorrer histó-
rico e sua relação na construção da Representação Social, este presente 
capítulo discute como as representações sociais colaboraram à consti-
tuição dos conceitos de Infância e de Criança. 

Constata-se que as caracterizações e as reflexões tecidas acerca 
das representações de Infâncias e de Crianças tiveram como intuito mos-
trar que a Infância é, primeiramente, fase nem pior, nem melhor que as 
demais fases do desenvolvimento do ser humano. E, sobre a Criança, 
não se teve a finalidade despertar qualquer sentimento de dó ou reme-
ter à Criança como uma figura inocente ou fantástica, mas sim mostrar, 
mesmo que de modo sucinto, a Criança, como sujeito ativo dotado de 
uma história e de vida social, isto é, há uma concepção de Criança é 
enquanto “uma noção historicamente construída e consequentemente 
vem mudando ao longo dos tempos”, como bem caracterizado no pri-
meiro volume do R. C. N. E. I. (BRASIL, 2001, p. 21).

A constituição de uma Sociologia da Infância – S. I. – se deve, de 
modo essencial,  à oposição da concepção de Infância como mero 
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objeto passivo de uma socialização regida por instituições e por adul-
tos. Assim, as contribuições da S. I. colaboram no entendimento do que 
significa falar da Criança e da Infância por meio do fundamento estabe-
lecido por este campo de conhecimento e de estudo, ao consagrar a 
criança o papel de sujeito e de protagonista histórico. Isto é, compreen-
dendo-a como sujeito social co capacidade de atribuição de sentidos, 
significados e da própria cultura.

Logo, problematiza a abordagem biológica e psicológica de 
entendimento da Criança, negando uma concepção uniforme da 
Infância, ao desconstruir o modelo moderno de Infância e de Criança e 
reconstruindo no contexto das transformações ocorridas nas instituições 
sociais e que refletem em novas circunstâncias e condições de vida das 
Crianças em todo o mundo, contemporaneamente falando. 

Enfim, quer-se encerrar este capítulo com a presente reflexão de 
Pelbart (apud ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2009, p. 49):

A diversidade precisa ser produzida [e] [...] não basta reconhecer 
o direito às diferenças identitárias, com essa tolerância neoliberal 
tão em voga, mas caberia intensificar as diferenciações, incitá-las, 
criá-las, produzi-las [...] recusar a homogeneização sutil, mas despó-
tica em que incorremos às vezes, sem querer, nos dispositivos que 
montamos quando os subordinamos a um modelo único, ou a uma 
dimensão predominante. 

Estudar, analisar, observar e dar espaço para que floresçam as 
Infâncias, é tarefa atual dos adultos com as quais as Crianças convivem.
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CONCEPÇÃO DE CRIANÇA 
EM DIFERENTES CONTEXTOS HISTÓRICOS5

Adelir Aparecida Marinho de Barros

RESUMO

Conhecer o contexto histórico em que conceitos e concepções são ela-
borados foi o que motivou a escrita deste texto. Desvelá-los é inteirar-se 
do alcance deles situando-os socialmente e, assim, conhecer de que for-
ma geram debates, estudos e produções acadêmico-científicas. Nesse 
sentido, compreende-se que apresentar um conceito ou uma concep-
ção de criança é expor o entendimento que se tem do lugar que ela 
ocupa na sociedade. Este artigo traz como discussão os conceitos e as 
concepções de criança visando aproximar historicamente o modo como 
foram se estabelecendo, especialmente demonstrando que as concep-
ções assim como os conceitos se constituem a partir das mudanças de 
paradigmas. E estes, em virtude de serem elaborados historicamente, 
podem ser alterados. Apreender o contexto histórico, social e econômi-
co de cada sociedade possibilita identificar quais aspectos interferiram e 
ainda estão presentes nas construções de conceitos e de concepções.

Palavras-chave: Contexto Histórico. Conceito. Concepção. Criança. 
Mudança de Paradigmas.

5  Este artigo tem conexão com a tese “Na contramão das imposições: em busca da (re)
significação da função docente e do papel da escola de Educação Infantil” e contém 
partes desse trabalho, o qual foi concluído e defendido em fevereiro de 2021 no Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação da PUC-Campinas.
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INTRODUÇÃO

A ideia é esta. As pessoas podem ter concepções diferentes de al-
guma coisa e podem discutir umas com as outras, e muitas vezes 
discutem, sobre qual concepção é a melhor. Você observará a evi-
dente analogia com as interpretações rivais de uma ‘coisa’. No con-
texto das concepções, esta ‘coisa’ é o ‘conceito’ e é constituída 
por um nível de abstração a respeito do qual há uma concordância 
quanto a um conjunto distinto de ideias, e que é empregada em to-
das as interpretações. Uma concepção, por outro lado, incorporará 
certa controvérsia que, segundo Dworkin, encontra-se ‘latente’ no 
conceito (GUEST, 2010, p. 39). 

Conceitos e concepções apresentam-se como discussões comple-
xas tanto no contexto social quanto no educacional, e tal complexidade 
está relacionada, em primeira instância, com suas definições. 

Um movimento inicial na compreensão dessas nomenclaturas é 
entender que ambas estão imbricadas às mudanças paradigmáticas. E, 
nesse sentido, o processo de formação de nossas concepções está inti-
mamente ligado a construções de conceitos elaborados em um determi-
nado contexto histórico, econômico e social. 

Considerando o universo educacional, observamos que este é in-
fluenciado pelos conceitos que se estabelecem em diversos campos de 
saber. Em razão das mudanças de paradigmas na sociedade incidirem 
nas mudanças de conceitos e de concepções, pode-se ver o reflexo 
dessas alterações no interior das instituições escolares.

Acerca dessa problematização, propomo-nos a apresentar, neste 
texto, a distinção entre as terminologias conceitos e concepções. Quanto 
a essa problematização, apresentamos as discussões teóricas sobre as 
terminologias conceito e concepção com base nos estudos de Lalumera 
(2013), Matos e Jardilino (2016), Dworkin (1999), John Rawls (1999) e White 
(1994).

Compreender essa distinção nos possibilitará entender de que for-
ma se concretizaram os conceitos sobre criança e como estes propicia-
ram a (re)elaboração das concepções sobre ela nos diferentes contex-
tos históricos. 

Para a discussão sobre os conceitos e concepções de criança, uti-
lizamos como referência Meinert (2013), Marchiori (2012), Kohan (2008), 
Heywood (2004), Fernandes (2004), Ghiraldelli Júnior (2001), etc. Desse 
modo, depreendemos que a história revela as marcas deixadas pelos 
paradigmas, assunto que também será abordado. 

APRESENTANDO O DEBATE SOBRE OS TERMOS CONCEITOS E 
CONCEPÇÕES

Tendo por referência o universo educacional, pode-se, em certa 
medida, perceber de que modo são concretizadas as concepções inse-
ridas nesse contexto. Porém, “para além da compreensão do cenário his-
tórico da construção das concepções inseridas no âmbito educacional 
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do qual fizemos referência, há que apreender também questões filosófi-
cas que envolvem os termos conceito e concepção” (BARROS, 2021, p. 
47). 

Quanto a essa problematização, apresentamos as discussões teóri-
cas sobre as terminologias conceito e concepção com base nos estudos 
de Lalumera (2013), Matos e Jardilino (2016) e White (1994). Transitar por 
esse caminho de compreensão das duas nomenclaturas é, num primeiro 
momento, entender que elas não são sinônimas. É a relação entre essas 
palavras que traz essa ideia, isso porque ambas as nomenclaturas se ori-
ginam do vocábulo concipere6.  

Fundamentada nessa ideia, Lalumera (2013) defende a relação 
entre as terminologias. Conforme a autora, em muitos casos, a constru-
ção de concepções implica diretamente o correspondente ao conceito, 
pois, segundo seu entendimento, conceito está relacionado a uma ideia 
geral ou compreensão de algo, já concepção é definida como sistema 
de explicação. Sobre isso a autora argumenta que “Um chavão extraído 
de nosso uso diário da distinção conceito-concepção é que implica uma 
relação um-para-muitos, isto é, muitas concepções podem e geralmente 
fazem correspondência ao mesmo conceito.” (LALUMERA, p. 74)7

Matos e Jardilino (2016), em seus estudos, assumem que há uma 
inter-relação entre as terminologias conceito, concepção, representa-
ção social e percepção.  Para eles, “A formação do conceito acontece 
com base em características e relações comuns aos objetos” (p. 25). Os 
autores afirmam que “[...] há uma estreita associação entre concepção 
e conceito (nossas concepções implicam em um processo de formação 
de conceitos)” (p. 25).

Nas discussões que elaborou sobre as nomenclaturas, White (1994) 
sinalizou que a concepção se constrói por meio de conceitos. Faz tal 
afirmativa argumentando que ela se constitui por duas vias: a primeira 
delas concebe que o conceito envolve classificação dentro de uma ca-
tegoria; e na segunda via, propaga que o conceito se compõe tendo 
por parâmetro o conhecimento que se tem sobre determinado dado, 
seja ele um fato, um objeto, um animal ou qualquer outro elemento. Em 
seu percurso explicativo, o autor sustenta que, ao se inserirem novas infor-
mações a um conceito já estabelecido a fim de ampliar o conhecimento 
desse conceito, ele passa a ser alterado. O autor compreende que a 
concepção é caracterizada como sistema de explicação, embora afir-
me que elaborar uma definição mais acurada sobre essa nomenclatura 
seja uma tarefa difícil.   

6 O verbo concipere vem da junção de duas palavras: cum e capere. A preposi-
ção cum significa “com”, ou “junto com”, mas como prefixo também pode ter o sig-
nificado de reforçar o sentido de alguma coisa. O verbo capere significa apanhar ou 
pegar em alguma coisa. Pode ainda significar segurar, levar, ocupar ou capturar. As-
sim, concipere significa literalmente “pegar seguramente”. Informação disponível em: 
https://www.dicionarioetimologico.com.br/conceber/.

7 Do original One platitude drawn from our everyday usage of the concept-conception 
distinction is that it implies a one-to-many relation, that is, many conceptions can and 
usually do correspond to the same concept.
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Conceptual tem ligações com duas outras palavras, conceito e con-
cepção. É importante classificar os significados desses dois, para 
que possamos entender os significados que fluem para a mudança 
conceitual.
A palavra conceito é usada de duas maneiras. Uma diz respeito à 
classificação. Ter o conceito de, digamos, cachorro, significa ser ca-
paz de classificar com precisão qualquer objeto como um cachorro 
ou como não um cão [...] O segundo significado do conceito é que 
é todo o conhecimento que a pessoa possui, e associados com o 
nome do conceito (WHITE 1994, p. 117-118).8

No tocante à compreensão dos termos, é possível afirmar que não 
são sinônimos, eles somente se inter-relacionam. Nesse sentido, o concei-
to baseia-se em “ideia” não de forma conjectural, mas em uma posição 
mais objetiva. Já a concepção faz referência a uma “ideia” subjetiva de 
referência de “algo para algo”, ou seja, é um entendimento particular 
sobre determinado tema.

Sobre isso, Lalumera (2013) citando Millikan (2005)9, aponta que a 
autora compreendia os conceitos como habilidades para identificar re-
gularidades na sociedade, e que cada conceito era identificado ten-
do por referência sua função ou fim. Embasada por essa interpretação, 
Lalumera (2013) se posiciona mencionando que “Os vários meios especí-
ficos para o mesmo fim são chamados de ‘concepções’ - cada um dos 
quais é falível e pode ter muitos componentes” (p. 75).10

O caminho teórico apresentado nesta seção, mesmo que de for-
ma sintéticas teve como objetivo apresentar considerações sobre as di-
ferenças das terminologias: conceito e concepção, por considerarmos 
ser importante o leitor compreender que, mesmo que os termos sejam 
tratados como sinônimos em artigos e/ou pesquisas, eles não o são. É 
relevante entender que existe a inter-relação entre ambos pelo fato de 
a elaboração de concepções se dar nas relações que fazemos dos con-
ceitos que nos são apresentados socialmente. 

Assim, de acordo com Lalumera (2013), sendo complexos as ques-
tões de entendimento das nomenclaturas, há ainda que se refinar a de-
finição de conceito, pelo fato de que, conforme comentado anterior-
mente, há uma relação por equivalência, em termos de conceitos, na 
elaboração das concepções.

8 Do original Conceptual has links with two other words, concept and conception. It is im-
portant to sort out the meanings of those two, so that we can understand the meanings 
that flow on to conceptual change. The word concept is used in two ways. One concerns 
classification. Having the concept of, say, dog, means being able to classify accurately 
any object as a dog or as not a dog. [...] The second meaning of concept is that it is all 
the knowledge that the person has, and associates with, the concept’s name. 

9  MILLIKAN, Ruth. Language: a biological model. Oxford: OUP, 2005.
10  Do original The various specific means to the same end are called ‘conceptions’ – each 

of which is fallible, and can have many componentes.
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CONCEITO E CONCEPÇÃO DE CRIANÇA 

O movimento de apresentação das terminologias possibilita com-
preender a explicação externa de conceito como uma ideia determina-
da, mas, por outro lado, as concepções são internas a esse assunto. Desse 
modo, conceitos se baseiam em critérios compartilhados publicamente, e 
as concepções podem ter diferentes “olhares” sobre esses mesmos critérios. 

Esta seção tem como objetivo versar sobre o conceito e a concep-
ção de criança, o que nos levou a compreender que o primeiro é elabo-
rado por meio de paradigmas vigentes, os quais, por sua vez, são estabe-
lecidos histórica e socialmente. Dessa forma, a concepção de criança é 
construída mediante conceito vigente, que sofre a interferência de uma 
situação estabelecida social, econômica e culturalmente.

O leitor pode observar que o título desta seção faz referência ao con-
ceito e à concepção de criança e, de certa forma, pensar que ouve um 
equívoco, uma vez que, na seção anterior, a temática abordada teve como 
finalidade apresentar as diferenças entre essas terminologias. Nesse sentido, 
discorrer sobre conceito e concepção de criança pode indicar que estamos 
entendendo ambas as palavras como sinônimos, e esse não é o caso.

Em relação a isso, é importante ressaltar que, na sociedade, já é 
estabelecido um conceito sobre o termo criança, uma vez que são de-
terminados os elementos teóricos que possibilitam a elaboração desse 
conceito. Considerando a reflexão posta, é possível que muitas concep-
ções derivem do conceito de criança.

Com o propósito de esclarecer melhor o debate aqui apresentado 
sobre o uso de conceito e de concepção para a compreensão do ter-
mo criança, apresentamos uma explicação dada por John Rawls (1999). 
O autor explicitou o correspondente ao termo justiça alertando sobre o 
conceito do termo e suas diferentes concepções:

As sociedades existentes raramente são bem ordenadas neste sen-
tido, pois o que é justo e injusto geralmente está em disputa. Os ho-
mens discordam sobre quais princípios devem definir os termos bá-
sicos de sua associação. No entanto, ainda podemos dizer, apesar 
desta discordância, que cada um deles tem uma concepção de jus-
tiça. Ou seja, eles entendem a necessidade de, e estão preparados 
para afirmar, um conjunto característico de princípios para atribuir 
direitos e deveres básicos e para determinar o que eles consideram 
a distribuição adequada dos benefícios e encargos da cooperação 
social. Assim, parece natural pensar no conceito de justiça como algo 
distinto das várias concepções de justiça e conforme especificado 
pelo papel que esses diferentes conjuntos de princípios, essas diferen-
tes concepções, têm algo em comum (p. 5, tradução livre).11

11  Do original: Existing societies are of course seldom well-ordered in this sense, for what is 
just and unjust is usually in dispute. Men disagree about which principles should define the 
basic terms of their association. Yet we may still say, despite this disagreement, that they 
each have a conception of justice. That is, they understand the need for, and they are 
prepared to affirm, a characteristic set of principles for assigning basic rights and duties 
and for determining what They take to be the proper distribution of the benefits and 
burdens of social cooperation. Thus it seems natural to think of the concept of justice as 
distinct from the various conceptions of justice and as being specified by the role which 
these different sets of principles, these different conceptions, have in common. 



(RE)PENSANDO A(S) INFÂNCIA(S): 
PRÁTICAS REFLEXIVAS E INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

137

Nesse ponto, há que considerar os diferentes níveis de interpreta-
ção dados ao termo justiça, assim como ocorre com o conceito e com 
a concepção de criança. Em outras palavras, é possível que, para cada 
conceito de criança, sejam elaboradas individualmente diferentes con-
cepções, visto que envolve uma subjetividade de interpretação, segun-
do Dworkin (1999), o qual, a esse respeito, também defende o contraste 
nos diferentes níveis de interpretação. Para o autor, 

O contraste entre conceito e concepção é aqui um contraste entre 
níveis de abstração nos quais se pode estudar a interpretação da 
prática. No primeiro nível, o acordo tem por base idéias distintas que 
são incontestavelmente utilizadas em todas as interpretações; no se-
gundo, a controvérsia latente nessa abstração é identificada e as-
sumida. Expor essa estrutura pode ajudar a aprimorar o argumento, 
e, de qualquer modo, irá melhorar a compreensão da comunidade 
acerca de seu ambiente intelectual (p. 87).

Tendo esclarecido e justificado o título da seção, passamos a apre-
sentar os conceitos e as concepções de criança. Convém, no entanto, 
entender, como defendido por Lustig et al. (2014), que a concepção de 
infância e a concepção de criança não são sinônimos, ideia que tam-
bém comungamos. A infância é reconhecida histórica, social e cultu-
ralmente como uma etapa da vida do ser humano, e criança é com-
preendida como sujeito histórico, social e cultural. Em outras palavras, 
a criança está inserida em uma etapa no contexto social denominado 
infância. 

Consideramos necessário enfatizar que ao se tratar da evolução his-
tórica dos conceitos de infância e criança alguns autores utilizam es-
tas expressões como sinônimos, entretanto, gostaríamos de ressaltar 
que temos ciência da diferença entre as concepções de infância 
e criança, sendo a primeira compreendida, em síntese, como uma 
etapa da vida da pessoa e, a segunda, como sujeito histórico, social 
e cultural. As palavras de Heywood (2004) esclarecem o que quere-
mos dizer ao estabelecer diferença entre os termos em discussão, o 
autor define infância como uma ‘abstração que se refere à determi-
nada etapa da vida, diferentemente do grupo de pessoas sugerido 
pela palavra crianças’ (p.22) (LUSTIG et al., p. 3, 2014).

Por serem imbricados, os termos apresentam um pouco mais de 
dificuldade de serem tratados de maneira distinta no desenvolvimento 
da escrita, fato que pode ser observado em discussões em artigos que 
tratam dessa temática, desafio que nos propusemos a debater com a 
escrita desta seção. 

Assim, apresentar um conceito ou uma concepção de criança é 
expor o entendimento que se tem do lugar que ela ocupa na sociedade, 
conforme mencionado nesse texto, que se constitui das concepções de 
sociedade e de homem. Desse modo, todas essas compreensões resul-
taram em um refinamento do conceito de criança, e isso possibilitou o 
desenvolvimento de sua concepção.
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CONCEPÇÃO DE CRIANÇA NO CONTEXTO HISTÓRICO

se a história da criança não é possível de ser narrada em primeira pes-
soa, se a criança não é nunca biógrafa de si própria, na medida em 
que não toma posse de sua história e não aparece como sujeito dela, 
sendo o adulto quem organiza e dimensiona tal narrativa, talvez a 
forma mais direta de percepcionar a criança, individualmente ou em 
grupo, seja precisamente tentar captá-la com base nas significações 
atribuídas aos diversos discursos que tentam definir historicamente o 
que é ser criança (KUHLMANN JÚNIOR; FERNANDES, 2004, p. 15). 

É possível observar na literatura acadêmico-científica que alguns 
textos, além de não apresentarem a distinção dos termos criança e in-
fância, utilizam a junção das terminologias. 

Tal junção pode ter sido feita em virtude da inter-relação que exis-
te entre os conceitos e as concepções, as quais, às vezes, estão emba-
sadas em compreensões da própria literatura, ou seja, a depender dos 
autores em que os estudos se apoiam. A esse respeito o teórico Heywood 
(2004) sinaliza que a infância deve ser considerada como uma condição 
da criança. Por outro lado, Meinert (2013) defende que os termos criança 
e infância devem ser considerados como sinônimos e Kohan (2008) diz 
que a inter-relação dos termos acontece em virtude da etimologia da 
palavra infância. A esse respeito, o autor argumenta que

Um indivíduo de pouca idade é denominado ‘infans’. Esse termo está 
prefixo privativo in e fari, ‘falar’, daí seu sentido de que ‘não fala’, 
‘incapaz de falar’. Tão forte é seu sentido originário que Lucrécio 
emprega ainda o substantivo derivado ‘infantia’ como sentido de 
‘incapacidade de falar’. Porém, logo ‘infans’ – substantivado – e 
infantia são empregados no sentido de ‘infante’, ‘criança’, infância 
respectivamente. De fato, é desse sentido que geram os derivados 
e compostos, todos da época imperial como ‘infantilis’, ‘infantil’; ‘in-
fanticidum’, ‘infanticídio’, etc. (KOHAN, 2008, p. 40, grifos do autor).

Esse autor esclarece que o termo infante também deriva da com-
preensão que se tinha do conceito de criança, visto que, de acordo com 
o teórico, a atribuição do termo estava relacionada ao fato de lhe ser 
tirado o direito de se manifestar, principalmente por ainda não ter o do-
mínio da linguagem oral. Essa impossibilidade de se expressar era justifi-
cada pelo entendimento, no passado, do conceito de criança como um 
indivíduo desprovido de razão, ou seja, não tinha a consciência de seus 
atos. Desse modo, só após ter domínio da linguagem oral, ela poderia se 
expressar, o que indicava o entendimento de um vir-a-ser.

As definições revelam que a percepção da incapacidade de fala 
da criança é atribuída ao fato de que, se ela não possuía um desen-
volvimento cognitivo que lhe possibilitasse fazer uma elaboração de 
pensamento, não poderia alcançar e expressar o resultado disso que 
se daria por meio da oralidade (BARROS; AZEVEDO, 2021, p. 172).

Ghiraldelli Júnior (2001) esclarece que a visão convencionada a res-
peito da criança provinha da necessidade de sua domesticação e/ou 
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dominação. Tal visão estava vinculada ao fato de que as brincadeiras que 
ela fazia ou suas demonstrações de irritação – conhecidas como birras 
ou descontrole – eram compreendidas como atos ou impulsos próprios da 
“natureza da criança”. A falta de compreensão dessa etapa da vida do 
ser humano fazia com que seu comportamento precisasse ser domestica-
do, já que a criança era entendida como um ser sem consciência. Esse en-
tendimento derivava-se dos pressupostos defendidos por São Agostinho, 
segundo o qual, a criança “[...] não possuindo a linguagem (‘infante’- o 
que não fala, portanto, aquele que não possui logos), mostrar-se-ia des-
provida de razão, exatamente o que seria o reflexo da condição divina 
em nós, os adultos” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2001, p. 24, grifos do autor), pen-
samento que impunha uma visão cartesiana de criança.

O século XVII foi marcado por uma concepção naturalista de de-
senvolvimento humano, o que possibilitou mudanças paradigmáticas 
acerca das concepções de sociedade, de família e de escola. Isso ge-
rou grandes discussões e ressignificações sobre o conceito de criança 
nos movimentos intelectuais e sociais da época, bem como influenciou 
mudanças na concepção sobre ela. Até então, essa concepção ba-
seava-se no princípio de que a criança era fruto do pecado original e, 
em razão desse princípio, lhe era dado o sinônimo de ser inferior. Nesse 
sentido, para que pudesse ser salva, a criança deveria ser subordinada a 
uma autoridade e obedecê-la sem questionamentos, e só assim estaria 
apta a viver em sociedade.

As transformações citadas ganham força no século XVIII, em vir-
tude do movimento intelectual denominado de Iluminismo12, cujo pres-
suposto era o domínio da razão. Desse modo, os pensadores iluministas 
compreendiam que o homem deveria buscar respostas mais racionais, 
em substituição às crenças religiosas e ao misticismo, visto que tanto este 
quanto aquelas defendiam uma visão teocêntrica e, segundo esses pen-
sadores, bloqueavam a evolução do homem.

A concepção da criança como fruto do pecado foi suplantada no 
período do referido movimento por meio do princípio ambientalista vin-
culado a uma visão empirista, que sinalizava uma concepção de crian-
ça como tabula rasa, numa perspectiva de uma “superfície vazia”, no 
entendimento de que a criança não era boa nem má, e por esse motivo 
poderia ser “moldada”.

Já o princípio utópico defendido por Rousseau13, um dos principais 
filósofos da época, advogava a ideia de que o homem nascia bom, 
no entanto, no processo natural de crescimento, era corrompido pela 

12  Movimento que surgiu na França no século XVIII. De acordo com os filósofos iluministas, 
essa forma de pensamento tinha o propósito de iluminar as trevas em que se encontrava 
a sociedade. Informação disponível em: https://www.suapesquisa.com/historia/iluminis-
mo/.

13 Jean-Jacques Rousseau: filósofo social, teórico político e escritor suíço, nasceu em Ge-
nebra, Suíça, no dia 28 de junho de 1712. Foi o mais popular dos filósofos que participa-
ram do Iluminismo, movimento intelectual do século XVIII, faleceu em Ermenonville, Fran-
ça, no dia 2 de julho de 1778. Seus restos mortais foram transportados para o Panteão de 
Paris. Informação disponível em: https://www.ebiografia.com/jean_jacques_rousseau/.
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sociedade. Por meio das reflexões que fez a respeito da infância, esse 
teórico contribuiu para um novo “olhar” para a criança, especialmente 
a partir da obra “Emílio ou da Educação (1792), na qual faz proposições 
sobre alguns princípios pedagógicos (ROSSEAU, 1999). 

Observa-se que, nesse período, a concepção de criança se des-
vincula da visão de adulto em miniatura defendida no século XII, que era 
amparada na ideia de que a “condição” de ser criança era compreen-
dida apenas como uma etapa da vida do ser humano em função de 
uma continuidade biológica. Tal ideia sustentava-se no entendimento de 
que, passada a fase de maior dependência física da criança em relação 
ao adulto, já lhe era imposta a realização de atividades executadas por 
adultos nas lavouras, nas residências, nas fábricas, entre outros locais.

Consideramos importante ressaltar que não somente os contex-
tos históricos e sociais interferiram nas concepções, mas também o fator 
econômico. Queremos dizer com isso que, apesar do que era estabele-
cido pela concepção no contexto histórico, o que era designado a uma 
criança de classes econômicas desfavorecidas não era condicionado à 
criança da elite. 

Na transição entre os séculos XVII e XVIII, consoante Heywood 
(2004), a criança era compreendida pela sociedade como essencial-
mente boa, que possuía um pensamento inocente, concepção que pos-
sibilitava o entendimento de que tendo esse atributo ela era “boa de 
educar”. Ademais, pautada nessa visão, a sociedade defendia que o 
fato de as crianças terem essas características as tornavam mais apro-
priadas para a função de monges. Em virtude disso, era comum que os 
pais entregassem seus filhos ainda crianças ao mosteiro.

Contrária à visão de tabula rasa e em função dos ideais defendidos 
por Rousseau, surge a concepção que compreende a criança/infância 
universal, a qual tinha como pressuposto o entendimento de que ela se 
desenvolvia por meio de estágios, independentemente do contexto so-
cial e cultural em que estivesse inserida, considerando ser possível predi-
zer o processo de desenvolvimento de cada criança. Tais concepções 
foram defendidas até o século XIX. 

A compreensão desse olhar para as fases de desenvolvimento da 
criança possibilitou a mudança de conceitos e concepções sobre ela, o 
que impulsionou estudos e produções sobre essa temática. Diante disso, 
foi possível que se voltasse o “olhar” para ela e fossem constatadas singu-
laridades e especificidades próprias da faixa etária. 

Reconhecer a criança como sujeito de direitos, como cidadã, é re-
conhecê-la como artífice na construção de um mundo comparti-
lhado no qual sua ação, sua palavra, sua cultura, sua história são 
respeitadas e ouvidas como síntese de uma experiência social atra-
vessa da pela sua condição de classe, etnia, gênero, idade etc. 
(MARCHIORI, 2012, p. 13).

Essa constatação possibilitou o entendimento da criança enquanto 
sujeito de direitos subsidiado na compreensão do que ela “é”. Em outras 
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palavras, suplanta o entendimento pautado na ideia de que o devir é o 
mais importante e sustenta o seguinte pressuposto: desde seu nascimen-
to, as crianças estão inseridas num contexto social, cultural e econômico.

De acordo com o que foi exposto neste texto, e em consequên-
cia de mudanças paradigmáticas da sociedade – considerando-se um 
contexto mundial –, o conceito de criança passou por uma diversidade 
de compreensões que transitaram e ainda transitam pelo entendimento, 
não enquanto período marcado cronologicamente, da criança enquan-
to um ser puro, impuro, tábula rasa e atualmente reconhecida enquanto 
sujeito de direitos. Todas essas depreensões tiveram a interferência das 
concepções de sociedade e de homem.

As interferências das quais fazemos menção podem e devem ser re-
conhecidas como resultado de embates e debates feitos pela sociedade 
civil os quais fizeram com que fossem pensadas as mudanças nas políticas 
públicas, concretizadas em termos de marcos legais de proteção à primei-
ra infância. A consolidação desses direitos se deu tanto no âmbito nacio-
nal quanto internacional. É importante ressaltar que o reconhecimento da 
criança como sujeito de direito é um fato recente, o que possibilitou um 
refinamento da concepção de criança. No entanto é um caminho que 
vem sendo construído historicamente à medida que os direitos fundamen-
tais de todo ser humano foram considerados e defendidos.

Reconhecer isso implica entender que a criança precisa ser aten-
dida em seus direitos de provisão, proteção e participação, e assim ter 
reconhecida sua garantia da condição dos direitos fundamentais e in-
dividuais. Implica também o reconhecimento de que “[...] as crianças 
possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que sen-
tem e pensam o mundo de um jeito muito próprio” (MARCHIORI, 2012, p. 
6). Assim, devem ser compreendidas em suas peculiaridades enquanto 
sujeitos históricos e sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Refletir sobre as relações entre as transformações históricas, sociais e 
culturais na elaboração dos conceitos e das concepções sobre a criança 
foi o objetivo da escrita deste texto, pois compreendemos que o conheci-
mento de tais mudanças possibilita entender que o “olhar” que a socieda-
de tinha a respeito da criança não foi o mesmo nos diferentes contextos.

Nesse sentido, de acordo com Kramer (1986, p. 79),

Conceber a criança como ser social que ela é, significa: considerar 
que ela tem uma história, que pertence a uma classe social determi-
nada, que estabelece relações definidas segundo seu contexto de 
origem, que apresenta uma linguagem decorrente dessas relações 
sociais e culturais estabelecidas, que ocupa um espaço que não é 
só geográfico, mas que também dá valor, ou seja, ela é valorizada 
de acordo com os padrões de seu contexto familiar e de acordo 
com sua própria inserção nesse contexto.
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Analisar as concepções inseridas na sociedade foi um caminho 
que nos permitiu conhecer crenças, valores e normas de conduta que 
a regem.  Conforme abordado neste texto, os paradigmas é que deter-
minam a construção das concepções, e é por meio deles que estas são 
assimiladas e compartilhadas. Do mesmo modo que ocorrem mudanças 
sociais, econômicas, políticas e culturais, tanto os paradigmas quanto as 
concepções podem ser transformados e/ou mantidos, o que afeta senti-
dos e significados produzidos no grupo social e na individualidade.

Dessa forma, é possível afirmar então que as mudanças históricas e 
paradigmáticas afetaram as concepções sobre a criança trazendo dife-
rentes entendimentos,

revelando assim o posicionamento social, histórico e econômico do 
lugar que a criança ocupava na sociedade. Assim, em linhas gerais, 
não diríamos que houve ‘evolução’ em relação a concepção de 
criança, mas que as mudanças que ocorreram nas diferentes socie-
dades como expansão comercial e avanço científico, provocaram 
a transformação e superação de pensamentos então estabelecidos 
sobre a criança como ser impuro, tábula rasa ou ser puro, impulsio-
nando a elaboração de novos paradigmas e de reconhecimento da 
criança como ser social e de direitos (BARROS; AZEVEDO, 2021, p. 173).

Consideramos ser necessário conhecer e se aproximar da forma 
com que conceitos e concepções são construídos, em especial, os de 
criança, tema deste artigo, visto que apreendê-los é entender qual lu-
gar a criança ocupou e ocupa na sociedade nos diferentes contextos 
históricos.
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CULTURAS INFANTIS



DATAS COMEMORATIVAS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: UMA DISCUSSÃO FRENTE AO CURRÍCULO

Paulo Renato da Silva

RESUMO

Ao longo de um ano letivo na Educação Infantil é comum que professores 
partam de datas comemorativas enquanto temas geradores para propor 
que os alunos realizem atividades no papel, participem de comemora-
ções e apresentações e até entreguem lembranças às famílias – prática 
que se constituiu e foi naturalizada enquanto elemento do currículo. No 
entanto, a partir dos principais teóricos da Educação e dos Referenciais 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, percebe-se que não há 
um respaldo para essa prática, e que ela se estrutura no senso comum e 
até no consumismo e no proselitismo religioso. Muitas vezes, ela pode in-
diretamente produzir resultados em oposição ao que se espera para uma 
educação para a democracia, para a sustentabilidade ambiental, para 
o convívio em uma sociedade multicultural e para a superação de vio-
lências sociais históricas em nosso país. Por isso, a proposta desse texto é 
partir de um referencial bibliográfico para questionar algumas das abor-
dagens que comumente se faz de datas comemorativas na Educação 
Infantil; investigar os caminhos para os quais os referenciais do currículo 
apontam; e propor uma reflexão sobre marcos culturais enquanto meio 
ou fim para as aulas na Educação Infantil. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Práticas Pedagógicas. Datas come-
morativas. Currículo. Cultura. 
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INTRODUÇÃO 

No cotidiano da Educação Infantil no Brasil é comum a abordagem 
de datas comemorativas para desempenhar o papel de temas que em-
basam a atuação de professores em sala de aula.  Aprender, comemo-
rar ou representar as datas através de atividades foram e são vistos como 
temas geradores, planos anuais de trabalho ou, até mesmo, como currí-
culo, variando de escolhas, significados e intensidade de acordo com as 
diferentes regiões e fases dos alunos. No entanto, essa prática não possui 
respaldo nos referenciais teóricos e metodológicos mais defendidos por 
pesquisadores, além de não se fundar nas matrizes curriculares atual-
mente propostas para a educação brasileira. Ao contrário, como será 
aqui argumentado, esse costume estrutura-se a partir do senso comum e 
pode prejudicar o desenvolvimento que se espera dos alunos. 

A partir do pressuposto de que essa prática é generalizada, propõe-
-se aqui discutir as seguintes questões: a) quais datas ou festejos aborda-
dos em centros e em escolas de Educação Infantil não possuem sentido 
para a escolarização e a cidadania dos alunos? B) Estudar essas datas 
deveria ser a função da escola? C) Por que ainda há o foco nessas da-
tas como elementos do currículo no cotidiano da sala de aula? D) Quais 
podem ser as consequências para a educação das crianças do que é 
abordado e da forma como é feito? E) Há alternativas no campo do cur-
rículo? Essa discussão se embasará em um referencial bibliográfico que 
evidencia que essa prática é recorrente, ainda que não contemple to-
das as redes de ensino ou que já esteja sendo superada em vários locais. 
A intenção é propor a reflexão e deixar em aberto o debate para que 
outras práticas e referenciais possam ser evidenciados e compartilhados. 

Pode-se apontar as datas comemorativas estudadas nas escolas 
que são mais comuns: Carnaval, Dia da Mulher, Páscoa, Dia do Circo, Dia 
do Índio, Dia do Livro, Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, Folclore, 
7 de Setembro, Dia da Árvore, início da Primavera, Dia das Crianças, ani-
versário do município, Natal, etc. A pesquisadora Marta Maia constatou 
uma lista que no Brasil pode chegar até a 63 datas, variando de acordo 
com a região e diminuindo de acordo com a abordagem de cada pro-
fessor (MAIA, 2017).

Para discutir o tema, é preciso começar pelas indagações que são 
trazidas por alguns dos autores aqui referenciados. É claro o papel das 
datas comemorativas enquanto currículo ou para a efetivação dos currí-
culos propostos? Elas promovem a reflexão crítica sobre a diversidade so-
cial e cultural das sociedades? Elas combatem ou estimulam o senso co-
mum e os preconceitos? (MELO; RIBEIRO; DOMINICO, 2020). Quem disse 
que essas datas são importantes para o desenvolvimento das crianças? 
Como ocorre a seleção de quais abordar e de quais não? As mídias, a 
publicidade e o consumismo influenciam nessas escolhas ou nas aborda-
gens? (GOMES; MONTEIRO, 2016). O que agregam ao desenvolvimento 
das crianças e como se relacionam com suas necessidades e curiosida-
des? (LIRA; DOMINICO; PROENCIO, 2018).
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De cunho bibliográfico, o intento dessa reflexão será buscar subsí-
dios a fim de responder tais problemáticas. Primeiramente, são tecidas 
considerações no sentido de apresentar críticas às datas comemorativas 
no segmento escolar da Educação Infantil. Em seguida, são apresenta-
dos os principais referenciais curriculares que norteiam à prática docente 
na Infância. E, por fim, apresentar algumas indicações sugestivas em tor-
no dessa temática.

DATAS COMEMORATIVAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRÍTICAS A 
ESSA PRÁTICA

Parte-se, inicialmente, para descrição de algumas abordagens de 
datas comemorativas das mais recorrentes na Educação Infantil, princi-
palmente nas fases de 4-5 anos – e que provavelmente também ocorre 
nos anos iniciais do Ensino fundamental. A proposta é trazer o tema para 
discussão a partir do debate que vem sendo feito por pesquisadores – 
mas sem a intenção de quantificar o número de professores que traba-
lham ou não dessa forma, nem determinar a intensidade-criticidade que 
o fazem. 

Também é preciso compreender que as organizações de uma rede 
de ensino, de uma escola e das aulas, e com isso a seleção e aplicação 
do currículo, têm um contexto de constituição e são opções ideológicas 
– ainda que não se perceba. Então, um primeiro passo para se fazer essa 
discussão é perceber que essas práticas não devem ser naturalizadas 
como “normais”; logo, podem ser mudadas caso sejam apontadas in-
coerências e alternativas curriculares.   

Um primeiro exemplo de abordagem problemática de data come-
morativa é a Páscoa. No cotidiano da sociedade, é uma data onde foca-
-se maciçamente na venda e consumo de ovos de chocolate. Promover 
práticas que possam incentivar a naturalização da “cultura do coelho” 
e dos ovos de chocolate é cooperar para o consumismo. Por outro lado, 
podem ser apontados os “verdadeiros sentidos da páscoa”. Mas, ao se 
focar no sentido estritamente cristão em uma escola não confessional, 
ocorre-se em um proselitismo religioso; o que não é função da escola lai-
ca e plural, necessária para uma sociedade plenamente democrática. 
Então, cada família e grupo social pode escolher como abordar essa 
data; mas esse não é o papel dos centros públicos de Educação Infantil 
(MAIA, 2017).

Ainda sobre o tema da Páscoa, é importante apontar uma prática 
que pode ser prejudicial à organização do trabalho do professor e com 
pouco resultado pedagógico: a confecção de lembrancinhas para se 
levar para casa no fim da aula. Imaginam-se casos onde o professor gas-
te suas horas extraclasse confeccionando coelhos de papel ou orelhas 
de coelhos para mandar para casa. O trabalho do professor se acumula 
e as crianças são estimuladas a ganhar o brinquedo. Isso se soma a pro-
posta consumista de comemorar a data com elementos materiais que já 
vêm prontos (LIRA; DOMINICO; PROENCIO, 2018). Apesar da alegria das 
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crianças ao receber o presente, qual foi o resultado pedagógico disso? 
Não seria melhor fazer coelhinhos com as crianças em sala em qualquer 
época do ano e focando no conhecimento da vida animal, colocando 
os materiais a sua disposição e estimulando sua criatividade. Se assim for, 
a fotografia do confuso e bagunçado fazer valeria mais do que a alinha-
da fotografia do receber. 

O dia do Índio é uma comemoração que, às vezes, parte de boas 
intenções, como o respeito às diferenças, mas serve para solidificar es-
tereótipos de um indígena folclórico e ofuscar a compreensão histórica, 
tanto dos alunos quanto dos professores. Lembre-se de um dia de aula 
na pré-escola: na semana do dia 19 de abril, a professora confeccionava 
cocares, trazia desenhos de ocas, mandioca, canoas e pinturas indíge-
nas. Também explicava que os índios viviam por aqui quando o “homem 
branco” explorador “descobriu o Brasil”. Em alguns casos, pintavam-se os 
rostos das crianças, colocavam-se cocares (apache?) e ouvia-se uma 
música da Xuxa. Talvez, hoje essa comemoração seja mais aberta e mais 
crítica, mas, em muitos centros e escolas de Educação Infantil ainda 
acontece (OSTETTO, 2012; LIRA; DOMINICO; PROENCIO, 2018).

Pode-se elencar alguns problemas que muitos professores não 
percebem nessa comemoração. Primeiro, que os indígenas são povos 
plurais, com diferentes culturas, alimentos, tradições e transformações 
históricas – e não um personagem estático e folclórico. Também a maio-
ria dos povos indígenas, como qualquer povo, mudou bastante ao lon-
go do tempo: assim como o “homem branco” não é o europeu com 
a barba grande em uma caravela, sem se banhar por semanas e sem 
conhecer antibióticos, os indígenas não são aqueles do litoral da atual 
Bahia em 1500 – muitos povos usam roupas europeizadas, têm carros, 
vão à Universidade. Ainda que haja povos não contatados e que esses 
relativamente pouco mudaram ao longo do tempo, o contato com os 
povos oriundos principalmente da Europa e África significou diversas – e 
violentas – rearticulações de sua estrutura socioeconômica. Mesmo que 
a cultura ocidental cristã tenha sido imposta aos povos indígenas, eles 
também influenciaram na cultura do que hoje é o brasileiro, como pode 
ser visto na nossa língua e na alimentação. 

Melo, Ribeiro e Dominico abordam exemplos de atividades feitas 
para comemoração do dia do Índio, nas quais todos os anos as crianças 
eram/são caracterizadas (fantasiadas) para apresentações: “crianças 
enfeitadas com rostos pintados, usando cocares feitos com canudinhos, 
vestindo saiotes de papel, e não faltam os gritos e cenários com ocas, 
flechas e florestas” (MELO; RIBEIRO; DOMINICO, 2020, p. 8). Os pesquisa-
dores trazem indagações sobre qual é a função dessas práticas para os 
alunos e, ao mesmo tempo, quais as consequências quanto às represen-
tações e memórias acerca dos indígenas: “qual sentido dessa atividade 
para as crianças? O que aprenderam? Quais conhecimentos construí-
ram? Afinal, de qual índio estamos falando? Quem está se beneficiando 
com essas práticas?” (MELO; RIBEIRO; DOMINICO, 2020, p. 8).
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Outro exemplo de data comemorativa é a abordagem, às ve-
zes, feita em relação ao Sete de Setembro e a Independência do Brasil 
em instituições de Educação Infantil. O trabalho, por exemplo, com a 
construção da bandeira (como conhecimento de formas geométricas 
e cores) traz em si efetivos estímulos motores e cognitivos às crianças. O 
problema aqui é focar superficialmente conceitos como pátria, colônia, 
independência. Esses são elementos muito abstratos para essa faixa etá-
ria e não têm significado para os alunos pequenos. Então será que as 
crianças realmente comemoram a independência da nação nos desfiles 
e entendem a função do que fazem? E os professores, será que gostam 
de ensaiar as crianças, elaborar roupas, organizar os alunos que ficam 
inquietos ao sol e em frente aos familiares?

Uma outra prática bem-intencionada, mas que se mal direciona-
da acaba não cumprindo seu papel é a da celebração pontual do dia 
do Idoso. É uma questão óbvia que a escola deve lembrar, respeitar e 
celebrar ao longo de todo o ano os idosos que estão no cotidiano das 
crianças e em toda a sociedade. O que não é construtivo é que os idosos 
sejam enfaticamente lembrados no dia do idoso, porém quase esqueci-
dos pela escola no restante do ano. Esse exemplo cabe ainda mais para 
os casos onde ocorrem visitas a casas de repouso na semana do idoso: 
imagina-se a solidão dessas pessoas esperando novas visitas nos meses 
seguintes.  

Por fim, uma dupla que compõem algumas das datas mais contro-
versas: o dia das mães e o dia dos pais. A comemoração anual dessas 
datas faz algum sentido do ponto de vista dos filhos e de suas mães e 
pais e no âmbito familiar. Por um lado, estimula a criança refletir sobre 
o que sente e que selecione um meio para dizê-lo à mãe e ao pai; por 
outro lado, os pais têm cada um uma semana de mais carinho e apreen-
são quanto a ser festejado e ainda mais valorizado. Mas, se pensar-se 
no papel da que deve ter a escola e que o aprendizado se constrói na 
interação com o grupo, pode-se notar que há alguns problemas ou con-
tradições nos ritos escolares dessa comemoração. 

Primeiro, a concepção de família que parte da (correta) ideia de 
que o filho é gerado por uma mãe e um pai, mas choca-se com a reali-
dade social concreta dos alunos: grande parte dos alunos não vive com 
o pai e a mãe em casa. Se for para uma instituição de Educação Infantil 
e se pesquisar, com certeza boa parte dos alunos vive somente com a 
mãe, ou com madrastas e babás (que não chamam de mãe), ou tem 
algum pai afastado, ou mesmo em abrigos e em situações de conflito fa-
miliar. Mesmo que se queira que fosse diferente e que as crianças contas-
sem com famílias estáveis, a realidade de grande parte dos alunos não é 
essa. E o que se faz frente a essa contradição? Não vai ser consertado os 
problemas sociais negando-os. E também não se pode ignorar ou com-
bater arranjos familiares não reconhecidos como tradicionais: crianças 
com duas mães ou dois pais, ou criados com avós e irmãos mais velhos 
(LIRA et al. 2021; SOUSA, 2000). 
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Se, em uma hipotética sala de 20 alunos, cinco crianças não têm a 
figura paterna propriamente dita, e o professor passa a semana focando 
dia dos pais, ele passou a semana excluindo e cometendo uma violência 
simbólica com esses cinco alunos. O aluno passará uma semana confec-
cionando um presente, e no dia de entregar a lembrancinha e o abraço 
perguntará “onde está o meu pai?” De acordo com Sousa:

Nas comemorações do dia das mães e em situações outras, a es-
cola muitas vezes, parece desconhecer ou desprezar essas diver-
sidades, tratando as crianças e as suas famílias como iguais. Esse 
descaso é um profundo desrespeito às crianças e às suas famílias e 
uma incoerência séria na prática pedagógica do educador infantil 
(SOUSA, 2000, p. 103).

Mas há opções frente a essa contradição, e uma delas é discutir as 
famílias que realmente existem e os alunos concretos que estão ali conos-
co em sala de aula. Uma das opções – e que creio que a grande maioria 
dos professores não concorda – é a ideia que o aluno deve compreen-
der o fato de não ter um pai biológico, ser “forte para viver com isso” e 
superar essa adversidade, constituindo-se, assim, como um “ser prepara-
do para as dificuldades da vida”. Para discordar dessa ideia reacionária, 
é preciso voltar o foco dessa discussão: a criança terá a capacidade de 
se “empoderar” dessa forma? Vale a pena abordar um tema que evo-
ca afetos, família, criatividade, responsabilidade na maioria da turma, e 
deixar que outros “sofram para aprender que a vida é dura”? Todos os 
professores estão conscientes dessa questão ou simplesmente (re)fazem 
“o que sempre foi feito”? E a discussão que aqui se propõe: comemorar 
datas e reafirmar as famílias é o papel da Educação Infantil? Isso não é 
algo que poderia ocorrer em casa, na igreja, no clube, nas mídias?

Nesse sentido, há a concordância com Lira, Dominico e Proencio 
quando lembram que grande parte das famílias está exposta às come-
morações, assim como a tragédias, e isso faz parte da sociabilidade. Mas 
isso não deveria ser recorrente no cotidiano, pois não é o papel da es-
cola celebrar festas religiosas e com pouco sentido pedagógico, e muito 
menos expor os excluídos:

Somos sujeitos históricos, portanto, a nossa existência é marcada por 
momentos constituídos de registros alegres e tristes. Sendo assim, co-
memoramos datas de aniversário, celebramos casamentos, o “Dia 
dos Pais” e o “Dia das Mães”, nascimento dos filhos e também recor-
damos os dias que foram tristes, como, por exemplo, os momentos 
de doença e morte. Isso faz parte de nossa vida, tem importância 
diferente em cada cultura, mas exige a desnaturalização de sua 
existência no calendário escolar, pois, muitas vezes, se dá de forma 
vazia e excludente (LIRA; DOMINICO; PROENCIO, 2018, p. 147, itáli-
cos meus). 

É preciso voltar a alguns desses exemplos depois. Por hora, façamos 
uma breve discussão sobre o porquê de se usar datas comemorativas 
como currículo e qual o sentido dessa prática. Ao se analisar tais práticas, 
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pode-se partir de cinco eixos de observação e questionamentos.
Inicialmente, observa-se que a abordagem das datas comemorati-

vas acaba servindo como currículo e como embasamento do que fazer, 
facilitando o planejamento anual e preenchendo o tempo de aula. 

Lira, Dominico e Proencio criticam essa prática, pois seu foco princi-
pal acaba sendo no resultado e naquilo que os adultos esperam:

Quando pensamos em atividades para preencher o tempo, quan-
do a preocupação que predomina é produzir atividades/registros 
escritos como forma de mostrar que estamos a ensinar, o foco não 
está no processo nem na criança, mas no resultado. Ao observarmos 
que, semana após semana, os temas se sobrepõem, sendo apresen-
tados de maneira fragmentada, com base em um calendário que 
se repete ano após ano, percebemos que muito tem sido deixado 
de lado em nome de trabalhar o que as famílias esperam ou o que 
a escola acha ser o mais importante (LIRA; DOMINICO; PROENCIO, 
2018, p. 146).

Saviani argumenta que organizar a escola em consonância com as 
festividades da sociedade é uma inversão que descaracteriza o traba-
lho escolar e naturaliza objetivos e práticas extracurriculares e estranhas 
às reflexões pedagógicas. Opõe-se inclusive à metodologia de se partir 
dessas comemorações como meio para promoção de estímulos e capa-
cidades sociomotoras, pois esse espaço poderia ser ocupado por outros 
conhecimentos culturais e científicos. Segundo o pesquisador:

O ano letivo começa em fevereiro e logo temos a semana do índio, 
a semana santa, o dia do trabalho, a semana das mães, dia interna-
cional das famílias, dia mundial do meio ambiente, as festas juninas; 
em agosto começa o segundo período letivo e logo chega o dia 
dos pais, a semana do soldado, semana do folclore, depois a sema-
na da pátria, a semana da árvore, os jogos da primavera, semana 
da criança [...] O ano letivo se encerra e estamos diante da seguinte 
constatação: fez-se de tudo na escola; encontrou-se tempo para 
toda espécie de comemoração, mas muito pouco tempo foi des-
tinado ao processo de transmissão-assimilação de conhecimentos 
sistematizados (SAVIANI, 2016, p. 56).

O exposto leva a uma segunda observação: essa prática geral-
mente não possui significado para as crianças ou um objetivo estruturado 
para seu desenvolvimento – encontrando mais sustentação nas mídias, 
em questões morais, religiosas e de consumo. Ostetto observa que as ati-
vidades com datas comemorativas se fecham em si mesmas, sem guar-
dar sentido com as propostas pedagógicas ou continuidade ao longo do 
tempo, sendo abandonadas na semana seguinte. Assim, em uma sema-
na surge um tema, que preenche o cotidiano escolar, mas na semana 
seguinte é esquecido, até ser repetido no próximo ano (OSTETTO, 2012). 

Segundo Melo, Ribeiro e Dominico, abordagens curriculares de te-
mas que fazem parte do senso comum dos adultos, do cotidiano das 
mídias e que estimulam o consumismo impedem que se avance em re-
flexões e métodos pedagógicos em consonância com a cultura infantil. 
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A falta de reflexão a esse respeito naturaliza práticas que fazem mais 
sentido aos adultos:

O trabalho com as datas comemorativas dentro dos centros de 
educação infantil é destituído de reflexões por parte dos professo-
res e equipe gestora, pois as atividades geralmente seguem com 
propostas como lembrancinhas, apresentações, pinturas no rosto, 
confecções de máscaras, pinturas de atividades fotocopiadas que 
retiram da criança o poder de imaginar, criar, descobrir, socializar 
sua cultura e aprender com as demais. Esse fato aponta para uma 
ruptura entre currículo e conhecimento, desconsiderando a cultura 
infantil (MELO; RIBEIRO; DOMINICO, 2020, p. 4).

Outro elemento é a própria produção dos enfeites, lembrancinhas, 
cartões e presentes, que, por ter pouco sentido para a prática pedagó-
gica, acaba desempenhando outras funções.

Muitas vezes, significa um trabalho extraclasse para o professor, 
que se adianta nos enfeites e deixa quase tudo preparado para o dia 
da entrega. 

Ao mesmo tempo angustia-se por pensar no que será entregue aos 
familiares, sabendo que esses criam expectativas e comparações quan-
to ao que receberão. 

Mesmo assim, Melo, Ribeiro e Dominico destacam que essas prá-
ticas continuam a ocorrer, em maior ou menor intensidade, por ques-
tões de costume e senso comum, inclusive ofuscando propostas para 
implantação de elementos curriculares com mais sentido, tanto para a 
sociedade quanto para o desenvolvimento dos alunos. Segundo os pes-
quisadores, é comum ouvir professores motivados por frases como: “‘as 
famílias gostam das apresentações e aguardam ansiosas os momentos’, 
‘as mães esperam os cartões, mesmo sendo feitos pelas mãos dos profes-
sores’ ou ‘a escola sempre fez assim’” (MELO; RIBEIRO; DOMINICO, 2020, 
p. 4).

Outra consequência negativa dessa prática é que geralmente ela 
vai ao encontro com a indústria das festas e do consumismo, algumas ve-
zes até o estimulando – quando a educação deveria na verdade com-
batê-lo. A publicidade se apropria das mídias, das identidades, do senso 
comum para estimular padrões de consumo e de corpos que não estão 
ao alcance da maioria da população ou de acordo com a sustentabi-
lidade ambiental (LIRA; DOMINICO; PROENCIO, 2018). Lembrando que 
recursos públicos e a parte do orçamento que as famílias empregam em 
lembrancinhas e doces poderiam ser usados para o compartilhamento 
de cultura, bens materiais mais necessários e alimentos mais saudáveis. 

Por fim, vale lembrar que os principais teóricos do currículo e das 
metodologias de ensino não propõem essa prática; eles não estão esta-
belecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
(DCNEI) e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC); e nos cursos de 
Pedagogia eles não fazem parte da matriz curricular. É preciso voltar a 
essa questão do currículo e pensar em alternativas. 
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OS PRINCIPAIS REFERENCIAIS CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL

A partir dessa problemática ressurge a necessária discussão sobre o 
currículo e a abordagem de conteúdos e/ou habilidades na Educação 
Infantil. Ainda que habilidades sejam desenvolvidas a partir das datas co-
memorativas, questiona-se se elas poderiam ser estimuladas com temáti-
cas mais significativas às culturas infantis e cujos conhecimentos culturais 
poderiam ser mais esclarecedores em relação à natureza e à sociedade. 
Maia crítica que essa organização seja feita em consonância com as de-
mandas dos adultos, afastando-se daquilo que poderia ser apreendido 
da atenção às reais demandas das crianças: 

A religião, o civismo e o consumo aparecem como fatores que 
deram origem e mantém essa prática. Esse formato de currículo é 
apresentado tanto como um currículo colado na realidade cotidia-
na da criança quanto como um currículo que não tem escuta para 
essa mesma criança. Esse cotidiano na verdade é o que é deman-
dado pela mídia e é norteado por questões morais, religiosas e de 
consumo. A escuta daquilo que realmente parte das demandas da 
criança não dialoga com esse currículo (MAIA, 2017, p. 14).

Ostetto argumenta que o próprio ato de naturalizar a importância 
de determinadas datas e temas já é um ato de poder que, muitas vezes, 
não é percebido. A seleção de determinados componentes curriculares 
significa não abordar outros:

Poderíamos dizer que o trabalho com as datas comemorativas ba-
seia-se numa história tomada como única e verdadeira: a história 
dos heróis, dos vencedores. História que, na verdade, privilegia uma 
visão ou concepção dominante em detrimento de tantas possíveis, 
ignorando e omitindo, na maioria das vezes, as diferentes facetas 
da realidade. Por isso, a escolha é sempre ideológica, pois algumas 
datas são comemoradas e outras não (OSTETTO, 2012, p. 182). 
Qual o papel da instituição de educação infantil, repetir/reprodu-
zir o que circula na sociedade em geral ou discutir e questionar os 
conteúdos e vivências que trazem as crianças? É apenas “respeitar” 
a realidade imediata da criança, ou ampliar sua visão de mundo? 
É discutir e negociar significados ou legitimar um sentido único, vei-
culado nas práticas comemorativas de consumo? (OSTETTO, 2012, 
p. 183).

O trabalho com datas comemorativas não encontra respaldo nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), insti-
tuídas em 2009 pelo Conselho Nacional de Educação, e que ainda são 
um efetivo referencial para a organização do currículo e das práticas 
pedagógicas. O texto considera a criança como sujeito histórico e com 
direitos e demandas próprias, que se apropria e produz cultura e que 
deve ter suas peculiaridades sociocognitivas percebidas e respeitadas 
no processo de escolarização. Defende o desenvolvimento físico e os sa-
bres culturais e científicos devem ser proporcionados às crianças através 
das culturas infantis, do lúdico e das brincadeiras. No Artigo 3º define que:
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Currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto 
de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das 
crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio 
cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a 
promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de 
idade (BRASIL, 2010, p.1).

Quando se volta à questão da exposição da criança ao consumis-
mo, nas DCNEI é reiterada a importância de conhecimento da biodiversi-
dade e a necessidade do não desperdício dos recursos naturais. Defende 
ainda que um dos fins da Educação Infantil é propor o reconhecimento da 
diversidade cultural das sociedades e pautas emancipatórias no compro-
misso 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” (BRASIL, 2010, p.4). 
Nesse aspecto, ainda se pode destacar mais trechos da Lei: 

Art. 8º, VIII – a apropriação pelas crianças das contribuições histó-
rico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, 
europeus e de outros países da América; IX - o reconhecimento, a 
valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias 
e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao 
racismo e à discriminação (BRASIL, 2010, p.3).  

Já na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017), a 
Educação Infantil estabelece o currículo como campos de experiência 
que propiciem o desenvolvimento de competências e de habilidades 
essenciais às crianças14. Na Base, não há um foco estrito nos chamados 
conteúdos historicamente referenciados em campos disciplinares, nos 
quais, nas fases posteriores do ensino, o foco é a assimilação de conhe-
cimentos. Defende-se que para as crianças pequenas a aprendizagem 
ocorre no próprio processo de estímulo dos campos de experiência, na 
organização de contextos de aprendizagem; e a abordagem dos co-
nhecimentos historicamente construídos pela humanidade são meios 
para o desenvolvimento das capacidades. Segundo Silva e Carvalho: 

Esses campos de experiências possibilitam que o professor realize um 
planejamento de contextos, levando em consideração tempos, es-
paços, materiais, relações e linguagens. Isso implica a compreensão 
de que o planejamento dos contextos, a partir de uma continuida-
de dos processos educativos, contemplará os campos de experiên-
cia, sempre de modo relacional. Nesse sentido, os campos de ex-
periência trazem possibilidades para a atuação docente, as quais 
não podem ser estanques ou restritas a determinado campo, como 
geralmente ocorre no caso de uma organização curricular por disci-
plinas (SILVA; CARVALHO, 2020, p. 502).

14  Com foco nos direitos de aprendizagem (conviver, brincar, participar, explorar, expres-
sar-se e conhecer-se), a BNCC define os componentes curriculares como: “as aprendi-
zagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos 
quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos cam-
pos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estrutu-
rantes. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento” (BRASIL, 2017, p. 8).
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Sobre a discussão aqui proposta, na BNCC (BRASIL, 2017) não há 
nenhuma indicação para abordagens de datas comemorativas como 
temas geradores para serem desenvolvidos nas vivências e interações – 
também não há uma indicação contra. No entanto, é importante o des-
taque que na introdução do documento se dá para temas que podem 
ser abordados preferencialmente de forma transversal e integradora – e 
não pontuais. Reiterando as DCNEI (BRASIL, 2010), a Base destaca a im-
portância de se trabalhar em todos os sistemas de educação com temas 
como: direitos da criança e do adolescente, educação ambiental, edu-
cação alimentar e nutricional, processo de envelhecimento, respeito e 
valorização do idoso, educação em direitos humanos, educação das re-
lações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana 
e indígena, vida familiar e social, educação para o consumo, educação 
financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural 
(BRASIL, 2017).

As indagações aqui então convergem para uma discussão que está 
em voga nos debates curriculares: Qual é o papel dos chamados con-
teúdos ou conhecimentos históricos na Educação Infantil? Pergunta-se: O 
foco na abordagem de conteúdos significativos deve ocupar e ampliar 
o lugar que ocupam as datas comemorativas enquanto temas gerado-
res para aulas; ou, devidamente sistematizados e significados enquanto 
currículo, sua apreensão deve ser o foco principal da Educação Infantil? 
Pensa-se em duas perspectivas epistemológicas dessa discussão.  

Primeiro, a concepção a partir da Pedagogia da Infância, a qual 
defende o reconhecimento de uma “cultura da infância”, sendo a 
criança o principal agente de seu desenvolvimento; e o professor, um 
ouvinte, orientador e promotor de contextos educacionais. A função 
da Educação Infantil é promover as interações dos alunos através de 
experiências ou vivências, onde o processo é mais importante do que 
o resultado final objetivado, pois é ao longo dele que o aluno adquire 
competências para desenvolver suas potencialidades físicas e cogniti-
vas. Nessa perspectiva, há um currículo emergente que é constituído a 
partir das demandas das crianças, e os conhecimentos históricos podem 
ser somente temas geradores de experiências. Segundo Silva e Carvalho, 
opõe-se à concepção “escolarizante” da infância: “dessa forma, o cur-
rículo emergente se opõe a uma organização curricular fundamentada 
no ensino de conteúdo decorrente de áreas de conhecimento ou ainda 
de datas comemorativas” (SILVA; CARVALHO, 2020, p. 506).15 

Na perspectiva a partir da Pedagogia da Infância, a construção 
do conhecimento e do desenvolvimento na criança pequena não pode 
ser medida por resultados de um trabalho no papel ou de uma apresen-
tação, cabendo ao professor desafiar a criança, propor situações signi-
ficativas, estimular sua criatividade, comunicação, interação, concen-
tração, movimento. Ou seja, a meta da Educação Infantil deve ser criar 

15 A BNCC, da forma que foi construída, está em consonância com essa perspectiva de 
educação infantil – a não ser a listagem de “objetivos de aprendizagem”, que podem 
ser promotores de classificação dos alunos.
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um ambiente de aprendizagem e estimular a participação do aluno em 
práticas que desenvolvam as habilidades sociais, cognitivas e motoras; e, 
ao mesmo tempo, promover o contato com a cultura e os conhecimen-
tos de mundo (SILVA; CARVALHO, 2020).

Uma outra perspectiva curricular que se faz interessante mencionar 
aqui é a Pedagogia Histórico-Crítica, na qual defende-se que os conhe-
cimentos culturais e científicos acumulados pela humanidade devem ser 
devidamente selecionados e adequados para cada faixa etária, para 
então serem transmitidos aos alunos de forma significativa e contextuali-
zada, através de atividades e brincadeiras (SAVIANI, 2016). 

Nessa perspectiva, a elaboração de estímulos concretos (ativida-
des ou vivências) constitui metodologias (meio) para a sistematização 
dos conteúdos (fim) devidamente selecionados por parte do professor. 
O desenvolvimento de habilidades acaba sendo secundário nessa pers-
pectiva, apesar de fundamental, sendo o professor o principal respon-
sável pelo processo educativo. No entanto, essa proposta acaba sendo 
mais adequada para as crianças mais velhas, principalmente a partir de 
4-5 anos, que já possuem mais capacidades de abstração e compreen-
são de conceitos (SAVIANI, 2016).

SUGESTÕES DE COMO TRABALHAR ALGUNS DOS TEMAS RECORRENTES

Então como abordar, por exemplo, a questão indígena na 
Educação Infantil? É necessário trazer o tema para o cotidiano, de forma 
integrada aos conteúdos e continuada ao longo do ano. Por exemplo, 
ao se trabalhar palavras em nossa língua, pode-se apontar algumas das 
muitas que têm origem Tupi. Ao se estudar alimentação, roupas, casas, 
meios de transporte, pode-se investigar os modos como os indígenas fa-
ziam ou muitos ainda fazem. Não é preciso saber como tal grupo mudou 
ou qual etnia inventou tal elemento; é preciso saber que eles participa-
ram e que ensinaram, aprenderam e também fazem parte do “nós” bra-
sileiro. Pode-se usar termos como “alguns faziam”, “naquela época eram 
assim”, “hoje são diferentes”, “mantiveram alguns costumes e mudaram 
outros”, os “povos eram diferentes ente si”.16 

Sobre o Dia da Consciência Negra – 20 de novembro – existem di-
ferentes concepções sobre sua abordagem em sala de aula, havendo 
argumentos principalmente a favor e alguns contra. Primeiro, lembrar a 
tragédia do sistema escravista (para os escravizados) e suas consequên-
cias é um avanço frente a negação dessa mobilização com falas vazias 
como a de que se deve parar de falar de diferenças e que “somos to-
dos humanos”. Além disso, a escolha dessa data reconhece a resistência 
contra o escravismo e propõe a superação à celebração de “uma prin-
cesa bondosa” que teria simplesmente libertado e redimido os escravos 

16  Pode-se deixar para o Ensino Fundamental a discussão aprofundada sobre o violento 
processo de colonização do Brasil, as guerras intertribais, a resistência dos povos indíge-
nas, as lutas que ainda ocorrem, as negações impostas a essa matriz civilizacional. O que 
não se pode é negar que isso tenha ocorrido – e ainda ocorre.
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através da Lei Áurea. A proposta de abordar a questão, inclusive, está 
consolidada (ainda que não amplamente efetivada nas redes de ensi-
no) nas leis que estabelecem o estudo de história e culturas afro-brasilei-
ras e indígenas nas escolas (Leis nº 10.639/2003 e 11.645/200817) e foram 
reiteradas nas DCNEI e na BNCC. 

Porém, levar essa discussão para a sala de aula na semana do dia 
20 de novembro pode acabar consolidando o que aqui está se critican-
do: a possível folclorização de um grupo social enquanto comemora-
ção, e a abordagem fragmentada e pontual de um conteúdo. Além 
disso, pensando-se na Educação Infantil, novamente vem ao debate a 
questão do grau de abstração de certos conceitos, como: colonialismo, 
escravidão, resistência e sincretismo cultural. 

Frente a essas aparentes contradições, novamente argumenta-se o 
papel ativo do professor: a) uma temática de extrema relevância como 
essa deve ser recorrente de forma transversal e integrada a outros conteú-
dos ao longo de todo o ano letivo (lógico que sem excessos); b) cabe ao 
professor fazer abordagens e usar metodologias para que o assunto surja 
de forma significativa e lúdica, adequado à sua faixa etária de alunos.

Essa data é um marco que não se limita em si, pois a cultura, a his-
tória e a presença da matriz africana no Brasil também pode ser um tema 
tratado em diversos assuntos ao longo do ano. Por exemplo, quando o 
assunto é alimentação, sugere-se elencar contribuições de ingredientes 
africanos ou pratos dos grupos negros. O mesmo vale para a música, a 
língua, a literatura, que resistiram ou surgiram frente à escravidão ou fo-
ram criadas para superá-la, e hoje intercruzam a cultura brasileira. Assim, 
para trazer o tema com os pequenos pode-se selecionar ou criar um con-
to sobre uma guerreira e seu povo, que vieram de longe, de lá do grande 
mar, de um lugar da África, trazidos ao Brasil contra sua vontade, mas 
que aqui ensinaram as pessoas diversos pratos, músicas e danças.18 

Voltando à questão do dia dos pais/mães, caso se opte pela te-
mática da família, há a sugestão de se valorizar as figuras presentes 
no cotidiano da criança e que sejam foco de respeito, afeto e amor. 
Essa é uma alternativa mais inclusiva e menos problemática, desde que 
não se prenda a datas, ao consumismo e à preparação extraclasse de 
lembrancinhas. Isso pode ser feito várias vezes ao longo do ano, pro-
pondo-se que cada criança aponte uma pessoa em cada vez, e, caso 

17  BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 
currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura 
Afro-Brasileira”, e dá outras providências. 

 BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Inclui no currículo oficial da rede de ensino 
a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira e Indígena”.

18  Essa abordagem encontra respaldo nas DCNEI, na qual defende-se a organização de 
materiais, espaços e tempos para promover experiências que estimulem o conheci-
mento do mundo através de diversos portadores de cultura, como livros e música. No 
Artigo 9º lê se: “VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o ques-
tionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico 
e social, ao tempo e à natureza; IX - promovam o relacionamento e a interação das 
crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, 
fotografia, dança, teatro, poesia e literatura.” (BRASIL, 2010, p.4).
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não haja um familiar direto, o professor pode orientar a seleção de um 
amigo. 

Pensando na Independência do Brasil, pode-se sugerir uma mu-
dança de concepção – que é mais relevante para cidades pequenas 
– e talvez o reproduzir para o país. Pode-se estudar o próprio município 
e, de início, pedir para os pequenos elencarem os lugares da cidade, 
como uma praça, uma igreja, um campo, uma escola, etc. Isso desperta 
as memórias das crianças, incentiva a comunicação e ajuda na com-
preensão de seu mundo. O que não é interessante aqui é abordar, por 
exemplo, nos maternais, abstrações como uma história de pioneiros, a 
contagem de uma idade centenária ou a concepção de município fren-
te a cidade, estado e país – isso pode ser estudado, mas nos anos seguin-
tes do processo de escolarização.

Por fim, há temas que podem ser abordados com mais ou menos 
ênfase, dependendo de sua própria riqueza e potencial lúdico. É de 
suma importância trabalhar como as estações do ano – desde que não 
se limite a só comemorar o dia da chegada da primavera –, pois, além 
de determinações concretas da natureza, ajudam na compreensão do 
tempo no que a ele se relaciona (como as férias, a colheita, a época do 
frio) (LIRA et al., 2021; GOMES; MONTEIRO, 2016; SOUSA, 2000).

Por exemplo, a festa Junina desperta a criatividade e traz alegria 
para todos, mas também é preciso limitar estereótipos exagerados quan-
to ao caipira ou o foco nos santos devotados no período. O folclore, que 
é um tema extremamente rico, pode ser aprofundado em diversas pro-
postas, principalmente na literatura e na discussão da questão ambien-
tal, desde que seja sempre contextualizado e que desperte o interesse 
dos alunos. O dia da mulher traz em si a discussão da luta por direitos 
e respeito; e deve ser cada vez mais evidenciado de acordo com que 
aumenta a idade dos alunos e sua capacidade de abstração. Mas deve 
ser um tema recorrente ao longo do ano e sem reduzir a proposta a so-
mente a celebração do amor às mulheres próximas, pois pode cair no 
discurso que esvazia seu sentido político e ainda incentiva o consumismo 
(LIRA et al., 2021; GOMES; MONTEIRO, 2016; SOUSA, 2000).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da discussão aqui feita, nota-se que é comum a prática 
de se abordar datas comemorativas enquanto temas de aulas e festi-
vidades na Educação Infantil. No entanto, é importante relembrar que 
organizar o cotidiano e o currículo, em consonância com um calendário 
comemorativo, não é, ou não deveria ser, o papel da escola. 

Os principais problemas apontados foram: o excesso dessas co-
memorações em muitas das instituições de educação, o pouco sentido 
pedagógico, a falta de diversidade cultural, o incentivo ao consumismo 
e ao senso comum, além da divergência frente às matrizes curriculares 
propostas para o país e por especialistas. 

Argumentando contra essa prática, o primeiro elemento de 



(RE)PENSANDO A(S) INFÂNCIA(S): 
PRÁTICAS REFLEXIVAS E INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

159

composição do currículo e do planejamento deve ser a própria crian-
ça, em acordo com sua fase de desenvolvimento e com temáticas que 
possam aliar as experiências sociomotoras e culturais aos seus interesses 
lúdicos e recreativos. Para isso é preciso uma pedagogia da escuta e 
da participação para que as atividades/vivências propostas possam ser 
contextualizadas e ressignificadas em um ambiente desafiador.

Além disso, há a função social da escolarização, que, além do 
cuidar, busca promover o contato com as diferentes culturas e com os 
conhecimentos científicos historicamente acumulados pelas sociedades, 
sempre de forma a reconhecer a diversidade e buscar a democracia 
plena. Por isso, se há a possibilidade de escolha entre o senso comum e 
os conhecimentos embasados pelas ciências, escolhamos pelos segun-
dos – tal como defendem os teóricos do currículo.

Então, ao se pensar em palavras-chave como sentido pedagógico, 
ciências e diversidade cultural, cabe indagar: Será que comemorações 
que usualmente são feitas de datas como Páscoa e a Independência na 
Educação Infantil são realmente importantes? 

Sugere-se que o encaminhamento que deva ser dado a essa ques-
tão vai em duas direções: a maioria das datas e temas comemorativos 
comumente trabalhados não possuem função pedagógica e não de-
vem ocorrer; aqueles temas realmente necessários devem ser abordados 
de forma significativa ao aluno, continuada e em oposição a imposições 
religiosas, moralistas e modismos consumistas. 

A perspectiva que guiou a escrita desse texto foi a de busca pela 
superação do senso comum nas discussões sobre a organização curri-
cular e as práticas pedagógicas. A intenção era fazer apontamentos e 
propor a reflexão para que, posteriormente, voltemos nossos olhares para 
as propostas de currículo aqui brevemente apontadas, ou, inclusive, que 
sugerem outras matrizes curriculares. 

Esse texto é um chamamento à discussão para que os próprios en-
ganos, insuficiências e dúvidas sejam percebidos e superados. A única 
certeza que aqui se fortifica é a defesa de que a Educação Infantil deve 
se fundamentar nas ciências e respeitar a diversidade social, a susten-
tabilidade do Planeta, a democracia e as demandas das crianças en-
quanto sujeitos históricos e de direitos. 
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O COORDENADOR PEDAGÓGICO
 NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Dione Leite de Oliveira Almeida

Resumo 

O presente capítulo tem como tema a coordenação pedagógica na 
Educação Infantil, tentando compreender o porquê do surgimento desse 
profissional que tem várias funções dentro da escola, sendo uma delas a 
formação dos professores para atenderem as especificidades dos alu-
nos desta etapa. O objetivo principal deste é mostrar a importância da 
coordenação pedagógica nas escolas de Educação Infantil, como for-
mação de professores e ferramenta de melhoria da qualidade do ensino. 
O coordenador pedagógico deve ter como questão central o papel de 
ser transformador, ser mediador por excelência, além de ter o dever de 
propiciar o questionamento dos professores sobre suas práticas e com-
promissos com o fazer educacional, fomentando a reflexão contínua e 
o estabelecimento de uma postura crítica diante do trabalho docente, 
não esquecendo de buscar uma educação de qualidade constante-
mente, sustentada no trabalho em equipe, com habilidades de tomar 
decisões e resolver problemas com autonomia, responsabilidade, dina-
mismo e inteligentemente.

Palavras-chave: Coordenação Pedagógica. Educação Infantil. 
Profissional. Formação de Professores. Qualidade do Ensino.
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INTRODUÇÃO

Optou-se por desenvolver o tema coordenação pedagógica na 
Educação Infantil por desempenhar esta função há alguns anos na rede 
pública municipal de Taquarituba-SP. Atuando na Educação Infantil de 
2009 a 2014, tive contato direto com a complexidade do atendimento 
de crianças de zero a cinco anos, o que me mostrou a necessidade de ir 
melhorando minha prática para que esta refletisse no trabalho dos pro-
fessores em sala de aula.

Durante o exercício da função surgiram inquietações oriundas de 
problemas que apareceram ao longo do percurso. Algumas foram: Que 
questões devem ser centrais em meu trabalho? Existem referenciais teóri-
cos que auxiliem meu trabalho? 

Assim fomos buscando respondê-las, fazendo uma pesquisa nas 
produções acadêmicas e de literatura especializada sobre o tema.

A coordenação pedagógica na Educação Infantil é um tema bas-
tante relevante, pois o coordenador pedagógico assume várias funções 
entre elas: a formação continuada dos professores, reflexão sobre a prá-
tica pedagógica, planejamento de atividades, etc.

A coordenação pedagógica tem um papel muito significativo no 
espaço da Educação Infantil, sendo uma ação dinamizadora, possibili-
tando a integração das dimensões política, pedagógica e administrati-
va, a fim de estimular a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.

O coordenador pedagógico traça os caminhos na escola, para 
isso deve estudar muito, ser muito organizado, leitor e estar aberto a mu-
danças, principalmente na Educação Infantil, onde sempre ocorrem 
mudanças.

Para tanto, com este capítulo mostrar a importância de nosso tra-
balho como coordenadores de Educação Infantil dentro da perspectiva 
de um novo olhar para este segmento. Não podendo esquecer que o 
coordenador pedagógico deve ser agente transformador, ser mediador, 
levando a equipe a buscar uma educação de qualidade com habilida-
des para tomar decisões e resolver os problemas com autonomia.

Inicialmente faremos uma breve explicação sobre o que é Educação 
Infantil, passando por uma contextualização do que é coordenador peda-
gógico, relacionando-o a Educação Infantil como sujeito ativo da forma-
ção de professores e da busca de uma nova realidade educacional.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil

Para Oliveira (2016), pressões oriundas dos movimentos feministas 
e movimentos de luta pela democratização da escola pública e das 
creches ocasionaram a conquista – na “Carta Magna”, a Constituição 
Federal Brasileira de 1988 – do reconhecimento da educação em cre-
ches e Pré-Escolas como um dever do Estado, a ser cumprido nos sistemas 
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de ensino assegurado às crianças.
A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, de 

acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 
9394/96 – (BRASIL, 1996), tem como finalidade o desenvolvimento integral 
da criança de zero a cinco anos. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 
9.394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), no artigo 29 do segundo 
capítulo, uma redação que delimita a faixa etária do público-alvo da 
Educação Infantil, bem como a finalidade dessa etapa formativa, con-
forme segue: “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, com-
plementando a ação da família e da comunidade”.

Anteriormente a LDBEN (BRASIL, 1996), a Educação Infantil era en-
carada de diferentes formas, sendo que a sua principal função era a 
de assistência social. As mães trabalhadoras necessitavam de um lugar 
onde pudessem deixar seus filhos durante o dia para irem trabalhar, para 
isto foram criadas as creches e pré-escolas, consideradas por muitos es-
pecialistas como depósito de crianças, onde as mesmas eram cuidadas 
nos sentidos de alimentação, higiene e saúde, mas não no sentido de 
terem uma educação de qualidade.

encaradas como ‘mal necessário’, as creches, inicialmente, eram 
planejadas como instituições de saúde, por meio de rotinas de tria-
gem, lactário, pessoal auxiliar de enfermagem, preocupação com 
a higiene do ambiente físico. As creches, por conta das indústrias, 
eram escassas e a responsabilidade ficava a cargo, muitas vezes, 
de entidades filantrópicas laicas e religiosas, que com o tempo 
passaram a receber auxílio governamental e até mesmo donativos 
provindos de famílias mais ricas, mas sempre permeando o ‘caráter 
assistencialista-protetoral’ (OLIVEIRA, 2020, p. 49).

A Carta Magna, a Constituição Federal (BRASIL, 1989) traz um capí-
tulo sobre Educação e, particularmente no artigo 208, incisos I e IV, trata 
sobre Educação Infantil:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado me-
diante a garantia de: I – educação básica obrigatória e gratuita dos 
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive 
sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na 
idade própria;  IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às 
crianças até 5 (cinco) anos de idade; 

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1996) iniciou sérias mudan-
ças na concepção de Educação Infantil, a LDBEN 9394/1996 (BRASIL, 
1996) as regulamentou e os Referenciais Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998) traçaram as diretrizes para esta 
nova maneira de se entender a Educação Infantil, pensando na criança 
como um ser biopsicossocial que interage com o meio para se desenvol-
ver.  Desse modo, e, consequentemente, a Educação Infantil passa a ser 
então entendida como:
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a primeira etapa da Educação Básica, ela estabelece as bases da 
personalidade humana, da inteligência, da vida emocional, da so-
cialização. As primeiras experiências da vida são as que marcam 
mais profundamente a pessoa. Quando positivas, tendem a reforçar, 
ao longo da vida, as atitudes de autoconfiança, de cooperação, so-
lidariedade, responsabilidade. As ciências que se debruçaram sobre 
a criança nas últimas décadas, investigam como se processa o seu 
desenvolvimento, coincidem em afirmar a importância dos primeiros 
anos de vida para o desenvolvimento e aprendizagem posteriores. E 
tem oferecido grande suporte para a educação formular seus propó-
sitos e atuação a partir do nascimento (MATHIAS; PAULA, 2009, p. 16).

Mas não é qualquer escola de Educação Infantil, para que os ob-
jetivos sejam alcançados é preciso que haja uma proposta. A proposta 
para a Educação Infantil começa a ser vista e planejada como uma 
ação educativa, pois as crianças são seres sociais, têm uma história, per-
tencem a uma classe social, estabelecem relações segundo seu contex-
to de origem, têm uma linguagem, ocupam um espaço geográfico e são 
valorizadas de acordo com os padrões do seu contexto familiar e com a 
sua própria inserção nesse contexto. Como afirma Batista:

o atendimento institucional a crianças menores de 6 anos tem um 
caráter educacional no seu sentido mais amplo, mas tem, também, 
um caráter pedagógico, ou seja, de intencionalidade assumida, 
planejada e sistematizada pelos profissionais que desta tarefa parti-
cipam (BATISTA, 2002, p. 1).

Precisa-se, porém, ter o cuidado de não deixar que a Educação 
Infantil se torne apenas uma educação escolar, mas sim seja um espa-
ço onde a criança possa brincar, ser cuidada e adquirir conhecimentos, 
ampliando suas emoções.

Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
(BRASIL, 1998) tiveram a preocupação de esclarecer sobre este ponto:

Nas últimas décadas, os debates em nível nacional e internacional 
apontam para a necessidade de que as instituições de Educação 
Infantil incorporem de maneira integrada as funções de educar e 
cuidar, não mais diferenciando nem hierarquizando os profissionais 
e instituições que atuam com as crianças pequenas e/ou aqueles 
que trabalham com as maiores. As novas funções para a Educação 
Infantil devem estar associadas a padrões de qualidade. Essa quali-
dade advém de concepções de desenvolvimento que consideram 
as crianças nos seus contextos sociais, ambientais, culturais e, mais 
concretamente, nas interações e práticas sociais que lhes fornecem 
elementos relacionados as mais diversas linguagens e ao contato 
com os mais variados conhecimentos para a construção de uma 
identidade autônoma (BRASIL, 1998, p. 23).

Os  R.C.N.E.I. (BRASIL, 1998, p. 23), deixa claro que a instituição de 
Educação Infantil deve tornar acessível a todas as crianças que frequen-
tam, indiscriminadamente, elementos de cultura que enriquecem o seu 
desenvolvimento e inserção social. 

Em seu primeiro volume, nos R.C.N.E.I. (BRASIL, 2001, p. 23-24) pode-se 
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constatar que as relações educativas na instituição de Educação Infantil 
são perpassadas por meio da indissociável função de cuidar e de educar 
presentes em todos os momentos da rotina, pois ao “cuidar” das crianças 
e ao “educá-las”, cria-se e se constrói uma relação de respeito e reco-
nhecimento dos direitos e das necessidades uns dos outros – enquanto 
educadores e educandos. Em destarte, educa-se e são educados, cui-
da-se e são cuidados numa recíproca ação, onde as crianças estarão 
desenvolvendo e aprendendo a capacidade de cuidarem de si mesmas 
e dos outros (BRASIL, 2001).

Assim como nos dias contemporâneos fala-se de um novo concei-
to de infância, em que a criança passou a ser valorizada pela sociedade, 
onde a escola passa a ter uma responsabilidade bem maior na forma-
ção destas, também surge uma nova maneira de se conduzir o traba-
lho docente, um novo perfil de educadores. Alguns destes educadores 
desconhecem os pressupostos pedagógicos que devem direcionar o tra-
balho com crianças pequenas, descaracterizando a especificidade da 
Educação Infantil.

Para que as finalidades da Educação Infantil sejam alcançadas é 
necessário que o profissional que está à frente do trabalho pedagógico da 
escola de Educação Infantil, o coordenador pedagógico, conheça suas 
especificidades, assim como as características da faixa etária de zero a 
cinco anos, da organização curricular, uma vez que estes conhecimentos 
embasarão seu trabalho com os professores. 

O coordenador pedagógico “é apenas um dos atores que com-
põem o coletivo da escola. Para coordenar, direcionando suas ações 
para a transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não 
se dá isoladamente” (ORSOLON, 2001, p. 19). Neste contexto, percebe-se 
que o trabalho de coordenação pedagógica não acontece sem a pre-
sença dos professores e demais profissionais da escola.

O Coordenador Pedagógico: desafios e dilemas

Campos e Palma (2021) buscam compreender a atuação do 
Professor Coordenador Pedagógico – PCP – e suas variadas facetas 
numa unidade escolar, peculiarmente no que tange à efetividade na 
aprendizagem de seus alunos. 

As autoras trazem relevantes considerações sobre a atuação do coor-
denador pedagógico enquanto “bombeiro”, pois “acaba tendo a função 
principal de apagar incêndios”, o que acaba saturando o trabalho peda-
gógico e obtendo um baixo rendimento na aprendizagem dos alunos.

O incendiador pode ser encarado e encontrado em várias pessoas 
e por uma gama de motivos. Como: O professor ao discordar do que lhe é 
proposto, julgando sem analisar, atuando contra a gestão; os pais por não 
aceitarem as orientações; os funcionários por não aceitarem as comandas, 
não deixando o trabalho ocorrer satisfatoriamente; e, até mesmo o próprio 
diretor, querendo ser o grande sábio, não aceitando opiniões provindas do 
coordenador pedagógico (FRANÇA apud CAMPOS; PALMA, 2021).
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Neste ínterim, o coordenador vê-se “num fogo cruzado”. Para tan-
to, Campos e Palma (2021, p. 148) pontuam que o coordenador peda-
gógico deve “dar um passo atrás, analisar sua equipe, refletir sobre os 
pontos altos e baixos e buscar de for ma abrangente atingir todos que 
estão em seu entorno, fazendo uso da gestão compartilhada, que é de-
mocrática e auxilia no estímulo e no desenvolvimento pedagógico da 
instituição”. 

A coordenação pedagógica de uma escola envolve muitas ques-
tões. Dentre elas destaca-se: o currículo a ser trabalhado, a construção 
de conhecimentos, relações interpessoais, o relacionamento com a co-
munidade, ética, disciplina, etc. 

Como afirma Vasconcellos (2002), o coordenador pedagógico ne-
cessita de um aporte teórico que norteie sua prática, visando à transfor-
mação da instituição escolar na qual atua, coordenando o saber fazer e 
o saber aprender.

É necessário também ter um bom relacionamento, diálogo, estar 
aberto ao que os outros têm a dizer, planejando, orientando, como co-
menta Placco:

Lidar com planejamento, com desenvolvimento profissional e a for-
mação do educador, com as relações sociais e interpessoais exis-
tentes na escola é lidar com a complexidade do humano; com a 
formação de um ser humano que pode ser sujeito transformação de 
si e da realidade, realizando, ele mesmo, resultado de sua intencio-
nalidade (PLACCO, 2003, p. 59).

Um dos desafios enfrentados pelo coordenador pedagógico é o 
de propor ações que visem o desenvolvimento profissional dos professo-
res e os levem a reflexão constante da sua prática e o confronto de teo-
rias com base em estudos e análises. Enfim, é preciso ações efetivas que 
fomente nos educadores a busca permanente por sua auto formação.

Para Vasconcellos (2002), o papel do coordenador deve estar vol-
tado para o trabalho do professor. Neste sentido:

O coordenador deve ser mais educador, menos burocrata, contro-
lador. Não adianta querer resolver os conflitos na base do poder 
autoritário; educação é antes de tudo envolvimento, compromisso. 
Ninguém tem condições, por exemplo, de controlar o que o pro-
fessor faz realmente em sala de aula; mesmo quando se conse-
gue algum tipo de controle, vem à dúvida: como se comportará 
quando cessar o controle? Por isto, há que se ganhar o professor 
para a proposta. Um caminho bem concreto e adequado de rea-
lizar, isto é, através da decisão coletiva do que vai ser feito ou não 
(VASCONCELLOS, 2002, p. 105).

Outros desafios enfrentados pelo coordenador, em sua prática diá-
ria, são as tarefas de ordem burocrática, disciplinar e organizacional. O 
espaço escolar é dinâmico e a reflexão é fundamental à superação de 
obstáculos, à socialização de experiências e ao fortalecimento das rela-
ções interpessoais. 
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ficam cada dia mais evidentes a dificuldade e a ineficácia do tra-
balho isolado. É em torno de um projeto de escola, com claros obje-
tivos de formação do aluno e do cidadão, que professores, diretores 
e outros profissionais da Educação devem-se congregar para um 
trabalho significativo junto aos alunos (PLACCO, 2003, p. 27).

Segundo Ramalho (2003, p. 30): “O coordenador pedagógico de-
verá contar com obstáculos para realização de suas atividades. Deve 
prever que será atropelado pelas emergências e necessidades do coti-
diano escolar. Deve ter consciência de que suas funções ainda são mal 
compreendidas e mal delineadas”.

Complementando as afirmações, Sarmento (2001) acrescenta que 
o coordenador pedagógico deve ser

um consultor, um apoio no processo de formação de sua profissio-
nalidade, que se dá na situação de trabalho. Um processo assim im-
plica um trabalho em parceria, coletivo. Os saberes relacionais des-
tacam-se como muito importantes nessa parceria. É fundamental 
que o coordenador pedagógico seja alguém que saiba ouvir, pois o 
ato de ouvir traz ao outro, enquanto ele fala, mudança na forma de 
se perceber, fortalecendo sua identidade (SARMENTO, 2001, p. 64).

Portanto, de acordo com Salvador (2008, p. 30), cabe trazer à discussão 
quais são atribuições do coordenador pedagógico nas unidades escolares:

• Coordenar, juntamente com a direção, a elaboração e responsabili-
zar-se pela divulgação e execução da Proposta Pedagógica da esco-
la, articulando essa elaboração de forma participativa e cooperativa;
• Organizar e apoiar principalmente as ações pedagógicas, propi-
ciando sua efetividade;
• Estabelecer uma parceria com a direção da escola, que favoreça 
a criação de vínculos de respeito e de trocas no trabalho educativo;
• Acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem 
e contribuir positivamente para a busca de soluções para os proble-
mas de aprendizagens identificados;
• Coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógi-
cas na escola;
• Atuar de maneira integrada e integradora junto à direção e à 
equipe pedagógica da escola para a melhoria do processo de 
ensino-aprendizagem;
• Coordenar e acompanhar os horários de Atividade Complementar 
(AC), promovendo oportunidades de discussão e proposição de 
inovações pedagógicas, assim como a produção de materiais di-
dático-pedagógicos na escola, na perspectiva de uma efetiva for-
mação continuada;
• Avaliar as práticas planejadas, discutindo com os envolvidos e su-
gerindo inovações;
• Acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos, através de regis-
tros por bimestre, orientando os docentes para a criação de propostas 
diferenciadas e direcionadas aos que tiveram desempenho insuficiente;
• Estabelecer metas a serem atingidas em função das demandas 
explicitadas no trabalho dos professores;
• Promover um clima escolar favorável à aprendizagem e ao ensino, 
a partir do entrosamento entre os membros da comunidade escolar 
e da qualidade das relações interpessoais (SALVADOR, 2008, p. 30).
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De acordo com Campos e Palma (2021), no cotidiano escolar, o 
papel do coordenador pedagógico é ser o responsável pelos processos 
administrativo e educacional de qualidade. Concerne à administração 
do corpo docente, visando assegurar a qualidade do serviço educacio-
nal prestado. Para tanto, sua atribuição subdivide-se em três frentes: 1 – 
Formação; 2 – Articulação; 3 – Transformação.  

Em relação à formação, o coordenador deve propiciar condições 
mínimas necessárias ao corpo docente para o aprofundamento e para 
o desenvolvimento de suas áreas de atuação, melhorando, assim, a prá-
tica pedagógica docente (CAMPOS; PALMA, 2021).

Acerca da articulação, cabe ao coordenador propiciar condições 
para os professores, “seus pares na condução do fazer pedagógico”, tra-
balhem de modo coletivo as propostas curriculares com ações de parce-
ria, em função de sua realidade (CAMPOS; PALMA, 2021, p. 145).

Sobre a transformação, sua atuação diz respeito ao compromisso 
com a provocação, com o questionamento, a fim de colaborar com o 
corpo docente a ser crítico e reflexivo em toda a sua prática, cumprindo, 
assim, os objetivos educacionais(CAMPOS; PALMA, 2021).

Caracterizado como o “guardião da aprendizagem” (CAMPOS; 
PALMA, 2021, p. 150), sua preocupação refere-se à formação, isto é, sub-
sidiar o corpo docente no sentido de melhorar o processo de aprendiza-
gem do alunado, ou seja, acompanhando o desenvolvimento acadêmi-
co dos estudantes.

O coordenador pedagógico e sua ação na Educação Infantil

Celso Vasconcellos (2002, p. 89), estabelece que a posição que 
o coordenador pedagógico ocupa, privilegiado, segundo a sua visão, 
dando-lhe a condição tanto o conhecimento “da superfície da sala 
de aula”, por meio do contato direto com os professores e as crianças, 
quanto de características da gestão, pelo trabalho próximo com a di-
reção. Essa mesma compreensão é efetivada por Franco (2006, p. 71) 
ao considerar que, pela especificidade de sua função, o coordenador 
pedagógico tem a visão do todo da escola.

A questão da coordenação pedagógica na Educação Infantil 
apresenta-se de maneira bem complexa, como afirma Alves (2007):

A discussão da gestão pedagógica na Educação Infantil expressa a 
complexidade que constitui a realidade do atendimento e de sua or-
ganização enquanto política pública, portanto, deve considerar vários 
aspectos fundamentais, dentre os quais: pensar estruturas e formas de 
organização para viabilizar as metas e ações propostas nas diferentes 
instituições, envolver ações simultâneas e integradas nas áreas de saú-
de, assistência e bem estar social, esporte, lazer, bem como da própria 
família; promover articulação com toda a Educação Básica, inovando 
e criando outros modelos de educação sem copiar os modelos de fun-
cionamento do Ensino Fundamental; estimular e buscar garantias para 
a formação continuada dos professores, obedecendo a legislação 
educacional, trabalhista, sanitária, entre outras (ALVES, 2007, p. 146).
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A coordenação pedagógica pode ser assumida como parte da ges-
tão da escola, que assume junto à pessoa do diretor de escola a respon-
sabilidade da formação integral das crianças de 0 a 5 anos. Concepção 
esta acentuada por Paro (2001):

Tanto a direção escolar quanto a coordenação pedagógica de-
vem ser vistas como momentos de um mesmo processo de coor-
denação democrática do trabalho na escola, tendo em vista as 
condições objetivas, bem como os indivíduos e grupos mediante os 
quais, e em benefício dos quais, se realiza a educação (PARO, 2001, 
p. 117).

Nesta etapa da escolaridade, há algumas peculiaridades que de-
mandam ações específicas para o trabalho da coordenação pedagó-
gica. Nesse sentido, há uma necessidade da construção de uma identi-
dade profissional própria e de acordo com a característica da instituição. 

Se a identidade é uma construção social e não um dado, se ela 
é do âmbito a representação, isto não significa que ela seja uma 
ilusão que dependeria a subjetividade dos agentes sociais. A cons-
trução da identidade se faz no interior de contextos sociais que de-
terminam a posição dos agentes e por isso mesmo orientam suas 
representações e suas escolhas. Além disso, a construção da identi-
dade não é uma ilusão, pois é dotada de eficácia social, produzin-
do efeitos sociais reais (CUCHE, 1999, p.182).

Analisar o papel da coordenação pedagógica na Educação 
Infantil requer a compreensão de que o coordenador pedagógico exer-
ce uma ação formativa na qual precisa, junto com os professores, pro-
mover uma reflexão teórica e crítica das práticas desenvolvidas em sala 
de aula. Neste contexto, outra função do coordenador pedagógico é 
a de coordenar pedagogicamente os professores estimulando o uso de 
elementos lúdicos, sendo criativo, estando pronto para inserir na prática 
pedagógica dos professores sob sua orientação novos materiais.

A escola de Educação Infantil é rica em experiências. Os profes-
sores têm vontade de compartilhá-las com seus pares, desde que haja 
alguém coordenando. Assim:

O coordenador pedagógico, como profissional mediador e articu-
lador, para maior eficácia de seu trabalho, cabe tecer uma trama 
grupal com as diferenças individuais, com a vivência de uns e o 
conhecimento de outros, com a serenidade de alguns e o afoba-
mento de tantos, com o riso de poucos e a sisudez de muitos, pro-
curando sempre construir um vínculo de cumplicidade entre todos 
(DABUL, s/d, p. 4).

Os professores chegam às escolas de Educação Infantil, muitas ve-
zes, sem experiência nenhuma, saídos da universidade, ingressam para 
trabalhar sem saber exatamente o que os espera. Nesse sentido, cabe 
aos coordenadores dar-lhes a formação necessária para que possam 
desenvolver um bom trabalho. Tal como afirmam Bruno e Abreu, o coor-
denador pedagógico,
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como o profissional que na unidade escolar responde fundamen-
talmente pelo processo de formação continuada dos educadores 
e pelo projeto de construção da relação entre teoria e prática do-
centes. É o mediador que articula a construção coletiva do projeto 
político-pedagógico da escola e que, em comunhão com os pro-
fessores, elabora a qualidade das práticas educativas, favorecendo 
também, nesse processo, o crescimento intelectual, afetivo e ético 
de educadores e alunos (BRUNO e ABREU, 2006, p. 105).

Nesse processo de formação continuada, é necessário que o coor-
denador forneça aos professores as informações básicas sobre o desen-
volvimento infantil, deixando claro que na Educação Infantil o objetivo 
principal não é o preparo para o ingresso no Ensino Fundamental no caso 
da pré-escola e nem apenas o cuidar na creche, pois o processo de ensi-
no-aprendizagem nesta etapa da Educação Básica é bem mais comple-
xo e envolve uma série de conteúdos que se não forem bem trabalhados 
deixarão lacunas no desenvolvimento das crianças. 

Com relação a isto, o Programa de Formação de Coordenadores 
Pedagógicos em Educação Infantil do município de São Paulo (SÃO 
PAULO, 2007, p. 34), deixa claro que

A organização e o planejamento de situações pelos professores e 
outros educadores dos CEIs, Creches e EMEIs devem considerar que 
a educação das crianças de 0 a 5 anos possui especificidades que 
não se caracterizam pelo processo ensino-aprendizagem pautado 
em um modelo centrado no comando único do professor. [...] As 
experiências, vivências, saberes e interesses infantis são pontos de 
partida para que novos conhecimentos sejam por ela apropriados 
em situações que lhe despertem o interesse frente ao inexplorado, 
ao desconhecido, ajudando-a a descobrir o desejo envolvido na 
investigação.  

O coordenador pedagógico deve ter a capacidade de problema-
tizar com seus professores as diferentes oportunidades de aprendizagem 
que são oferecidas as crianças como: o brincar, o cuidar de si, o comu-
nicar-se com outras crianças e ou parceiros adultos, criar, inventar, ouvir 
boas histórias, ditar histórias para que o professor as escreva. Incentivar o 
professor a ser um leitor deve ser sua tarefa.

Como se pode ver, o coordenador pedagógico na Educação Infantil 
não assume apenas a função pedagógica, cabendo a ele ser o elemento 
de mediação, de articulação e de dinamização entre todos os envolvidos 
no processo além dos professores. Essa tarefa não é fácil, pois não há fórmu-
las prontas, é preciso criar soluções adequadas para cada tarefa.

A Base Nacional Comum Curricular e a Atuação do Coordenador 
Pedagógico

De acordo com Oliveira (2019), a Base Nacional Comum Curricular 
– BNCC – concerne a um documento de caráter normativo que defi-
ne o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens fundamentais 
que todos os educandos devem desenvolver no decorrer das etapas e 
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modalidades da Educação Básica, constituída pela Educação Infantil, 
Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Ela propõe que, durante a Educação Básica, os educandos sejam 
estimulados ao desenvolvimento de dez competências gerais de modo 
transdisciplinar que visam garantir “como resultado do seu processo de 
aprendizagem e desenvolvimento, uma formação humana integral que 
visa à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva” 
(BRASIL, 2017, p. 25).

De acordo com Ponce e Durli (apud OLIVEIRA, 2019, p. 63):

torna-se oportuno mencionar que, na Educação Infantil, a reflexões 
sobre o que seja currículo, de qual currículo possa assegurar as es-
pecificidades da Educação Infantil em relação às demais fases da 
Educação Básica e, também, sobre as especificidades concernen-
tes à própria fase, nas peculiaridades da práxis pedagógica das ins-
tituições de Educação Infantil – creches e pré-escolas – demanda 
posicionamentos de toda comunidade educativa. 

Segundo as D. C. N. E. I. (BRASIL, 2010), em seu artigo 9º, os eixos 
nos quais são estruturadas as práticas pedagógicas da Educação Infantil 
tratam-se das interações e da brincadeira. Concernem às experiências 
nas quais as crianças constroem e se apropriam de conhecimentos atra-
vés de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que 
propicia socialização, aprendizagens e desenvolvimento.

A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, 
trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o de-
senvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações e 
a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível 
identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das 
frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções 
(BRASIL, 2017, p. 35).

Ao reconhecer as especificidades dos distintos grupos etários que 
formam a etapa da Educação Infantil, os objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento são organizados em três grupos de faixas etárias em 
cada campo de experiências. Cada grupo concerne a uma determina-
da faixa etária de desenvolvimento e de aprendizado e são denomina-
dos: Bebês (de zero a 1 ano e seis meses); Crianças Bem Pequenas (de 1 
ano e sete meses a 3 ano e onze meses) e Crianças Pequenas (de 4 anos 
a 5 anos e onze meses). Tal documento também dividiu a instituição es-
colar de Educação Infantil, de acordo com estes grupos etários, sendo: 
Creche – abrangendo de bebês de 0 a crianças de 3 anos e 11 meses 
e Pré-Escola – abrangendo crianças com faixas etárias de 4 a 5 anos e 
11 meses de idade. “Todavia, esses grupos não podem ser considerados 
de forma rígida, já que há diferenças de ritmo na aprendizagem e no 
desenvolvimento das crianças que precisam ser consideradas na prática 
pedagógica” (BRASIL apud OLVEIRA, 2019, p. 69).

Haja vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as 
competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seis 
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direitos de aprendizagem e desenvolvimento garantem, na Educação 
Infantil, os meios a fim de que as crianças aprendam em circunstâncias 
nas quais possam desempenhar uma ativa função em ambientes que as 
convidem à vivência, aos desafios, às provocações e à autonomia de 
resolvê-los, colaborando na construção de significados sobre si, os outros 
e o mundo social e natural (BRASIL, 2017).

Assim, de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017, p. 36), os direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil são: 

Brincar – cotidianamente de diversas formas, em diferentes espa-
ços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 
diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 
imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

Conhecer-se – construir sua identidade pessoal, social e cultural, 
constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertenci-
mento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e 
linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar 
e comunitário.

Conviver – com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes 
grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de 
si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as 
pessoas.

Explor ar – movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, pala-
vras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, ele-
mentos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre 
a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e 
a tecnologia.

Expressar – como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessi-
dades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 
questionamentos, por meio de diferentes linguagens.

Participar – ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 
planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo edu-
cador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como 
a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolven-
do diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se 
posicionando.

Por meio do estabelecimento de cinco distintos campos de expe-
riências são assegurados tais direitos. São eles: O eu, o outros e o nós 
(EO); Corpo, gestos e movimentos (CG); Traços, sons, cores e formas (TS); 
Escuta, fala, imaginação e pensamento (EF); Espaços, tempos, quantida-
des, relações e transformações (ET).

O eu, o outro e o nós – É a construção da identidade e da subje-
tividade da criança. São experiências do relacionamento, do autoco-
nhecimento e da promoção de interações positivas com os colegas e os 
adultos, ou seja, o convívio com o outro, permitindo o desenvolvimento 
de suas formas de pensar, sentir e agir; além de trabalhar a autonomia, a 
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empatia e a interdependência com o meio, levando a criança a valori-
zar a sua própria identidade e, ao mesmo tempo, respeitar e reconhecer 
as diferenças dos outros (BRASIL, 2017).

Corpo, gestos e movimentos – Nesse campo oportunizam-se ativi-
dades e situações por meio das quais o espaço, o corpo e os movimen-
tos são explorados, através do faz-de-conta, do teatro, das músicas, das 
danças, das atividades culturais e artísticas, levando a criança a construir 
referências de como ocupar o mundo (BRASIL, 2017).

Traços, sons, cores e formas – Nesse campo, os pequenos são pri-
vilegiados a ter experiências com variadas manifestações culturais, ar-
tísticas e científicas, agregando, também, o contato com as linguagens 
visuais e musicais, através da expressão corporal por meio de diferentes 
instrumentos e objetos sonoros, ampliando a habilidade de identificar a 
qualidade do som, a capacidade de improvisação e o contato com as 
festas populares (BRASIL, 2017).

Escuta, fala, pensamento e imaginação – Através de atividades 
práticas com foco na linguagem oral – como: leitura e contação de his-
tórias, cantigas, jogos cantados, brincadeiras de roda, conversas,  entre 
outras –, a criança será incentivada a se interessar pela linguagem escri-
ta, favorecendo o desenvolvimento do comportamento leitor, da ima-
ginação e da representação. Atividades essas que também estimulam 
através da imitação o ler e o escrever de maneira espontânea, além 
de ajudá-las a organizar seus pensamentos sobre o sistema de escrita 
(BRASIL, 2017).

Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações – Esse 
campo tem por objetivo levar a criança a participar da construção de 
seus conhecimentos de forma ativa, promovendo o brincar de diferentes 
formas, favorecendo a construção das noções de espaço em situações 
estáticas e dinâmicas, contribuindo para que a criança aprenda a reco-
nhecer seu esquema corporal e sua percepção espacial a partir do seu 
corpo e dos objetos a seu alcance (BRASIL, 2017).

Em relação à importância da Educação Infantil na vida escolar da 
criança, Oliveira (2019) profere que é de suma relevância no desenvol-
vimento infantil, desde que sejam garantidas boas condições de atendi-
mento a seus direitos educacionais, como a proposta da Base. Tal docu-
mento deve conduzir e orientar a elaboração dos projetos pedagógicos 
das unidades de Educação Infantil e a prática pedagógica cotidiana 
com as crianças. “Isso é particularmente importante neste momento em 
que a identidade do trabalho pedagógico nessa área ainda não é de 
todo compartilhada”, frisa Oliveira (2019, p. 71).

Acerca dos maiores desafios da Educação Infantil na Base em torno 
da grade curricular e às atividades inadequadas, Oliveira (2017) revela 
que eles remetem à construção conjuntamente com as equipes escola-
res, aqui se refere à equipe gestora e equipe docente, uma concepção 
de planejamento pedagógico que leve em conta, em primeiro lugar, a 
forma de “a criança ser, aprender e desenvolver-se, em vez de pensar 
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em definição prévia de conteúdos a serem dominados, muitas vezes de 
forma mecânica, pelas crianças por meio de atividades descontextuali-
zadas das experiências infantis” (OLIVEIRA, 2017, s/p.).

A chave concerne, fundamentalmente, que, diante dos pressupos-
tos defendidos tanto nas D. C. N. E. I. (BRASIL, 2010), quanto na BNCC 
(BRASIL, 2017), que deve reconhecer o protagonismo das crianças em 
suas aprendizagens. Assim, o foco deve ser posto na atividade da criança 
em atribuir significado a esses objetos e se apropriar deles de modo sin-
gular em experiências em que esses objetos estão presentes, instigando 
a curiosidade por meio de formas mais promotoras do desenvolvimento 
nessa idade: na interação com parceiros ao brincar, na exploração do 
contexto, na expressão de necessidades e concepções. Dessa maneira, 
a proposta pedagógica da Educação Infantil obedece às Diretrizes no 
sentido de se respeitarem as especificidades etárias, sem antecipar os 
conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental. 

De acordo com Oliveira (2019), acredita-se que a implantação 
da BNCC possa colaborar à diminuição das discrepâncias de ensino no 
Brasil, cujas dimensões continentais e variedade cultural são concebidos 
como um enorme desafio. O referencial teórico que pode trazer contri-
buir no sentido de que as mudanças oriundas com a aplicação da Base 
têm como intuito possibilitar a reflexão de que, por meio das brincadeiras 
e do relacionamento interpessoal estabelecido também é possível cola-
borar com a educação, com o aprendizado e com o desenvolvimento 
das crianças. 

A atuação e intervenção docente tornam-se imperiosas nesse pro-
cesso de educação, tendo em vista que se pode criar distintas pro-
postas que assegurem de fato os direitos de aprendizagem e de 
desenvolvimento. A partir deles, cabe ao educador à exploração 
da ludicidade no sentido de valorizar o aprendizado sem perder sua 
essência de lazer, prazer e de diversão. Ou seja, partindo dos pi-
lares interações e ludicidade, o educador pode oferecer subsídios 
e condições para o desenvolvimento da criança, sem primar pela 
preparação dela para o Ensino Fundamental, pois tal segmento – 
Educação Infantil – não se trata de estágio preparatório, mas como 
período de fato e essencialmente educacional, respeitando pelo 
desenvolvimento maturacional e cognitivo de cada faixa etária e 
de cada criança concebida enquanto única, singular e, principal-
mente, autora da sua história (OLIVEIRA, 2019, p. 73-74).

Como se pode observar, pautando-se na legislação vigente - BNCC 
- o PCP chega a cumprir sua relevante atuação, em relação ao aspecto 
formativo, pois subsidia a atuação docente, levando à reflexão acerca 
das especificidades da práxis pedagógica das instituições de Educação 
Infantil, alicerçada nas interações e nas brincadeiras, e, reconhecendo o 
protagonismo das crianças, colabora, assim, na garantia dos direitos de 
aprendizagem e de desenvolvimento bem como na apropriação e na 
construção de conhecimentos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da experiência como coordenadora pedagógica na 
Educação Infantil, ao iniciar este capítulo foram trazidas algumas inquie-
tações que foram ao longo do trajeto se dissipando. Percebe-se que são 
desempenhadas, acerca da atuação da coordenação pedagógica, 
dentro das condições consideradas ideais para a função. 

O que motivou a redação deste capítulo concernente à temática 
da coordenação pedagógica na Educação Infantil se referiu à atuação 
nesta função há alguns anos na rede pública municipal de Taquarituba-
SP, entre 2009 e 2014, quando se observou a complexidade do atendi-
mento de crianças de zero a cinco anos, revelando a necessidade de 
aprimoramento por parte do coordenador pedagógico a fim de refletir 
no trabalho dos professores em sala de aula e, sobretudo, no êxito no 
processo de ensino-aprendizagem das crianças.

Não esquecendo que o coordenador pedagógico deve ser par-
ceiro do professor no desenvolvimento das crianças, apoiando, sugerin-
do, sendo corresponsável, assegurando às crianças pequenas direito à 
educação de qualidade.

Minha prática na coordenação pedagógica, minha inquietação 
e meu desafio sempre foram manter a equipe unida, colaborativa e 
preocupada com o aprendizado das crianças e as famílias participati-
vas do processo de ensino e de aprendizagem, prezando as trocas de 
experiências e propondo uma gestão participativa e completamente 
democrática. 

O referencial teórico constituído e reportado colaborou na busca 
de respostas das problematizações levantadas na introdução, como: 

– Que questões devem ser centrais em meu trabalho, atuando 
como professor coordenador pedagógico? 

– Existem referenciais teóricos que auxiliem tal atuação? 
Ao longo das leituras bibliográficas, certificou-se o quanto essa fun-

ção é importante e complexa, pois envolve o desenvolvimento de uma 
série de competências por parte do profissional que a realiza. O desen-
volvimento da competência leitora e escritora é uma delas, pois a forma-
ção continuada de professores a envolve.

A Educação Infantil é uma etapa da escolaridade que requer 
dos professores e demais funcionários que trabalham com as crianças, 
uma série de conhecimentos acerca das características de cada ida-
de atendida, por esta razão é necessário um planejamento especifico 
para cada faixa etária de modo a atender essas especificidades, e a 
orientação para esse planejamento cabe ao coordenador pedagógico 
que tem como referencial teórico os documentos oficiais do Ministério 
da Educação – MEC – e também estudos sobre desenvolvimento infantil 
baseado em autores, como: Piaget, Vigotsky, Wallon, dentre outros. 

A formação continuada de professores que acontece durante as 
Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC’s, complementa a for-
mação inicial, enriquecendo-os com teorias e práticas atuais, além de 
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fornecer um espaço para troca de experiências, sempre mediada pelo 
coordenador.

Como diria Paulo Freire (1997), não há ensino sem pesquisa e não 
há pesquisa sem ensino. Portanto, o coordenador pedagógico que não 
estudar, não pesquisar, não se manter atualizado, não terá meios para 
que os professores se desenvolvam e isso comprometerá todo o ciclo do 
processo ensino-aprendizagem.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
POR UMA EDUCAÇÃO HUMANIZADORA NAS 
VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS COM CRIANÇAS 

Flávia Cristina Oliveira Murbach de Barros
Lucianna Magri de Melo Munhoz

Roseane Daminelli Gomes
Rúbia Cristina Cruz

RESUMO

A proposta de transformarmos o desespero com a pandemia em um convi-
te ao diálogo na sala de aula do ensino superior, fez com que nos dedicás-
semos a organizar novos modos de aprender/ensinar/aprender. E, foi assim, 
que fizemos nossa roda de conversa virtual. Com este artigo, desvelamos 
uma forma de fortalecer esse diálogo lançando mãos de uma temática sur-
preendente e envolvente que apresenta a Pedagogia Freinet na Educação 
Infantil. Essa escolha se deu a fim de ampliar as discussões dessa pedago-
gia emancipatória e humanizadora que tanto contribui para as reflexões 
da Ciência da Educação na atualidade no espaço da formação docente, 
na perspectiva de levar aos futuros professores e professoras possibilidades 
reais de um trabalho educativo transformador. Nesse sentido, os princípios 
da autonomia, livre expressão, cooperação e trabalho, são entrecruzados 
com os conceitos de tateamento experimental e materialismo escolar, e 
apresentam como instrumental freinetiano os ateliês de trabalho na sala de 
aula com crianças pequenas e crianças muito pequenas e bebês por meio 
das vivências pedagógicas das professoras, autoras desse texto.

Palavras-Chave: Pedagogia Freinet. Infâncias. Ateliês de trabalho. Tateio 
Experimental. Materialismo Escolar.
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As crianças têm necessidade de pão, do pão do corpo e do pão do 
espírito, mas têm mais necessidade ainda do teu olhar, da tua voz, 
do teu pensamento e da tua promessa. Precisam sentir que encon-
traram, em ti e na tua escola, aquela ressonância que lhes dá sentido 
e uma finalidade à vida. Têm necessidade de falar a alguém que as 
escute, de escrever a alguém que as leia ou que as compreenda, de 
produzir alguma coisa de útil e de belo que é a expressão de tudo o 
que nelas trazem de generoso e de superior (FREINET, 2004, p. 128).

O INÍCIO: AS RODAS DE CONVERSAS VIRTUAIS 

O ano de 2020 foi marcado pelo início da pandemia devido à 
proliferação do covid-1919. Nossas rotinas mudaram drasticamente e em 
específico, para os que atuam no espaço educacional, o trabalho lite-
ralmente mudou-se para as residências, transformando as telas dos com-
putadores no principal recurso de comunicação entre escolas, famílias e 
estudantes. No Ensino Superior, não foi diferente, as vivências de forma-
ção, antes exploradas de forma presencial e coletiva passaram então a 
ser vivenciadas à luz das diversas plataformas digitais.

Nessa perspectiva, tornou-se necessário pensar em alternativas 
que pudessem aproximar professoras em exercício aos futuros professores 
e professoras, que  atualmente encontram-se em período de formação 
universitária, com o intuito de  contribuir em suas formações iniciais a fim 
de suprir algumas carências decorrentes de uma visão equivocada pre-
sente nas licenciaturas em que se apresentam as teorias antes da prática.   

Foi numa roda de conversa virtual entre a Professora Flávia Cristina 
Oliveira Murbach de Barros, no Instituto Federal de Presidente Epitácio, e 
as alunas e alunos do 3º termo de Pedagogia, que surgiu a ideia de te-
matizar as discussões da Educação Infantil e trazer convidados/as dessa 
área que pudessem colaborar de forma dialogal com discussões dessa 
área ao longo das aulas: eram as “As rodas de conversas virtuais”.

A roda é o espaço das manifestações de diversas ideias e expres-
sões em um movimento democrático (FREINET, 1975). Dessa forma, as ro-
das virtuais foram organizadas em várias disciplinas via plataforma institu-
cional, tendo início no segundo semestre de 2020 e perdurando durante 
todo o ano de 2021. 

A partir das lives, a professora Flávia Cristina Oliveira Murbach de 
Barros teve a intenção de inverter a visão equivocada de apresentar teo-
rias antes da prática, colocando os graduandos em contato com a es-
cola para que a partir das questões que emergem  do cotidiano da sala 
de aula pudessem refletir e assim buscarem teorias que os permitissem 
propor soluções efetivas de transformação da realidade. 

Observamos o quanto à formação docente no Brasil vem sofrendo 
inúmeros golpes decorrentes de reformas em seus currículos, divergências 

19 Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde – OMS – declarou que a 
disseminação comunitária do covid-19 em todos os continentes, devido ao surto global 
do Coronavírus foi caracterizada como pandemia. Atualmente, somam-se mais de 648 
mil mortes no Brasil. 
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entre diferentes concepções de educação e formação de professores, 
descontinuidade de programas formativos federais que ligavam universi-
dades às escolas, a pressão que  empresas privadas de educação exer-
cem pelo domínio da oferta dos cursos de licenciaturas presenciais e re-
motos. É nessa ‘arena de conflitos’ que se encontra a formação inicial de 
professores e professoras no Brasil hoje.

Por outro lado, sabemos da importância para a formação conti-
nuada docente a valorização dos saberes da experiência dos professores 
e professoras em exercício, então propor este tipo de encontro contribui  
tanto para quem está no início quanto para quem já exerce a profissão.20

Neste artigo iremos, em específico, dialogar sobre a roda de con-
versa intitulada “Escola Feliz e Pedagogia Freinet: lições para uma educa-
ção emancipatória”, vinculada à disciplina Fundamentos e Diretrizes da 
Educação Infantil, realizada no dia 07 de maio de 2021, com aparticipa-
ção das professoras Lucianna Magri de Melo Munhoz, Roseane Daminelli 
Gomes e Rúbia Cristina Cruz. O encontro foi pensado e elaborado pelas 
quatro professoras para compartilharem suas vivências com as crianças, 
alicerçadas pela teoria e princípios do pedagogo francês Célestin Freinet 
e possibilitou trocas mútuas e tantas reflexões que consideramos impor-
tante sua composição num artigo.

A roda de conversa propôs um diálogo e um momento de partilhas 
das experiências das professoras e destacou as possibilidades do traba-
lho pedagógico com crianças pequenas e muito pequenas, sujeitos dos 
espaços da Educação Infantil, que reverberam práticas humanizadoras 
numa relação de reciprocidade, de práticas pedagógicas diferenciadas 
e de processos emancipatórios.

O diálogo foi atravessado por questões relacionadas à formação 
docente, à gestão escolar, à sala de aula. Para esse momento, realiza-
mos um recorte e trouxemos a sala de aula e sua potência frente aos 
princípios freinetianos na Educação Infantil.

Destarte, nosso objetivo é: (a) apresentara Pedagogia Freinet na 
sala de aula da Educação Infantil como uma proposta humanizadora 
e emancipatória pelos princípios que ela defende como a autonomia, 
cooperação, trabalho, livre expressão; (b) desvelar o tateio experimental 
e o materialismo escolar como alicerces para as reflexões das práticas 
freinetianas no cotidiano da sala de aula; (c) discutir os ateliês de traba-
lho como um dos instrumentos da Pedagogia Freinet que possibilitam a 
concretização desses princípios e desta proposta.

Didaticamente apresentamos quatro seções para abrirmos nossa 
roda de conversa, (1) considerando a enorme contribuição de Freinet 
para a educação contemporânea; nos dedicamos a compor o trabalho 
da (2) sala de aula com a (3) experiência junto às crianças pequenas, 
e (4) as muito pequenas, os bebês. A intenção é construir uma relação 
entre a sala de aula e práticas pedagógicas que podem revolucionar a 
produção de conhecimento na educação infantil e explicitar o tateio 

20  Mais informações ver in: Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019. 
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experimental e o materialismo escolar como alavancas para uma edu-
cação libertadora. Convidamos você, leitor, leitora, a estarem conosco 
em nossa roda. Abrimos a roda...

Abre a roda, tindolelê, abre a roda, tindolalá...21

A CONTRIBUIÇÃO DE FREINET PARA A EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA

A Pedagogia Freinet teve sua origem com o professor francês 
Célestin Freinet, (1896-1966). Na infância, Freinet foi pastor de ovelhas e 
com o advento da guerra em 1914, interrompeu seus estudos na Escola 
Normal e alistou-se no Exército. No combate, sofreu ação de gases tóxi-
cos que comprometeram seus pulmões. 

Em 1920, em Bar Sur Loup, uma pequena aldeia do sul da França, 
começou a trabalhar numa escola rural e precária. Cadeiras velhas 
eram dispostas em filas de maneira tradicional e não havia nada den-
tro da sala que motivasse as crianças a aprenderem. No interior deste 
cenário, as crianças eram submissas e passivas, bem diferentes das que 
via na hora do recreio, cercadas de liberdade: crianças vivas, falantes e 
felizes. Dedicou-se profundamente a elas e aos estudos dos processos de 
ensinar e aprender. A sua obra apresenta dois conceitos fundantes para 
a discussão que segue: o tateio experimental e o materialismo escolar.

O tateamento experimental se refere ao desejo inerente às crian-
ças em conhecerem, descobrirem, aprenderem sobre o mundo que as 
cercam. Vejamos:

No início há uma situação que desperta nas crianças a vontade de 
aprender. Essa vontade desemboca na ação; mas acontece de as 
crianças se chocarem com inúmeros fracassos e só obterem alguns 
sucessos pouco satisfatórios. O fracasso se torna desafio e o suces-
so, encorajamento. Por isso, aprender pode exigir tempo. Quanto 
mais longo e difícil for, mais significado terá em sua existência! Essa 
evolução hesitante para o domínio de uma aprendizagem é o que 
Freinet chama de TATEAMENTO EXPERIMENTAL (GROUPE MATERNEL 
LIÈGEOIS, 1991, p. 10).

Para que pudesse garantir às crianças o maior número de tateios 
experimentais Freinet propôs um novo modo de organizar os tempos e es-
paços da escola. Desta feita, foram criados vários instrumentos pedagó-
gicos que permitiram que a vida entrasse na sala de aula, transformando 
as práticas da escola tradicional. 

A sua proposta pedagógica foi pautada nos princípios marxistas 
de trabalho, pois acreditava que o professor pertencia à categoria dos 
trabalhadores, assim como um operário, camponês, artesão, e que se 
não estivessem satisfeitos com os resultados de seus ofícios, sentiam ne-
cessidade de buscar novas ferramentas que os ajudassem a produzir re-
sultados que os realizassem enquanto trabalhadores. Deste modo Freinet 

21 Cantiga de domínio público composta por Frajolla e Mariola, que convida os elementos 
da infância a comporem a roda, que se abre infinitamente...
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criou o conceito materialismo escolar. Elise Freinet, sua esposa e sua com-
panheira nas investigações pedagógicas, dizia que a filosofia pedagógi-
ca não pode reduzir-se a palavras ou a escritos, mas está materializada 
em utensílios, técnicas, estruturas e instituições (FREINET, 1978).

É por meio de um espaço organizado, da distribuição planejada 
do mobiliário e dos materiais acessíveis que temos a oportunidade de 
observar os tateios experimentais das crianças em ação.

A sala de aula freinetiana

Salientamos que uma sala de aula freinetiana nunca é igual a ou-
tra. Elas se diferenciam nas condições materiais, nas instalações, na orga-
nização da escola e do sistema de ensino, mas elas se assemelham nos 
princípios básicos que norteiam a prática e o trabalho desenvolvido com 
as crianças. É uma pedagogia dinâmica, pois a organização das salas e 
os instrumentos22 utilizados como: a aula passeio, a correspondência, o 
texto livre, os ateliês de trabalho, são diretamente afetados e modifica-
dos pelas condições físicas e marcadas pelo grupo, professora23 e crian-
ças, que compõem esta sala (PORQUET, 1964). 

Onde elas então se parecem, considerando que possuem uma 
identidade e reconhecimento nas discussões pedagógicas? Buscamos 
essa resposta na própria obra de Freinet, onde fica evidente que as clas-
ses se parecem todas nos seus fundamentos, no seu ritmo e no seu espí-
rito. “Mas, porque estão baseadas na vida da criança, no seu meio, são 
necessariamente diversas de acordo com estes meios e estas crianças” 
(FREINET, 1975, p. 50).

Portanto, os princípios que norteiam e perpassam as ações pedagó-
gicas das salas que dialogam com a Pedagogia Freinet são voltadas para 
a promoção da vida que pulsa intensamente na infância e nas relações 
que são estabelecidas entre a criança os outros e o mundo que a cerca. 
Para esclarecermos mais amiúde, o meio em que a criança vive se apre-
senta entre crianças em escolas do campo, cidade, ocupações territoriais, 
aldeias, quilombos, espaços organizados, espaços improvisados, escolas 
constituídas há muito tempo, escolas mais novas, enfim, os territórios esco-
lares que entrelaçam tempos e espaços para a organização educativa e 
que são resultado da relação das comunidades, cidades, estados, países 
que exercem influências culturais de constituição dos sujeitos e suas formas 
de se apropriarem da educação formal. O aspecto voltado ao seu outro 
é relacionado às relações que a criança estabelece com a professora, 
as educadoras de creche, as profissionais da escola – serventes, cozinhei-
ras, zeladoras, diretoras, orientadoras pedagógicas –, sua família, seus/suas 

22  Podemos encontrar esse instrumental no site https://revistahipotese.webnode.com/ar-
queologia-freinet/

23  Usaremos o gênero feminino inspiradas pelas reflexões de Paulo Freire sobre os usos de 
uma gramática machista, onde apenas a presença de um masculino generaliza-se as 
palavras todas para o masculino. Vamos considerar os usos no feminino, considerando-
-se a trajetória de uma maioria de mulheres no campo educacional, terminologias que 
incluirão, portanto a todos.
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colegas de turma e de escola, ou seja, crianças e adultos que perpassam 
sua vida nos vários momentos do seu cotidiano infantil.

Muito observador e atento aos desejos expressos pelas crianças, 
Freinet iniciou um movimento de grandes mudanças pedagógicas ten-
do como princípios a Livre Expressão, a Autonomia, a Cooperação e o 
Trabalho. Faremos uma tentativa de explicitar estes princípios separa-
damente, pois estão tão imbricados no dia a dia de uma sala freinetia-
na que separá-los só é possível para efeito didático. 

Livre Expressão

A criança precisa ter na escola um ambiente de confiança e acei-
tação para que possa se exprimir livremente, dizer o que pensa, poder 
falar de si, buscar o que é de seu interesse. Se considerarmos como fun-
damento a livre expressão da criança e a concomitante escuta atenta 
da professora como forma de conhecer o mundo em que as crianças 
vivem, de considerá-la como um ser de direitos que pensa, sente, dese-
ja, escolhe e constrói, nossa postura como professora é a de propiciar 
um ambiente cooperativo, um ambiente cheio de vida, que desperte na 
criança o desejo de descobrir, de pesquisar, de falar, de ler e escrever. É 
preciso que a professora estimule, favoreça a livre expressão, o desenvol-
vimento do pensamento autônomo num ambiente cooperativo. Exprimir-
se não somente por meio da fala, mas com o corpo todo, nos jogos sim-
bólicos, na dança, no desenho, na modelagem, na pintura. 

Autonomia

A autonomia vai além de uma criança aprender a se vestir sozinha, 
amarrar sapatos, usar banheiro adequadamente. Quando falamos de au-
tonomia, estamos falando da construção do pensamento autônomo, de 
poder fazer escolhas, de poder tomar decisões, mesmo as mais simples, e 
de se responsabilizar por elas. A educação contribui para a formação e 
para o desenvolvimento de cidadãos, na sua atuação em sociedade, de 
forma verdadeiramente democrática. Só se “aprende” democracia prati-
cando a vida em sociedade; e só se é verdadeiramente cidadão quando 
se é livre e autônomo. Não se pode formar indivíduos livres e autônomos 
num ambiente autoritário, onde um manda e o outro obedece, onde a 
professora manda, traz tudo pronto e determinado, e a criança não pode 
escolher o que quer fazer. A invariante pedagógica nº 2724, expressa essa 
reflexão quando afirma que “Prepara-se a democracia de amanhã pela 
democracia na Escola. Um regime autoritário na Escola não pode ser for-
mador de cidadãos democratas” (SAMPAIO, 1994, p. 97). Nesse sentido, a 
construção da autonomia prescinde a formação cidadã da criança.

24 Freinet organiza os princípios que regiam suas ações pedagógicas em Invariantes Peda-
gógicas.  Com estes princípios acreditava que o (a) professor(a) poderia compreender 
melhor sua atuação como educador e perceber os processos da sua prática pedagó-
gica.
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Cooperação

A cooperação pode ser compreendida como a construção do 
pensamento autônomo e solidário dentro de um ambiente coopera-
tivo. Nesse ambiente cooperativo, as crianças aprendem a levar em 
conta os outros, têm a possibilidade de escolher, de realizar, de trocar, 
de cooperar com o outro: ajudando-o em suas atividades, participan-
do de projetos coletivos, trocando ideias, compartilhando projetos, es-
paços e materiais, buscando junto soluções para problemas e resolven-
do conflitos.

São nos momentos cooperativos que cada criança contribui com 
o seu fazer para os fazeres do grupo, não há competição entre o que 
sabe mais e o que sabe menos. Num trabalho cooperativo, uns ilustram, 
uns escrevem, outros pintam, recortam. Cada qual pode contribuir com 
seu conhecimento e ação, ao mesmo tempo que aprendem e ensinam 
o outro; juntos planejam, executam, avaliam seus projetos coletivos.

Trabalho

Numa sala de aula freinetiana, o trabalho é a expressão do ser no 
mundo. Pode ser trabalho manual, intelectual e social, pode ser sério 
e alegre ao mesmo tempo, e não enfadonho. O trabalho é profunda-
mente baseado nas necessidades das crianças: de expressar sentimen-
tos e ideias; de criar, agir, conhecer; de comunicar-se com os outros; de 
organizar-se; de avaliar-se. Transforma o lúdico em trabalho produtivo. 
Observem quanto trabalho há nas crianças brincando no tanque de 
areia. As crianças enchem e esvaziam baldes, carregam com cuida-
do para que água não caia antes de chegar ao seu destino, colocam 
água na medida adequada para conseguir desenformar seu molde de 
plástico, cavam buracos para criar lagos, rios onde seus barquinhos de 
papel irão navegar, contam quantos baldes de água são necessários 
para encher seu lago; trabalham num esforço conjunto e cooperativo. 
Transformam a escola num verdadeiro canteiro de obras (FREINET, 2004, 
p.103).

Podemos considerar que se trata de uma sala de aula diferencia-
da, onde a vida e sua expressão são o mote dos processos que são es-
tabelecidos nas relações entre crianças e adultos, ensinantes e apren-
dentes mútuos. E, a necessidade de materialidade para a construção de 
esse modo de ensinar e aprender com e na vida é essencial para uma 
educação emancipatória. 

Neste artigo, iremos nos dedicar mais às questões relacionadas 
com os ateliês de trabalho, que, enquanto instrumento da sala de aula 
freinetiana, são a expressão desses princípios e demandam muitos ques-
tionamentos. Este instrumental será entrelaçado no decorrer de nossa 
discussão considerando as experiências com as crianças pequenas e as 
muito pequenas e os bebês.



Eduardo GaspEroni dE olivEira | solanGE Maria dE olivEira Cruz

(orGanizadorEs)

186

A experiência com crianças pequenas

O trabalho pedagógico com as crianças pequenas se constitui 
num desafio. A faixa etária das crianças pequenas abarca dos quatro 
aos cinco anos e não pode ser encarado com um período de prepara-
ção para a escola de Ensino Fundamental. As crianças pequenas têm 
aprendizagens próprias para este período e tanto como os bebês, são 
sujeitos de suas aprendizagens, são autônomas, responsáveis e cidadãs. 
Portanto, as práticas pedagógicas que lançam mãos dos ateliês de tra-
balho vão contribuir para esse desenvolvimento de forma crítica e refle-
xiva no universo da infância. É uma descoberta de si e do outro, das suas 
próprias necessidades e das possibilidades de organizar sua atividade na 
busca da realização de seus projetos e dos projetos da turma.

Desta maneira, um dos instrumentos freinetianos que convida as 
crianças para a pesquisa são os ateliês de trabalho, onde a sala de aula 
é organizada de tal forma que permite às crianças fazerem escolhas de 
quais linguagens desejam trabalhar a fim de se expressarem livremente e 
as tornem cada vez mais autônomas num ambiente cooperativo.

Os ateliês de trabalho estão relacionados a atividades diversifica-
das e simultâneas, que podem ser desenvolvidas individualmente e/ou 
em pequenos grupos. Os materiais disponíveis nos ateliês estão sempre 
visíveis e ao alcance das crianças para que os usem e elas mesmas os 
arrumem, sendo flexíveis à inserção de novos materiais e técnicas pela 
professora e também pelas crianças. Os ateliês estão disponíveis todos 
os dias, mas é o interesse das crianças que indica o funcionamento ou 
não do ateliê no dia. As crianças, juntamente com a professora decidem 
qual ateliê será aberto ou fechado, de acordo com o projeto que está 
sendo desenvolvido, também sugerem novos ateliês por conta de novos 
projetos que surgem a partir das observações da turma e intervenções 
da professora.

As crianças se inscrevem nos ateliês de acordo com seu espaço físi-
co e organização pedagógica. Cada ateliê comporta um determinado 
número de crianças de maneira que possam trabalhar tranquilamente. 
O tempo que ficarão em determinado ateliê está diretamente ligado à 
suas necessidades e interesses sem deixar de lado a responsabilidade, o 
comprometimento pela escolha e pelo trabalho desenvolvido. Caso o 
tempo não seja suficiente para finalizar o trabalho, a criança tem opor-
tunidade de concluí-lo num outro dia e sua produção é devidamente 
guardada para sua continuidade.

As crianças têm liberdade de ação; são livres para escolher, pas-
sam de um ateliê para o outro de forma organizada pelo mural que 
aponta as vagas disponíveis para esta mudança; mas é uma liberdade 
situada: não podem escolher não fazer nada. Isso significa que a criança 
não faz “apenas o que quer”, pois desta maneira a criança fica perdida 
e acaba por “escolher” aquilo que já está acostumada a fazer, aquilo 
que não lhe traz desafios, evita o erro, o insucesso. Portanto, a liberdade 
é sempre contextualizada, é poder escolher entre opções determinadas 
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e claras, opções que a própria criança ajuda a construir e cujo leque 
ajuda a ampliar. Torna-se responsável sobre sua escolha, comprometida 
com o trabalho desenvolvido e que irá desenvolver.

O trabalho em ateliês amplia a convivência com os colegas de 
quem solicitam ajuda, dependendo cada vez menos da professora. O 
papel da professora é o de: permitir que as crianças façam inúmeros ta-
teamentos, ajudar as crianças a concluírem seus projetos, fornecer ajuda 
técnica quando necessário, permitir que as crianças progridam em seu 
próprio ritmo e respeitar a personalidade de cada criança.

Entre as possibilidades de escolha sugerimos: pintura, desenho e es-
crita, lousa, casinha, números (atividades de raciocínio lógico), recorte e 
colagem, jogos e quebra-cabeças, biblioteca, modelagem, carrinhos e 
miniaturas, computador, água.

Todas as salas de aula baseadas em Freinet não têm necessaria-
mente os mesmos ateliês. Eles são construídos a partir das realidades pe-
dagógicas locais, considerando-se os objetivos educacionais, os projetos 
pedagógicos, as diretrizes curriculares e os desejos das crianças. E, é por 
estas questões que poderemos ter inúmeros ateliês montados ou organi-
zados e não oferecermos todos de uma vez, em todos os dias. Se a sala 
não permite a oferta de todos os ateliês ao mesmo tempo combina-se 
com a turma quando e quais acontecerão em determinado dia da se-
mana. O combinado prévio possibilita que as crianças se organizem in-
ternamente diminuindo a ansiedade e o que é pior, que as crianças se 
tornem indiferentes ao que é ofertado pela professora. Nosso objetivo 
não é que as crianças façam tudo o que queiram, mas que queiram tudo 
o que façam!

Freinet e a experiência com bebês e com crianças bem pequenas 

Pensar uma proposta pedagógica que atenda às necessidades 
dos bebês e das crianças bem pequenas significa organizar tempos e 
espaços para que possam explorar os ambientes e os objetos com liber-
dade e segurança, que possam se expressar em diferentes linguagens 
e que tenham contato permanente com a natureza. Assim, o bebê vai 
fazendo seus tateios experimentais de ser e estar no mundo.

Freinet (1996) afirma que na primeira fase da infância devemos nos 
abastecer de experiências sensoriais e exploratórias com o mundo, as 
artes e a natureza, que nos servirão de repertório por toda a vida, o que 
ele chamou de Reserva de Infância. 

Na época em que viveu, a educação dos bebês ficava a cargo 
das famílias e do serviço social na França, por isso não encontramos tan-
tos escritos seus sobre os bebês em sua obra. Entretanto, as professoras 
do Movimento da Escola Moderna – MEM – em diversos países, inclusive 
no Brasil têm pesquisado possibilidades do uso dos instrumentos com os 
bebês e crianças bem pequenas. 

A troca de experiências entre professoras, a partilha de questões e 
os sucessos de seus trabalhos possibilitam que construam o que Imbernón 
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chamou de comunidade de práticas25. Para o autor, 

Comunidades de prática são grupos constituídos com a finalidade 
de desenvolver um conhecimento especializado, mas não é uma 
comunidade científica. Compartilha aprendizagens baseadas na 
reflexão partilhada sobre experiências práticas (IMBERNÓN, 2009, p. 
80).

A investigação por parte das educadoras brasileiras indica que 
para se ter êxito com esta faixa etária é necessário fazer alguns ajustes, 
como: cuidar para que o número de bebês não ultrapasse doze por ses-
são dos ateliês, sendo número mais satisfatório de oito bebês, assim eles 
conseguem se concentrar e podem ser observados com atenção pelas 
educadoras. 

Organizar o espaço da sala de aula de bebês requer subdividi-los 
em pequenos grupos que lhes permitam escolher o que pretendem tra-
balhar e se expressar.

Os ateliês para os bebês permitem o direito à escolha e à livre 
expressão tanto quanto às crianças pequenas, considerando algumas 
adaptações. Algumas atividades podem ser realizadas como: cavale-
te para pintura, massa de modelar, tanto as tintas e massinhas podem 
ser comestíveis; biblioteca; recorte e colagem; jogos simbólicos, como 
casinha e carrinhos; jogos de encaixe, de montar; bacias e funis para 
explorações com água; elementos da natureza, como: pedrinhas, folhas, 
sementes. 

As lupas e lentes são imprescindíveis para observarem os insetos e 
outros bichinhos. Assim, como Manuel de Barros lembra, as crianças se in-
teressam pelas coisas miúdas e desimportantes para os adultos. “Dou res-
peito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos 
mais que aviões” (BARROS, 2010, p. 23). Portanto, cabe a nós, professoras 
das infâncias, nos dedicarmos cada vez mais às coisas desimportantes 
para os adultos e fundamentais para as crianças.

ABRINDO A RODA PARA NÃO FECHAR A CONVERSA... 

Nesse sentido, as conversas das crianças são para nós fonte de re-
flexão e de pesquisa, aprendizagens e conselhos. Acompanhe a narra-
tiva abaixo, “Desculpa, mas não pode me obrigar a ir”26,que revela os 
princípios freinetianos vivenciados pelas crianças nos ateliês de trabalho, 
e traz à baila experiências do vivido, significando e ressignificando a vida 
em sala de aula.

25 Em nossa relação profissional, nós quatro enquanto professoras e pesquisadoras, temos 
nos declinado a constituir-nos em uma comunidade de prática, organizando-nos como 
grupo que pesquisa e desenvolvendo um conhecimento sobre as práticas Freinet na 
Escola Básica e no Ensino Superior.

26 Desculpa, mas não pode me obrigar a ir foi publicado no Livro Pipocas Pedagógicas: 
narrativas outras da escola, organizado por PRADO, G. do V. T.; PROENÇA, H. D. M.; SE-
RODIO, L. A. e FILHO, R. B. da S., em 2017, como uma Pipoca Pedagógica, e faz parte 
das discussões narrativas do Grupos de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada 
(GEPEC/UNICAMP).
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Num dia desses, como num milagre pedagógico, conseguimos 
cumprir a rotina da turma dentro do tempo determinado. Estamos 
adiantados, o que não é muito comum, pois algumas, senão muitas 
vezes, ultrapassamos nosso tempo na roda da conversa, há sempre 
muitas novidades a serem compartilhadas... No meio de tantas no-
vidades, alguém diz: 
- ‘Está passando a hora dos ateliês!’ 
Encerramos o tempo da roda e fomos para os ateliês, mas nos envol-
vemos tanto que passamos da hora, de novo!
Nesse dia, conseguimos fazer tudo no tempo determinado! Fomos 
ao parque na hora certa, retornamos no horário certo, bebemos 
água, lavamos as mãos como de costume para irmos ao lanche e 
ainda tínhamos um tempo antes de irmos para o lanche. Alguém 
propõe: 
- ‘Vamos cantar?’ 
Enquanto cantávamos, observei que uma das crianças que é sem-
pre muito participativa - canta, propõe músicas - não cantou ne-
nhuma música. Percebia que estava conosco na roda, mas alheia a 
tudo que se passava. Perguntei a ela:
- ‘Durval, algum problema? Você não cantou nenhuma música?’
Abaixou a cabeça e começou a chorar.  Como de costume algu-
mas crianças foram até ele e perguntaram o que houve, sem suces-
so... Uma das crianças disse:
- ‘Se não falar a Roseane não vai saber o que é, e não pode ajudar 
né? Nem a gente.’
Nem assim, Durval manifestou desejo de contar.  Disse às crianças:
- ‘Vamos esperar ele se acalmar e depois se quiser nos conta.”
Hora do lanche, todas saíram. Perguntei se queria falar o que houve. 
Balançou a cabeça negativamente.
- “Quer conversar depois na roda final junto com os colegas?”
Respondeu, afirmativamente.
Ao retornarmos do lanche, disse à turma que Durval queria contar o 
que o deixou triste. Todas ficaram em silêncio para ouvir o que dei-
xou o amigo tão triste.
- “Eu estava no ateliê de computador sozinho e o Manoel não quis 
trabalhar comigo.” 
Manoel responde, prontamente:
- “Não pode me obrigar a ir, eu estava querendo muito ir na massi-
nha fazer lanche divertido.”
Estava se referindo ao conjunto novo de massa de modelar que eu 
havia trazido para a turma “treinar” como se faz lanche divertido 
com olhos, cabelos, boca, nariz... pois nos próximos dias iriam fazer 
esta atividade usando hortaliças, grãos, legumes... no pão de forma.
Antes que eu perguntasse às crianças o que achavam sobre Durval 
obrigar Manoel a ir num ateliê, uma criança disse:
- “Não pode obrigar, porque é o Manoel quem escolhe o ateliê que 
quer ir. Cada um escolhe o ateliê, não é o colega que escolhe.”
Durval continua cabisbaixo, parece não se convencer muito e diz 
olhando pra mim:
- “Pra o Manoel me deixar feliz quero que peça desculpas.”
- “Diga isso olhando pra ele.” Ao que Manoel respondeu, 
prontamente:
- “Não precisa, já entendi... Desculpa, mas não pode me obrigar a 
ir!”
Simples assim!!” (GOMES, 2017, p. 79).
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Com esta narrativa, podemos observar como a autonomia, o tra-
balho, a livre expressão e a cooperação são direitos que foram garan-
tidos, mesmo que isso não agradasse a um colega de sala. Os conflitos 
são resolvidos de forma cooperativa na roda de conversa e os direitos in-
dividuais, como no caso a escolha de onde se quer trabalhar, são respei-
tados pelo grupo. Freinet dizia “a vida prepara-se para a vida” (FREINET, 
1996, p.25). 

A formação docente precisa estar estruturada em uma perspec-
tiva em que os alunos e alunas possam construir de forma coletiva e de 
maneira teórico-prática olhares sensíveis às crianças. Para isso, necessi-
tam aprender a se colocarem no lugar delas, compreender suas necessi-
dades e singularidades e, essencialmente, saber que a criança é capaz, 
tem voz e vez na sociedade. 

Todas essas discussões foram alinhadas de maneira em que a indis-
sociabilidade da teoria e da prática (FREIRE, 2002) fossem transparecidas, 
oferecendo às crianças a oportunidade de vivenciarem diferentes mo-
dos de se expressarem e tatearem, permitindo-os refletirem sobre o que 
é oferecido a elas na escola da infância, e específico na escola pública, 
mostrando que é possível transformar e transformar-se em uma relação 
dinâmica em que a reciprocidade entre professores/as e crianças seja o 
guia dos processos pedagógicos. E assim num continuo movimento dia-
lógico continuamos em roda cantando:

Abre a roda tindolêlê,
Fecha a roda tindolálá 
Abre a roda tindolêlê,

tindolêlê, tindolál
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DESPROTEÇÃO SOCIAL, INTERSETORIALIDADE E 
EDUCAÇÃO INFANTIL: A ESCOLA COMO 

GARANTIA DE DIREITOS
Marina Corcovia

Fabiana Giannetti Duarte

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo refletir sobre o drama cotidiano encon-
trado na escola cujos alunos da Educação Infantil, oriundos de famílias 
pobres e em situação de desproteção social, são a expressão da leitura 
fragmentada da realidade por parte do Estado. De cunho bibliográfico, 
pretende-se apresentar que as discussões clássicas e contemporâneas 
com respeito à formação do Estado mostram que este privilegia a esfera 
individual em detrimento do coletivo. A pesquisa aponta que as políticas 
sociais surgem com a imposição da questão social como problema prin-
cipal a que a burguesia devia fazer frente. Do outro lado temos a família, 
que se move através dos tempos, sofre transformações e assumem inú-
meros arranjos. Da leitura fragmentada da realidade surge um processo 
interventivo também fragmentado. Conclui-se que à família, enquanto 
um sujeito coletivo de direitos, deve ser dispensado um atendimento glo-
bal, totalizante. Neste sentido, a intersetorialidade aparece então como 
uma forma alternativa de atendimento à família, buscando garantir-lhe 
o direito de cidadania através de ações sinérgicas onde a política públi-
ca de educação pode assumir papel protagonista, principalmente na 
Educação Infantil.

Palavras-chave: Escola. Desproteção Social. Intersetorialidade. Direito. 
Educação.
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INTRODUÇÃO

“Se cada hora vem com sua morte 
se o tempo é um covil de ladrões 

os ares já não são tão bons ares 
e a vida é nada mais que um alvo móvel

você perguntará por que cantamos”.
BENEDETTI (1989, p. 26)

Este capítulo apresenta a escola como catalizadora das demandas 
dos alunos, mas que nos aspectos de diálogo com outras políticas publi-
cas deixa um vácuo que colabora com o não desvelamento das despro-
teções sociais e aprofundamento da desigualdade entre os alunos.

Escrever sobre o tema não é fácil, mas representa um esforço de 
reflexão sobre o caráter assumido pelo Estado frente às demandas reais 
colocadas pelos alunos na escola, bem como demonstra que há possi-
bilidades de atendimento adequado e que possibilitem a aprendizagem 
e o sucesso escolar.

Na primeira parte do capítulo, fizemos uma investigação teórica 
que pautou nossa investigação. Neste momento, procuramos abordar 
a política de educação enquanto direito de cidadania da criança e, 
posteriormente, como as desproteções sociais são obstáculo para que 
o aluno, dentro do espaço socioeducacional, possa exercer esse direito. 

A concepção da intersetorialidade enquanto forma estratégica 
para enfrentamento é nosso tema seguinte, onde procuramos demons-
trar conceitos, caracterizações e sua relevância à infância. Também 
procuramos esclarecer o papel fundamental da escola na realização 
de diálogo entre as diversas políticas públicas que podem abarcar, em 
rede, a família dessas crianças.

Não tivemos a pretensão de esgotar o tema, mas sim de instigar e 
provocar reflexões e ações totalizadoras em direção à família e à primei-
ra infância. 

DESPROTEÇÃO SOCIAL, INTERSETORIALIDADE E EDUCAÇÃO INFANTIL: 
A ESCOLA COMO GARANTIA DE DIREITOS

A Política de Educação e a desproteção social

“cantamos pela infância e porque tudo 
e porque algum futuro e porque o povo 

cantamos porque os sobreviventes 
e nossos mortos querem que cantemos”

BENEDETTI (1989, p. 26)

A escola é um espaço sócio-ocupacional que apresenta diversas 
expressões da ‘questão social’, as quais afetam diretamente o desenvol-
vimento do aluno, dos professores, das famílias, dos estudantes, enfim, da 
sociedade, como um todo. Contudo, observamos a necessidade de es-
tratégias de intervenção governamental e de diferentes especialidades 
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de categorias profissionais para o enfrentamento de demandas sociais 
apresentadas pelos alunos e alunas.  

A questão social é considerada como elemento que se particulari-
za no nosso cotidiano de diferentes formas, 

é composto por um objeto, constituinte e constituído pela realidade 
social, que aparece, geralmente (sobretudo nas ações que envol-
vem crianças, adolescentes, famílias), por meio da violência social 
– ou violência da vivência em situação de pobreza; por meio da 
violência interpessoal e intrafamiliar, pela negligência, ausência de 
trabalho ou trabalho precário, pela ausência ou insuficiência de po-
líticas sociais universalizantes e redistributivas, situações que muitas 
vezes são permeadas por conflitos e rompimentos de vínculos na 
esfera familiar (FÁVERO, 2014, p. 42-43).

Essas questões se apresentam latentes no campo educacional e 
atingem os educandos, principalmente os que estudam em escolas pú-
blicas, causam baixo rendimento e desinteresse pelo aprendizado, vul-
nerabilidade às drogas e à exploração sexual, atitudes e comportamen-
tos agressivos e violentos, evasão escolar, entre outras vulnerabilidades 
sociais. 

Portanto, o aluno no espaço de aprendizagem não é apenas 
um indivíduo em sua singularidade, mas traz consigo a pluralidade e os 
conflitos familiares e comunitários; é um universo diante do professor, o 
qual, muitas vezes, consegue observar algumas demandas da criança. 
Contudo, Sposati (2009) nos aponta que nas práticas rotineiras da reali-
dade dos serviços tem-se percebido que em muitas ocasiões as ações 
de proteção social vêm somente após o acontecimento de uma despro-
teção social. 

E o desconhecimento a respeito das desproteções sociais e das 
suas manifestações, associado à invisibilidade delas, pode ocasionar ain-
da mais dificuldades para garantir os direitos sociais das crianças. O des-
conhecimento acerca das condições de desproteções sociais fomenta 
certa invisibilidade das situações que precisam ser enfrentadas, “banali-
zando as mesmas e/ou culpabilizando as pessoas ou as famílias que en-
frentam alguma situação de desproteção, gerando ainda mais sofrimen-
to e dificuldade no acesso a direitos” (ALCANTARA; DUARTE, 2019, p. 264). 

Por outro viés, observa-se que o Estado tem a função de garanti-
dor de direito, porém, promove um conjunto de desproteções sociais ao 
não efetivar sua responsabilidade pública e instituída constitucionalmen-
te, dificultando a consolidação dos direitos sociais e “nesse ambiente, a 
proteção social é estigmatizada no conjunto da ação estatal e, por con-
sequência, esse estigma se espraia àqueles que usam de suas atenções 
e, até mesmo, a quem nela trabalha” (SPOSATI, 2013, p. 656).

Ainda, segundo Sposati (2009, p. 25), “a assistência social se colo-
ca no campo da defesa da vida relacional” e expõe que as principais 
agressões à vida relacional estão nos campos do isolamento, representa-
das pelas expressões de ruptura de vínculos, desfiliação, solidão, aparta-
ção, exclusão, abandono; da resistência à subordinação, representada 
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pelas expressões de coerção, medo, violência, ausência de liberdade, 
ausência de autonomia, restrições à dignidade e da resistência à exclu-
são social, demonstrada em suas expressões de apartação, discrimina-
ção, estigma, todos distintos modos ofensivos à dignidade humana, aos 
princípios da igualdade e da equidade, principalmente no segmento es-
colar da Educação Infantil.

Sobre isso, Sposati (2013, p. 43-44) aponta que, no Brasil, no decorrer 
dos séculos, várias foram as formas de atenção e proteção delegadas às 
crianças “desvalidas” no intuito de debater o abandono, a criminalidade 
e outras formas de violências sofridas pelos infantes27. No entanto, a his-
tória nos diz que ela tem sido o alvo de “jogo das elites”, com interesses 
de ações voltadas para a filantropia e o assistencialismo estatal (quando 
muito). O problema, no entanto, persiste hoje e atinge milhões de crian-
ças, o que requer vastas e variadas interpretações de uma realidade que 
em muito se interveio, mas que, ao nosso ver, não se alcançou significati-
vas mudanças estruturais.

A partir disto, consideramos aqui a desproteção social como um 
elemento que expande a discussão da vulnerabilidade social e permite 
uma aproximação com a realidade social das famílias e crianças, com-
preendendo-as e inserindo-as em um contexto frequentemente marca-
do pela ausência ou ineficácia da proteção social advinda do Estado, 
onde se faz presente o binômio da desproteção/proteção pública e seu 
risco a garantia e o acesso a direitos sociais.

É importante compreender os processos de desproteção das crian-
ças, a fim de colaborar no processo de ensino-aprendizagem, uma vez 
que, conforme Hanushek (1986), o aprendizado do aluno é o resultado 
da atividade pedagógica e da orientação da escola, mas também um 
produto do ambiente escolar, ou seja, chega à escola com interesses, 
disciplina, apoio e estímulos, além da capacidade de convívio social for-
mados no seio de sua família.

A instituição familiar é concebida enquanto primeira instituição 
que traz referências para o desenvolvimento emocional e afetivo do in-
divíduo.  É por meio da interação familiar que o sujeito aprende a esta-
belecer as primeiras relações com o mundo, aprende a se comunicar, 
conforme o que viveu, trocou e aprendeu nesse meio.

Enquanto organização social, a família revela em suas relações in-
ternas o movimento estabelecido quando as relações sociais são amplia-
das. É nítida a parcela significativa da contribuição, atuação e interven-
ção dos pais tanto na educação como no desenvolvimento integral de 
uma criança.

Conforme Davet (2016), a terminologia família é oriunda do verbete 

27  A roda dos expostos durante anos foi utilizada por mães que não podiam ficar com 
seus filhos por motivo de pobreza e posteriormente, os orfanatos e creches cuidavam do 
acolhimento de órfãos abandonados, bem como FUNABEM aparece para criar e imple-
mentar a “política nacional de bem-estar do menor” cuja clientela era classificada em 
dois grandes grupos: os “infratores” que foram recolhidos na rua pela polícia e julgados 
pela Justiça, permanecendo sob custódia destas instituições; os “abandonados”, cujos 
pais não possuem condições de criá-los ou são órfãos, sem pais adotivos. 
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em latim famulus, que diz respeito a escravo doméstico. Tal designo foi 
criado a fim de se referir a um novo grupo social que havia aparecido nas 
tribos latinas da Roma Antiga.

Passos (2005) profere que o grupo familiar continua a ser o local ex-
cepcionalmente privilegiado ao processo de socialização da criança e 
sua constituição psíquica. Os fundamentais alicerces da família são tanto 
suas representações sociais, como a qualidade das trocas afetivas que 
acontecem entre os membros desse grupo. Peculiarmente, tais investi-
mentos referem-se aos vínculos construídos na “triangulação pais-filhos-ir-
mãos” (PASSOS, 2005, p. 8).

Enquanto instituição, a família, para Bleger (apud SOIFER, 1994), 
tem como função preservar, assegurar e controlar a satisfação da parte 
mais imatura, primitiva e narcisística da personalidade. Logo, para cum-
prir suas funções, a família deverá “conter essa parte imatura, o infantil, 
representado palpavelmente pelos filhos” (SOIFER, 1994, p. 22).

Della Torre (apud HITO; BUENO, 2004, p. 24) traz a seguinte defini-
ção: “Família, palavra de origem latina, significa conjunto de pessoas 
unidas por vínculos de parentesco e possuindo agregados (escravos, ser-
vos). Nem sempre a família foi assim constituída, mas ela é de qualquer 
forma um tipo de agrupamento social”.

O artigo 226 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), toma 
a família como base da sociedade e como tal tem especial proteção 
do Estado e cabe ressaltarmos que aqui a família é entendida como um 
sujeito coletivo de direitos, na medida em que os diversos arranjos con-
templam a diversidade, ou seja, encontramos crianças, adolescentes, 
idosos, mulheres, pessoas com deficiências e multiplicidade de orienta-
ção sexual.

Porém, no conjunto de esforços que o Estado realiza para proteger 
a sociedade civil, mediante bens e serviços, através das políticas públi-
cas, o faz ao indivíduo como portador de direito e não coletivo do tipo 
família ou comunidade, e é neste momento que desprotege o que de-
veria proteger.

Desta forma, a formulação da política pública de educação não 
leva em consideração o todo, o contexto familiar originário da criança, 
que, muitas vezes, é composto por mulheres arrimo de família, genito-
res desempregados ou portador de alguma doença crônica e na sua 
grande maioria pobres, residentes em espaços sem infraestrutura urba-
na e evidencia também a preocupação em proteger a elite burguesa 
quando propõe, como por exemplo, a jornada ampliada nos espaços 
da educação escolar.

Há que se destacar dentre as desproteções sociais mais aviltantes 
à dignidade da criança e do adolescente a elevada taxa de analfabe-
tismo dos pais, a quantidade de crianças de adolescentes de 0 a 14 anos 
fora da escola, no número de famílias onde nenhum de seus membros 
tem o Ensino Fundamental completo, sem deixar de mencionar meni-
nas, sendo mães precocemente e sem concluir o Ensino Fundamental 



Eduardo GaspEroni dE olivEira | solanGE Maria dE olivEira Cruz

(orGanizadorEs)

198

agravadas atualmente pela pandemia de covid-19.
Presenciamos que o direito à educação, assim como os demais di-

reitos sociais, vem sendo sucateado, privatizado; há pouco investimento 
nas Políticas Sociais, os direitos tornam-se mercadorias, acesso negado a 
muitos e privilégio de poucos, além da atual conjuntura política brasileira, 
a qual causa tanta insegurança em relação aos direitos conquistados, 
visto os dias de retrocessos que vivemos com o Governo Temer e atual-
mente com o Governo Bolsonaro.

Todavia, a educação, de acordo com Konzen (1999), é o primeiro 
e o mais importante de todos os direitos sociais, como podemos verificar 
no artigo 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
“são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o la-
zer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” 
(BRASIL, 2006, p.14).

Sendo a educação compreendida, conforme Konzen (1999), como 
valor de cidadania e de dignidade da pessoa humana, elementos funda-
mentais ao Estado Democrático de Direito e condição para a realização 
dos ideais da República, de construir segundo o artigo 3º da Constituição 
Federal, uma sociedade livre, justa e solidária, nacionalmente desenvol-
vida, com a erradicação da pobreza, da marginalização e das desigual-
dades sociais, regionais e livres de quaisquer formas de discriminação.

Entende-se ser importante ressaltar que foi apenas em 1988 com 
a Constituição Federal que houve uma transformação dos valores em 
relação à criança e ao adolescente pela Doutrina Jurídica da Proteção 
Integral, passando da condição de menores, objeto de compaixão-re-
pressão, para a condição de sujeitos plenos de direitos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA expõe que é dever 
da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com prioridade, “a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionali-
zação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária” (BRASIL, 2006, p. 321).

Portanto, a educação não é um direito cuja responsabilidade é 
imposta apenas a um determinado órgão ou instituição, possui seu fun-
damento na ação do Estado, mas é compartilhada por todos, ou seja, 
pela família, comunidade e sociedade em geral. Assim sendo, de acor-
do com a Constituição e o ECA, deve haver um comprometimento da 
Família, da Escola, do Conselho Tutelar, do Conselho da Educação, 
do Conselho da Criança e do Adolescente, da Diretoria de Ensino, das 
Secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde, das Universidades, 
das Polícias Militar e Civil, do Ministério Público e do Judiciário.

Portanto, as crianças têm o direito à educação, sendo dever do 
poder executivo prover sua efetivação – Municípios, Estado e da União. 
Contudo, o Estado Mínimo visa reduzir o fundo público como pressupos-
to do capital e ressalta o ideal de “zeramento de conquistas sociais, de 
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ganhos de produtividade e direitos sociais. Postula-se à volta às leis puras 
de mercado como as únicas democráticas e justas na definição do con-
junto de relações sociais” (FRIGOTTO, 2000, p. 103), sendo de fundamen-
tal importância o olhar para a Política de Educação a fim de lutar contra 
sua mercantilização e sucateamento. 

Não há como pensar a educação isolada do próprio contexto so-
ciopolítico e econômico. Importante ressaltar que no modelo neoliberal 
as relações se pautam por critérios do lucro e consumo individual, os direi-
tos sociais, em especial a educação, passa a ser uma mera mercadoria 
oferecida de modo semelhante a qualquer objeto de consumo e como 
afirma Frigotto:

A ideia-força balizadora do ideário neoliberal é a de que o setor pú-
blico (o Estado) é responsável pela crise, pela ineficiência, pelo privilé-
gio, e que o mercado e o privado são sinônimo de eficiência, qualida-
de e equidade. Desta ideia-chave advém a tese do Estado Mínimo e 
da necessidade de zerar todas as conquistas sociais, como o direito 
a estabilidade de emprego, o direito a saúde, educação, transportes 
públicos etc. Tudo isto passa a ser comprado e regido pela férrea 
lógica das leis do mercado. Na realidade, a ideia de Estado mínimo 
significa o Estado suficiente e necessário unicamente para os interes-
ses da reprodução do capital (FRIGOTTO, 2000, p. 83-84). 

O Estado, sua intervenção e as empresas parestatais são conside-
radas pelo modelo culturalmente neoconservador e economicamen-
te neoliberal parte do problema e não como parte da solução, sendo 
destacado pelos governos neoliberais que o melhor estado é o Estado 
Mínimo, como nos aponta Torres (2000, p. 115). 

implicam redução do gasto público; redução dos programas que 
são considerados gasto público e não investimento; venda das em-
presas estatais, parestatais ou de participação estatal; e mecanis-
mos de desregulamentação para evitar o intervencionismo estatal 
no mundo dos negócios. Junto com isso, propõe–se a diminuição da 
participação financeira do estado no fornecimento de serviços so-
ciais (incluindo educação, saúde, pensões e aposentadorias, trans-
porte público e habitação populares) e sua subsequente transferên-
cia ao setor privado (privatização) (TORRES, 2000, p.115-116).

 No Brasil, apenas observando a disparidade da desigualdade so-
cial podemos imaginar as condições de educabilidade profundamen-
te desiguais. Portanto, na escola “a diversidade de formação, salários e 
condições de trabalho dos professores, técnicos e funcionários, nos ofe-
recem elementos inequívocos para esperar desempenhos e resultados 
diferenciados” (FRIGOTTO, 2000, p. 85-86).

Essa dinâmica – na qual a classe média, e não só os estratos mais 
elevados da renda, pouco utilizam serviços e bens sociais no setor 
público – tende a reduzir a qualidade do sistema, ao retirar grupos 
com maior poder de barganha política da sua base de clientes e a 
reduzir a legitimidade do sistema de proteção social universal junto 
aos contribuintes, reduzindo o espaço para a expansão e melhoria 
do sistema (VILAS-BÔAS, 2011, p. 15 apud PIRES, 2014, p. 523.)
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Como Gentili (2000, p. 247-248) ressalta “defender ‘direitos’ esque-
cendo-se de defender e ampliar as condições materiais que os assegu-
ram é pouco menos que um exercício de cinismo”. E, infelizmente, não 
se defende muito menos se amplia as condições para assegurá-lo com 
qualidade e concordamos com o autor no momento que destaca que 
“quando um ‘direito’ é apenas um atributo do qual goza uma minoria 
(tal é o caso, em nossos países latino-americanos, da educação, saúde, 
da seguridade, da vida, etc.), a palavra mais correta para designá-lo é 
‘privilégio’”.

A maneira como a escola trata a pobreza constitui uma avaliação 
importante do êxito de um sistema educacional. Crianças vindas de 
famílias pobres são, em geral, as que têm menos êxito, se avaliadas 
através dos procedimentos convencionais de medida e as difíceis 
de serem ensinadas através dos métodos tradicionais. Elas são as 
que têm menos poder na escola, são as menos capazes de fazer 
valer suas reivindicações ou de insistir para que suas necessidades 
sejam satisfeitas, mas são, por outro lado, as que mais dependem da 
escola para obter educação (CONNELL, 2000, p. 11).

Ao mesmo tempo em que a escola corporifica o poder do Estado, 
sendo levantadas diversas queixas de pais e estudantes, como nos apon-
ta Connell (2000, p. 23), a escola também é “portadora de esperanças 
para um futuro melhor para a classe trabalhadora, especialmente onde 
as esperanças do sindicalismo ou do socialismo se extinguiram”.

Portanto, como observamos o Estado capitalista determinado pelo 
modelo neoliberal também é um motivador da evasão escolar tendo em 
vista que a partir do momento que não investe em educação, mantêm 
escolas sucateadas, professores com baixos salários e justifica a ausência 
de investimentos concretos em políticas educacionais, por meio dos dis-
cursos mercadológicos, privatizando aos poucos o que é considerado di-
reito, podemos afirmar que este comete negligência e é um dos agentes 
principais da evasão escolar, pois o Estado colabora com “expulsão” de 
crianças e adolescentes da escola, em especial as em situação de risco 
social e vulnerabilidade social.

Vale ressaltar que durante o período de pandemia28 e isolamento 
social, com as escolas fechadas às atividades pedagógicas continua-
ram a acontecer, só que na modalidade virtual, porém, segundo a última 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, em 2018, ape-
nas 69,1% dos municípios nordestinos possuíam acesso à internet, ficando 
abaixo da média nacional que é de 79,1%. Esse número é ainda mais 
baixo na zona rural, onde menos da metade dos domicílios nordestinos 
estão conectados (IBGE/PNAD, 2018).

28  Em dezembro de 2019 foi identificado na China um novo tipo de coronavírus, o SAR-
S-CoV-2. Trata-se de uma doença infecciosa causada pelo vírus que causou dissemi-
nação em período muito curto chegando a níveis alarmantes de contaminação e se 
alastrou por todo mundo colapsando os sistemas de saúde. No dia 11 de março de 2020, 
a OMS classificou a covid-19 como uma pandemia global e os governos optaram pelo 
isolamento social como forma de conter a disseminação do vírus. No Brasil, foram 648 mil 
mortes.
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Segundo recente pesquisa APEOESP/Vox Populi as dificuldades no 
ensino remoto também estiveram nas unidades escolares, sem estrutura 
para aula remota. Segundo 50,5% dos professores ouvidos, em plena era 
da tecnologia, as escolas onde trabalham não têm  salas com acesso à 
internet, computadores ou câmeras de vídeo disponíveis para as aulas. 
Este índice sobe para 70,2% na percepção de pais e 61,5% na avaliação 
dos estudantes do ensino médio. 

Desta forma, observamos que essa política pública e aulas não 
presenciais têm sido excludente, ampliando as questões da exclusão so-
cial e que ensino remoto, mesmo nos locais em que tenha sido bem pla-
nejado e executado, tem menores chances de gerar engajamento dos 
estudantes e promover o desenvolvimento, especialmente em famílias 
com condições reduzidas de acesso à infraestrutura necessária para isso, 
ou mesmo a um contexto domiciliar e comunitário menos favorável à 
aprendizagem, somados a outras desproteções que foram amplamente 
divulgados na mídia como a ausência de merenda, maior exposição à 
violência (sexual, física ou psicológica) dentro de casa e nas ruas.

O relatório inédito lançado pela Organização para a Cooperação 
e o Desenvolvimento Econômico – OCDE – sobre o impacto da covid-19 
não repercute apenas nos resultados de aprendizagem dos alunos. O con-
finamento e o distanciamento social têm consequências negativas para o 
bem-estar geral dos estudantes. Ser impedido de ir à escola e ter que ficar 
em casa aumenta o risco de má nutrição entre as crianças, a potencial ex-
posição à violência doméstica, bem como aumenta os níveis de estresse e 
ansiedade entre os jovens (OCDE, 2020, p. 51).

Contudo, contextualizamos o atual quadro da educação, forte-
mente influenciada pelo modo de produção capitalista, neoliberalismo, 
Banco Mundial a fim de mostrar que a garantia do Direito a Educação 
com qualidade é algo complexo, porém, as crianças e os adolescentes 
necessitam que seja garantido seu acesso e permanência na rede de 
ensino com o objetivo de evitar maior risco e vulnerabilidade da mesma, 
além da necessidade de haver uma maior parceria entre as políticas so-
ciais para o enfrentamento do atual desmonte dos direitos conquistados 
durante as últimas décadas e principalmente um olhar atento à primeira 
infância.

Compreendemos que a educação enquanto direito de todos e 
dever do Estado e da família, com o apoio da sociedade e o Estado, no 
conjunto de atos, estabelece metas e programas do governo com vistas 
à melhoria da educação. 

Assim, as decisões do governo pertinente às políticas públicas edu-
cacionais envolvem questões das mais diversas e relevantes, tais como 
infraestrutura, gestão escolar, proposta pedagógica, materiais de ensino, 
formação e qualificação docente, plano de carreira, contratação de 
profissionais da educação, valorização profissional do professor, dentre 
outras. 

Na prática o que observamos é que as escolas não estão dotadas 
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equipamentos, não há acesso à internet, professores, alunos e as famílias 
não dominam as tecnologias digitais. Escancarando a incapacidade de 
gestão do atual governo, e em parte, por ausência de um projeto claro para a 
educação básica que em 2 anos não conseguiu demonstrar o projeto para a 
educação infantil.

Neste sentido, a escola é um importante catalizador de desprote-
ções enfrentadas pelas famílias de seus alunos e possível articuladora de 
soluções não somente no âmbito de uma única política, mas de soluções 
que contemplem a família de forma totalizadora, ou melhor posicionan-
do,  de forma intersetorial, que será mais bem abordado a seguir.

Intersetorialidade: conceitos, caracterizações e relevância à infância 

“(...) cantamos porque o grito só não basta 
e já não basta o pranto nem a raiva 

cantamos porque cremos nessa gente 
e porque venceremos a derrota (...)”

BENEDETTI (1989, p. 26).

O termo intersetorialidade, concebido aqui, vem das ponderações 
de Junqueira que a entende como uma articulação de saberes e expe-
riências no planejamento, realização e avaliação de ações para alcan-
çar efeito sinérgico em situações complexas, visando ao desenvolvimen-
to social (JUNQUEIRA, 1998, p. 14, itálicos seus). O que permite uma nova 
maneira de executar as políticas públicas, entre elas, a de educação, 
que passa pela identificação dos problemas e pela solução integrada, 
buscando garantir aos alunos seus direitos de cidadãos e consequente 
sucesso escolar.

Em virtude desta perspectiva, entendemos que o atendimento dos 
alunos em situação de vulnerabilidade e /ou risco social deve se dar em 
uma concepção intersetorial, que se preocupa com a garantia dos direi-
tos de cidadania29, para torná-la crítica, reflexiva, emancipada frente à 
realidade em que está inserida.

Guidugli (1997, p. 77) analisa que há, na atualidade, uma reformu-
lação global quanto às expectativas das ações do Estado, bem como 
de suas competências, que as experiências até agora vivenciadas em 
diferentes sistemas, mostram de forma crescente, evidencias de não ter 
conseguido oferecer respostas satisfatórias às demandas da população. 

Analistas da realidade brasileira têm destacado o papel das rela-
ções patrimonialistas na formação histórica da política nacional. Para 
Faoro (apud CAMPANTE, 2003), uma sociedade de classes possui um po-
tencial equalizador e universalista, já uma do tipo estamental privilegia a 
desigualdade e o particularismo. O estamento é uma camada organi-
zada e definida politicamente por suas relações com o Estado, e, social-
mente, por seu modus vivendi estilizado e exclusivista. Não se confunde 
com a burocracia: “burocrático” é uma qualificação, não a substância; 

29  Põe-se aqui concretamente a questão da cidadania em oposição à concepção de 
mercado que tende a criar súditos e não cidadãos de vida social.
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o cargo burocrático é um veículo para a diferenciação social. E, por úl-
timo, não é, adverte Faoro, uma “elite”, nos termos de Mosca, Pareto 
ou Michels, pois não é uma camada heterônoma e aberta, surgida da 
“composição patrício-plebéia” que operou nos países capitalistas a partir 
do século XIX. Ao contrário, é uma estrutura social autônoma e fechada, 
típica de um “Estado patrício”, em que não há uma circulação de baixo 
para cima. Este estilo burocrático patrimonialista do Estado favoreceu 
a centralização administrativa, subordinou a sociedade civil através de 
relações de poder paternalistas e favoreceu um imaginário social onde 
o Estado é sempre doador, provedor da ordem, da justiça, do direito e 
dos favores.

Foi gerada uma cultura de dependência mútua, que inibiu proces-
sos de autonomia, criticidade e reflexão, assim como foi acostumada a 
não protestar contra a má qualidade dos serviços públicos existentes, a 
se conformar com a demora e consequente espera no atendimento dos 
serviços públicos em geral. 

A partir da década de 80, no Brasil, temos início uma política de 
descentralização. Esta, enquanto estratégia para reestruturar o aparelho 
estatal, democratiza a gestão através da criação de novas instâncias de 
poder e redefinição das relações do estado e sociedade. É um processo 
de redistribuição de poder e decisão estatal em suas dimensões funcio-
nais ou territoriais, argui JUNQUEIRA (1998, p. 13, itálicos seus), que somen-
te tem sentido quando há participação da sociedade civil30. Desta forma 

do Estado centralizador ao Estado empresário, daquele absoluta-
mente centralizador às inúmeras variantes existentes entre eles, bus-
ca-se hoje estabelecer um modelo de estado que tenha, na essên-
cia de suas ações e na razão maior de sua existência, não apenas a 
manutenção da unidade política, mas o atendimento da proteção 
de seus cidadãos (GUIDUGLI, 1997, p. 77).

No âmbito da política de Assistência Social, um extenso arcabouço 
legal foi se formando desde a Constituição de 1988 no que diz respeito à 
intersetorialidade no atendimento às famílias enquanto sujeito coletivo de 
direitos e na política para a criança e adolescente a criação do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA – possi-
bilitou o fortalecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 
– Lei Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, bem como a consolidação do 
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente – SGDCA – 
Resolução 113, do Conanda.

Desta forma, o Sistema de Garantia de Direitos tem sua base no ECA 
especificamente no artigo 86, o qual determina que “a política de aten-
dimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um 
conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios” (BRASIL, 2006).

O SGDCA é uma articulação de diversos atores, instrumentos e es-
paços institucionais, com papéis variados com um único objetivo que é 

30  A Constituição de 1988 a entende como um princípio democrático.



Eduardo GaspEroni dE olivEira | solanGE Maria dE olivEira Cruz

(orGanizadorEs)

204

o de garantir os direitos universais de todas as crianças e adolescentes 
e é estruturado através dos eixos da proteção integral, da defesa e do 
controle.

Neste sentido, Garcia (1999, p. 3) ressalta que o eixo da promoção 
de direitos, tem como objetivo, a formulação e deliberação de políticas 
sociais públicas como educação, saúde, saneamento, habitação e as-
sistência social, buscando priorizar o atendimento das necessidades bá-
sicas através de serviços, programas e projetos, governamentais ou não 
governamentais, para a garantia das necessidades básicas, do respeito 
à liberdade, integridade e dignidade de crianças e adolescentes.

O eixo da defesa tem por objetivo exigir e defender o acesso ao 
direito assegurados por lei, como também responsabilizar legalmente os 
autores de violação de direitos individuais ou coletivos das crianças e 
adolescentes.

O acompanhamento, fiscalização e avaliação do cumprimento 
de programas e prestação de serviços de instâncias governamentais e 
não governamentais responsáveis pela promoção e acesso aos direitos 
assegurados por lei ficam estabelecidos no eixo do controle.

Digiácomo (2014) indica que na verdade, pela sistemática atual, 
as intervenções estatais na área da infância e juventude devem ocorrer 
no âmbito de uma política pública específica, de cunho eminentemen-
te intersetorial que devem desenvolver ações articuladas/integradas, a 
partir de “fluxos” e “protocolos de atendimento” previamente definidos 
entre os órgãos e agentes corresponsáveis [...] para promover a efetiva-
ção de todos os direitos infanto-juvenis, atender e solucionar casos em 
que estes são ameaçados/violados e assegurar a instituição e correto 
funcionamento de uma “rede de proteção” interinstitucional ampla e 
funcional.

Nesse sentido, Winter, Menegotto e Zucchetti (2019), refere que 
não é possível mais planejar e executar qualquer ação que não seja de 
modo intersetorial, visto que as dificuldades das crianças e dos adoles-
centes em situação de vulnerabilidade são muito complexas e exigem 
uma tarefa conjunta, estruturada com base na intersetorialidade. Sendo 
assim, o trabalho precisa estar articulado, conforme a especificidade de 
cada criança e sua família, tendo a comunicação e o diálogo como 
essencial entre os setores da educação, assistência social e saúde, para 
que os obstáculos causados pela situação de vulnerabilidade possam ser 
diminuídos.

O objetivo dessa nova forma de atuação do Poder Público nos 
remete para a compreensão de que é ir além do simples atendimento 
“formal” e “burocrático” de casos de violação de direitos, pois deve-se 
trabalhar na perspectiva de evitar sua ocorrência, assegurando de for-
ma concreta, a todas as crianças e adolescentes (assim como a suas 
famílias), o acesso irrestrito e incondicional a todos os direitos que lhes são 
naturalmente assegurados pela lei e pela Constituição Federal, indepen-
dentemente da situação em que se encontram e/ou de determinação 
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judicial (DIGIÁCOMO,  2014).
A articulação entre setores, muitas vezes, é retardada primeiro, 

pelo medo que algumas políticas públicas têm de perder o poder, os 
recursos já tão escassos e de que os técnicos envolvidos na ação fiquem 
sobrecarregados haja vista a diminuta equipe disponibilizada ao traba-
lho e segundo, e não menos importante obstáculo que é a necessidade 
do reconhecimento por parte do Estado de que a família é um sujeito 
coletivo de direitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

(...) cantamos porque chove sobre o sulco 
e somos militantes desta vida 

e porque não podemos nem queremos 
deixar que a canção se torne cinzas(...)

BENEDETTI (1989,p. 26)

Efetivada a exposição dos principais aspectos concernentes à es-
cola, à desproteção social e à intersetorialidade apresentamos à guisa 
de conclusão, algumas considerações.

Ao final, não podemos deixar de demonstrar nossa preocupação 
com as discussões aqui apresentadas que sugerem não ser mais possível 
atender o aluno numa perspectiva isolada de seu núcleo familiar. 

De fato, as particularidades de cada família devem ser considera-
das, mas também a importância de que um atendimento que leve em 
conta um esforço intersetorial precisa ser compreendido e considerado 
como fundamental em qualquer tentativa de melhoria da aprendizagem.

Discutir problemas como o Estado, políticas públicas e família é fun-
damental para o ambiente escolar contemporâneo, pois somente com 
um trabalho sério e sistemático sobre tais questões é que poderemos ter 
um processo de engendramento e proposição de alternativas sociais e 
históricas para, num movimento de rede, mobilizar estratégias viáveis de 
transformação da situação atual, além de cumprir com o determinado 
na Constituição Federal de 1988 e efetivar, sem privilégios, o acesso à 
escola e à apropriação dos conhecimentos de modo que as crianças 
e adolescentes tenham garantidos seus direitos de cidadãos, essen-
cialmente na primeiríssima infância no segmento escolar da Educação 
Infantil. 
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DO FUNDEF AO FUNDEB: A CARREIRA DO 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO 

MUNICÍPIO DE TEJUPÁ DE 2005 A 2012
Luiz Alcides José Oliveira 

RESUMO

O presente artigo visa apresentar a evolução da carreira docente de 
Educação Infantil no município de Tejupá, Estado de São Paulo. Para isso 
será comparada a legislação educacional pátria juntamente com os 
Estatutos do Magistério no município (Lei Complementar 695/2004 e Lei 
Complementar 07/2010) para assim observar o que tange o financiamen-
to da educação. Dessa forma, o objetivo deste artigo visa compreender 
as condições de trabalho desta classe no município, a fim de mostrar o 
quanto a carreira do magistério do professor de Educação Infantil avan-
çou desde o FUNDEF até o FUNDEB com a elaboração, em 2010, de um 
novo Estatuto do Magistério. Em termos metodológicos a pesquisa se uti-
liza de revisão bibliográfica da legislação municipal e federal, buscando 
compará-las e consequentemente mostrar o avanço educacional. Além 
disso, preocupa-se aqui em mostrar as adequações realizadas na car-
reira do magistério e como isso impactou na organização pedagógica 
das creches e pré-escolas municipais propondo melhorar a qualidade no 
atendimento das crianças, com profissionais capacitados e preparados 
para o exercício de sua função.

Palavras-chave: Carreira Docente. Educação Infantil. Tejupá. Avanço 
Educacional. Qualidade no Atendimento das Crianças.
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INTRODUÇÃO

Pesquisas relacionadas à carreira do professor de Educação Infantil 
ainda são escassas na área educacional. Encontram-se algumas pesqui-
sas que mencionam os estatutos e os planos de carreira ao discutirem a 
formação docente, inicial ou continuada.

A Educação infantil tem um histórico recente em nossa legislação, 
sendo incorporada à Educação Básica apenas na década de 1990, em 
ocasião da publicação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996). É essa 
lei, que organiza as creches e pré-escolas brasileiras, que até o momento 
se organizavam de formas diferentes.

Essa incorporação tinha até o ano de 2000 para se realizar. Nesse 
período, os municípios foram se organizando para o atendimento de be-
bês e de crianças pequenas nessas instituições. Inicia-se também a obri-
gatoriedade de existir pessoal docente habilitado para esse trabalho, o 
que obrigou as redes a reorganizarem seus professores destinando (ou 
criando) cargos/funções docente para as creches.

Pensando nesse cenário, o presente capítulo visa analisar como o 
município de Tejupá, no Estado de São Paulo, se organizou para esse 
atendimento. Destacando que a rede municipal de educação atende 
crianças de 0 a 3 anos de idade em creches desde 1997; e inicia a con-
tratação de profissionais habilitados apenas em 2005, com a criação do 
cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil que exige formação em 
nível médio com habilitação no magistério.

Pensando nessa “demora” em contratar profissionais habilitados, 
propõe-se nesse capítulo a análise dessa rede no que se refere ao di-
reito dos bebês e das crianças pequenas à educação. Para tal, foram 
escolhidos documentos norteadores da Educação  Básica, bem como os 
Estatutos do Magistério do Município de Tejupá e a legislação Municipal 
que organiza o Plano de Carreira Docente. A técnica para a investiga-
ção destes documentos será feita pela análise de conteúdo e revisão 
bibliográfica que, para Vala (1986), efetua inferências de mensagens in-
ventariadas na busca de uma lógica explicitada.

Assim, abordaremos num primeiro momento um contexto histórico 
do município de Tejupá, bem como o levantamento de dados sobre o 
número de habitantes, receita arrecadada e número de matrículas na 
rede municipal e estadual para que se compreenda a situação do mu-
nicípio no que se refere ao tamanho e à possibilidade de arrecadação.

Após essa análise será apresentada a legislação municipal que 
versa sobre a carreira do magistério com destaque para a Educação 
Infantil. Relacionando essa com a Lei Federal nº 11.738 de 16 de julho de 
2008 que cria o Piso Salarial Profissional e com o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação - FUNDEB - pensando como essas impactaram na qualida-
de da oferta nessa etapa da educação no município de Tejupá.

No que se refere ao Estatuto do Magistério – Lei Complementar nº 
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665/2004 e Plano de Carreira, Lei Complementar nº 07/2010 destacará 
alguns pontos, como jornada de trabalho, salário e progressão funcional. 

O MUNICÍPIO DE TEJUPÁ

Antes de começar os estudos sobre a carreira no município de Tejupá, 
cabe realizar uma breve apresentação do contexto histórico do município 
para que se possa compreender as condições que serão enfrentadas.

De acordo com o site da Câmara Municipal,31 Tejupá teve sua 
emancipação política em 1965, até então pertencia ao Município vizi-
nho, Piraju, e tinha o nome de Belo Monte. Sua economia gira em torno 
da agricultura, tendo muitos alunos advindos da Zona Rural. 

De acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE)32, a população estimada de Tejupá em 2020 era de 
4.491 pessoas. Além da sede, o município ainda possui dois distritos, o de 
Águas Virtuosas a 9km da sede; e Ribeirão Bonito, a aproximadamente 
18km da sede. Essas distâncias podem significar um dificultador para a 
administração municipal. 

O município tem poucos habitantes, tendo baixa arrecadação de 
impostos, dependendo muito dos recursos advindos de transferências es-
taduais e federais. Conforme a Lei Orçamentária Anual (Lei nº 1.430/2020), 
a previsão de receita tributária para o ano de 2021 em Tejupá é de R$ 
1.299.000,00 considerada insuficiente para manter administrativamente o 
município.

As matrículas na Educação Infantil do município são de crianças 
de famílias de trabalhadores da agricultura e de confecções da região. 
Para atender a necessidade dos pais em manter os filhos seguros para 
que possam trabalhar, o atendimento nas creches do município se inicia 
às 6 horas e se encerra às 18 horas.

A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação para todos é um termo relativamente novo no Brasil e 
surge como direito em todas as etapas da Educação Básica apenas na 
Constituição Federal de 1988 (BRASIL,1988). 

Saviani (2007) salienta que a primeira Constituição Brasileira, outor-
gada por D. Pedro em 1824, apenas garantia “a instrução primária gra-
tuita a todos os cidadãos” em um único artigo. Para ter essa garantia 
atingida, em 1824, foi necessário desenvolver políticas públicas que in-
vestissem, criassem e organizassem o sistema de ensino da época. Além 
disso se fez necessária a discussão de um currículo que contemplasse os 
direitos dos cidadãos a leitura e escrita.

31 Segundo dados disponíveis no site da câmara Municipal de Tejupá. Disponível em: 
http://www.camaratejupa.sp.gov.br/historia. Acesso em 19  jul. 2021.

32  Segundo dados disponíveis no site do IBGE, conforme censo realizado no ano de 2010 e 
dados estimados no ano de 2020. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/
tejupa/panorama. Acesso em 19 jul. 2021.
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Percebe-se que a infância nesta época tinha outra definição e foi 
se modificando através dos tempos, assim interferindo fortemente no que 
tange às políticas públicas no âmbito da Educação Infantil. Para fazer 
uma análise de legislação, num primeiro instante, torna-se necessário 
mencionar os três momentos da Infância descritos por Aries (1973). Para o 
autor, esses três momentos podem ser nomeados como: Criança Adulto, 
Criança Institucionalizada e criança como sujeito de direitos.

Num primeiro momento, em torno do século XIV, a criança é con-
siderada como um adulto em miniatura, vê-se isso muito presente nos 
quadros da época, onde a criança usava a mesma roupa dos adultos e 
vivia no mesmo ambiente. Pode-se colocar em pauta que a criança não 
era vista como um ser pensante, sendo assim, não existia motivos para 
haver lugares apropriados para elas, como as instituições de Educação 
Infantil que existem hoje.

Num segundo momento, surge a criança institucionalizada, por vol-
ta do século XVI, devido ao início do processo de revolução industrial, 
onde a mulher começou a ingressar no mercado de trabalho e, assim, 
tornou-se preciso colocar seus filhos em uma instituição, porém pouco 
se preocupava com as atividades que essas crianças desenvolviam nas 
escolas, pois eram vistas apenas como seres indefesos que precisavam 
de cuidado. Nesse contexto, as crianças ganham roupas diferentes dos 
adultos, os pais começam a se preocupar com os filhos, porém a criança 
era colocada em foco e a família nesse período procurava acompanhar 
seus seres indefesos de modo bem intenso. 

Desse modo, surge num contexto mais atual a criança como sujei-
to de direitos, assim desenvolve-se uma preocupação com a aprendiza-
gem do indivíduo na primeira infância que se estende até os dias atuais. 
Dentro desse quadro, diversos teóricos começam a ser estudados para 
que se entenda mais sobre o desenvolvimento infantil, que até no segun-
do momento da história da infância, pouco era discutido.

Por volta dos anos de 1980, o Brasil vivia um forte movimento polí-
tico para o desenvolvimento de uma nova constituição que foi promul-
gada em 1988, essa constituição traz consideráveis avanços à Educação 
Básica Brasileira. 

Partindo dessa nova concepção em torno da infância e da CF/88, 
surge a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº .394 
de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996) que pela primeira vez coloca 
a Educação Infantil como a primeira Etapa da Educação Básica e de 
responsabilidade prioritária dos municípios no que se refere a sua ofer-
ta. Assim, percebe-se que  a Educação Infantil e, consequentemente, 
os docentes que se responsabilizam por esse atendimento,  começam a 
ganhar espaço nas discussões sobre educação realizadas pela socieda-
de brasileira.

Paulo Renato Souza – Ministro da Educação à época – em sua 
carta aos professores da EI sobre o Referencial Nacional Curricular da 
Educação Infantil – RNCEI declara:
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Atendendo às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei 9.394/96) que estabelece, pela primeira vez 
na história de nosso país, que a educação infantil é a primeira etapa 
da educação básica, nosso objetivo, com este material, é auxiliá-lo 
na realização de seu trabalho educativo diário junto às crianças pe-
quenas (BRASIL, 1998).

Nesse sentido, Paulo Renato (apud BRASIL, 1998) esclarece que foi 
a primeira vez que a legislação brasileira considerou a Educação Infantil 
como parte importante da Educação Básica e com a necessidade de 
adotar diversas medidas para cumprir o que a legislação propunha, uma 
delas seria a elaboração dos Referenciais da Educação infantil, que vi-
sam auxiliar as instituições infantis na construção de seus currículos com o 
intuito de preservar os direitos de aprendizagem das crianças.

Após a promulgação da LDB/96 (BRASIL, 1996), algumas ações 
vêm sendo tomadas para garantir o direito à educação de bebês e de 
crianças pequenas, com efeitos também na organização das carreiras 
dos profissionais do magistério que trabalham nessa etapa. Um exemplo 
disso é a Lei nº 11.738/2008 (BRASIL, 2008), que além de estabelecer um 
piso nacional para os profissionais da educação, garante 1/3 da carga 
horária com estudo e a progressão funcional baseada na titulação do 
docente, dessa forma, reforçando a LDB (BRASIL, 1996) em seu artigo 67.

Reforça-se aqui a ideia de uma formação continuada de profes-
sores da Educação Infantil que é incumbência dos municípios. Assim, os 
municípios buscam desenvolver políticas públicas para melhorar a quali-
dade de ensino ofertada.

A Educação Infantil tem um relevante papel no processo de inserir 
gradativamente os bebês e as crianças pequenas no contexto social à 
sua volta. Portanto, cabe à mesma, proporcionar à criança um ambiente 
rico de possibilidades, como a proposta de organização da sala de aula, 
em cantos temáticos. Esta organização, leva em conta as necessidades 
e os interesses das crianças, buscando respeitar suas particularidades, 
oportunizando à mesma uma aprendizagem mais significativa, facilitan-
do o despertar da motivação das crianças, potencializando seu pleno 
desenvolvimento.

Pontuando as mudanças da Educação Infantil desde o início da 
vigência da LDB (BRASIL, 1996), cabe mencionar que, na maioria das cre-
ches brasileiras, naquele momento, vigorava uma Educação meramente 
assistencialista, onde a criança estava ali apenas para ser cuidada e es-
sas instituições estavam, em sua maioria, vinculadas à assistência social 
ou à saúde. Com o passsar dos anos, principalmente após os anos 2000, 
as redes foram obrigadas a incorporar essas instituições à educação e a 
garantir o atendimento educacional com profissionais da educação às 
crianças de 0 a 5 anos de idade. 

Aliada a LDB (BRASIL, 1996), os Planos Nacionais da Educação 
(PNEs) – 2001-2010 e 2014-2024 – foram um grande marco para a educa-
ção brasileira como um todo. No que se refere à Educação Infantil, o PNE 
2014-2024 traz como meta a expansão do acesso à Educação Infantil, 
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esperando que os entes públicos atendessem até 2016, 100% das crian-
ças de 4 e 5 anos e pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos em suas 
instituições de ensino.

Investir fortemente na educação infantil, conferindo centralidade 
no atendimento das crianças de 0 a 5 anos, é a tarefa e o grande 
desafio do município. Para isso, é essencial o levantamento detalha-
do da demanda por creche e pré-escola, de modo a materializar o 
planejamento da expansão, inclusive com os mecanismos de busca 
ativa de crianças em âmbito municipal, projetando o apoio do es-
tado e da União para a expansão da rede física (no que se refere 
ao financiamento para reestruturação e aparelhagem da rede) e 
para a formação inicial e continuada dos profissionais da educa-
ção. É importante uma maior articulação dos municípios e estados 
com as instituições formadoras no ambiente dos Fóruns Estaduais 
Permanentes de Apoio à Formação Docente para o desenvolvi-
mento de programas de formação que tenham como foco a profis-
sionalização em serviço (BRASIL, 2014, p.10 -11).

Percebe-se, então, que um dos focos do PNE 2014-2024 é o inves-
timento na Educação Infantil para a garantia do acesso. Dessa forma, 
as políticas públicas começam a se preocupar bastante com o investi-
mento na formação de profissionais do magistério na área da Educação 
Infantil, assim descrevendo a necessidade de desenvolver programas de 
formação. Por outro lado, as redes de ensino devem propor uma boa 
estrutura para que os professores consigam receber a formação conti-
nuada dentro de seu horário de serviço, que é o que propõe a Lei nº 
11.738/2008 em seu artigo 3º (BRASIL, 2008).

Um ponto importante que não se deve deixar de comentar é 
a Lei nº 11.494/2007 que “regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação – FUNDEB” (BRASIL, 2007), pois ao substituir o antigo FUNDEF 
que financiava apenas o Ensino Fundamental, o financiamento passa a 
atender toda a Educação Básica, que se inicia na Educação Infantil, as-
sim conseguindo angariar fundos para que os municípios consigam arcar 
com as despesas necessárias para a sua oferta.

Nesse contexto, pode-se afirmar que o FUNDEB perminitiu que os 
muncípios brasileiros, que em sua maioria possuem uma baixa arrecada-
ção de impostos próprios, pudessem contar com um aporte de recursos 
oriundos do Governo Federal para o atendimento de suas demandas 
educacionais, incluindo principalmente a expansão da oferta de cre-
ches e pré-escolas – o que não significou a ausência de dificuldades fi-
nanceiras para tal finalidade.

O MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Analisando a legislação municipal, não fica claro quando Tejupá 
começa a ter uma rede de Educação, porém percebe-se a nomea-
ção dos primeiros Professores de Educação Infantil, por volta de 1995. 
Atualmente, atende cerca de 200 crianças na Educação Infantil – creche 
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e pré-escola – em 05 estabelecimentos, sendo 02 de pré-escolas e 03 de 
creches. Até o ano de 1998, atendia apenas as crianças na Educação 
Infantil, com recursos próprios do município. Com uma arrecadação bai-
xa o município faz uma opção por priorizar o atendimento de crianças 
de 4 e 5 anos de idade.

Em 1998, Tejupá começa a atender os anos iniciais do Ensino 
Fundamental, mediante o convênio de Municipalização com o Governo 
do Estado de São Paulo. Assim, começa a receber recurso do FUNDEF e, 
assim, criar o cargo de Professor de Educação Básica I.

O Estatuto do Magistério Público no Município de Tejupá, Lei 
Complementar nº 665/2004, coloca como Subquadro de Educação 
Infantil o cargo de “Professor de Educação Infantil”, cuja atribuição se 
dava apenas nas classes de pré-escolas. Deixando as creches (que aten-
dem crianças de 0 a 3 anos de idade) sem a presença de profissionais 
habilitados para a função do magistério.

As crianças até o presente momento ficavam com os denominados 
“auxiliares de serviços gerais”, “agentes de limpeza” e demais monitores, 
que não tinham a formação exigida pela lei (nível médio - Magistério 
ou Pedagogia - licenciatura plena). Podendo prejudicar o atendimento 
educacional dessas crianças.

No que se refere à nomenclatura referente aos professores que apa-
recem no Estatuto temos Professor de Educação Infantil (que atendem 
as crianças nas creches e pré-escolas); Professor de Educação Básica I 
(que atuavam nos anos iniciais do Ensino Fundamental) e; Professor de 
Educação Básica II (que atuavam nos anos finais do Ensino Fundamental).

Em seu artigo 24, a Lei nº 665/2004 prevê duas jornadas de trabalho: 
a jornada básica de 30 horas semanais e a jornada inicial de 25 horas se-
manais, ambas as jornadas têm a mesma quantidade de hora de estudo, 
sendo 2 Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo e 3 Horas de Trabalho 
Pedagógico de Livre escolha, destaca-se que essa lei é anterior da Lei 
Federal nº 11.738/2008 que instituiu o Piso Salarial Profissional e definiu, 
entre outras coisas como deveria ser composta as jornadas de trabalho.

Um ponto interessante a ressaltar é a diferença salarial dos profes-
sores de Educação Infantil e os dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
Conforme a Lei nº 665/2004, o salário para 25h de trabalho semanal na 
Educação Infantil em 2004 era de R$ 474,01, sendo de R$ 3,79 a hora de 
trabalho e o do Ensino Fundamental R$ 641,85, sendo R$ 4,27 a hora de 
trabalho. Para ambos os cargos, são exigidos formação inicial de nível 
médio no Magistério, não havendo justificativa para essa diferença entre 
as horas trabalhadas em cada etapa.

A progressão funcional via acadêmica também se diferenciava 
conforme a etapa de ensino que atende. Veja:
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Art. 42 - A progressão funcional é o aumento de remuneração, sobre 
o vencimento base, do cargo ou da função-atividade a nível mais 
elevado da classe a que pertence, em consequência da apresen-
tação, pelo funcionário, de documentação relativa a:
I - Habilitação em cursos de licenciatura das áreas educacionais:
II - Conclusão de curso de pós-graduação, a nível de especializa-
ção, mestrado ou doutorado; 
§ 1° - O aumento da remuneração do Professor de Educação Básica 
I (PEBI), quando portador de habilitação específica de grau superior, 
corresponderá a licenciatura de 2° grau (Licenciatura Plena) - 10% 
(dez por cento ) 
§ 2° - O aumento da remuneração, quando o docente do Quadro 
do Magistério (Professor de Educação Básica I e Professor de 
Educação Básica II) se enquadrar nos termos do inciso II obedecerá 
aos seguintes critérios:
a)- quando portador de Curso de Pós-Graduação em área específi-
ca a do magistério - 15% (quinze por cento)
b)- quando portador de Título de Mestre em área específica a do 
magistério - 20% (vinte por cento) 
c)- quando portador de título de Doutor em área específica a do 
magistério - 30% (trinta por cento) (TEJUPÁ, 2004).

Percebe-se que o Estatuto do Magistério Público Municipal, não faz 
menção aos professores de Educação Infantil quando se referem à pro-
gressão funcional, organizando a movimentação na carreira apenas do 
Professor de Educação Básica I (que atuavam nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental) e Professor de Educação Básica II (que atuavam nos anos 
finais do Ensino Fundamental).

Lembrando que o cargo de Professor de Educação Infantil existia, 
estava no Estatuto do Magistério, conforme artigo 5º, alínea b, porém são 
deixados de lado no que diz respeito à evolução funcional via acadêmica.

Outra ausência que indica que pode indicar uma não preocu-
pação com a organização da carreira dos profissionais que atuam na 
Educação Infantil no município na ocasião de publicação do Estatuto é 
a não existência de cargos de chefia na Educação Infantil. Observando 
o Subquadro de Especialistas de Educação, temos:

a)- SQEE - Subquadro de Especialistas da Educação
I - Diretor de Escola 
II - Diretor da Educação Infantil 
III - Diretor de Creche 
IV - Vice-Diretor de Escola 
V - Assistente Pedagógico 
VI - Diretor da Educação Fundamental do Município

Já no ano de 2005, a Lei Complementar nº 695/2005 faz uma rees-
truturação de cargos e salários na prefeitura, criando o cargo de nível 
técnico no magistério de “Auxiliar de Desenvolvimento Infantil” de 40 ho-
ras semanais. Com essa publicação, o município se adequa a LDB/96, 
com alguns anos de atraso, incluindo nas creches professores formados 
para atuar com as crianças de 0 a 3 anos de idade. Como já destacado, 
o município possui poucos recursos para custear a educação e esse é 
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uma das possíveis explicações da demora em se adequar.
Esta Lei Complementar que cria o cargo de Auxiliar de 

Desenvolvimento Infantil, não altera até o momento o Estatuto do magis-
tério em vigor, haja vista que estes profissionais estavam fora do quadro 
do magistério, mesmo com a formação adequada.

O salário em 2006 era de R$ 382,01 - valores nominais -, enquanto 
do professor de Ensino Fundamental já era de R$ 809,55, conforme a Lei 
nº 674/2006 que faz a revisão do salário dos servidores. Não é necessário 
ressaltar aqui a permanência da discrepância no salário dos professores 
para o exercício de mesma função em etapas distintas. 

No ano de 2007, o então Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) – LEI nº 
9.424, de 24 de dezembro de 1996; com a LEI Nº 11.494 de 2007 e torna-se 
Fundo de Manutenção da Educação Básica (FUNDEB), podendo finan-
ciar toda a Educação |Básica, inclusive as creches e pré-escolas que até 
então eram financiadas por recursos próprios do município e recursos de 
transferências constitucionais que não estavam subvinculados ao Fundef.

Com esse recurso, podendo financiar agora também a Educação 
Infantil, foi possível propor uma nova reestruturação na rede e adequa-
ção do Estatuto do Magistério.

A Lei nº 859/2008 transforma os Auxiliares de Educação Infantil em 
Professores Auxiliares de Educação Infantil permanecendo com as mes-
mas funções para o cargo.

Art. 7º - Ficam criados 12 (doze) cargos de Professor Auxiliar de 
Desenvolvimento Infantil, Referência IX, requisitos para provimento: 
Habilitação Específica de 2º grau para o Magistério com habilitação 
em educação infantil, com carga horária de 40 hs semanais.
Parágrafo Único – Os atuais ocupantes do cargo de Auxiliar de 
Desenvolvimento Infantil, ficam apostilados de Professor Auxiliar de 
Educação Infantil.

Percebe-se aqui que a Lei Complementar nº 859/2008 altera a re-
ferência de salário do cargo em questão, que passou a ser a mesma do 
então Professor de Educação Infantil, ambos com salário de R$ 804,10. 
Porém, um com carga horária de 40h e outro com carga de 25h, ainda 
tendo diferença de salário.

A citada lei também deu a opção do Professor de Educação 
Infantil, que atuava na pré-escola, ampliar sua jornada de trabalho 
para a jornada básica e assim fazer jus ao mesmo salário do Professor de 
Educação Básica I. Ainda não possuindo o direito a evolução funcional 
via acadêmica. 

Após isso, tivemos no mesmo ano a promulgação da Lei Federal nº 
11.738/2008 que regulamenta o piso salarial nacional aos profissionais de 
educação que atuam no regime de 40 horas semanais. Desta forma, o 
município se adequa no ano seguinte a lei do piso, aumentado o salário 
dos Professores Auxiliares de Desenvolvimento Infantil.

Neste momento, os titulares do cargo de Professor Auxiliar de 
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Desenvolvimento Infantil, ainda não possuíam recesso escolar e não cum-
priam calendário letivo, também exerciam as 40 horas todas na sala de 
aula, sendo necessário fazer uma readequação e incluí-los no Estatuto 
do Magistério Público Municipal.

Desta forma, em 2010, foi proposto um novo Estatuto do Magistério 
e Plano de Carreira, a Lei Complementar nº 07/2010, vigente até hoje 
no município. Assim, inclui os Professores Auxiliares de Desenvolvimento 
Infantil no magistério público municipal.

Art. 5º - Para fins de abrangência desta Lei Complementar, 
considera-se:
[...]
II – Professor ADI – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, docentes, pro-
fissionais que auxiliam no ensino-aprendizagem e cuidam de alunos 
de zero a cinco anos, auxiliam na orientação da construção do co-
nhecimento, colaboram na elaboração de projetos pedagógicos, 
no planejamento de ações didáticas e na avaliação do desempe-
nho, na preparação de material pedagógico, no desenvolvimento 
das atividades.

Fato este, se deu pela própria LDB (BRASIL, 1996) e reforçada pela 
Lei Federal 11738/2008 (BRASIL, 2008)que considera como docente todo 
o profissional habilitado em nível médio no magistério ou superior e que 
atua no desenvolvimento das atividades com educando.

Como classe de docente a Lei Complementar nº 07/2010 colo-
ca em seu artigo 7º, alínea a, b, c e d, Professor de Educação Básica I, 
Professor ADI, Professor de Educação Básica II e Professor de Educação 
Básica III, respectivamente.

Um ponto a ressaltar aqui é que os professores de pré-escola pas-
sam a ter direito à evolução funcional via acadêmica, no artigo 26, inciso 
I, assim o município incentiva a formação continuada dos docentes. 

Com o novo estatuto do magistério – Lei Complementar nº 07/2010 
– a atuação dos docentes no município fica da seguinte forma:

Art. 8º - Os integrantes das classes de docentes exercerão suas ativi-
dades na seguinte conformidade: 
I – Professor de Educação Básica I – (PEBI):
a) na Educação Infantil e na Educação de Jovens e Adultos – EJA
II – Professor ADI
a) Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, profissionais que auxiliam no 
ensino-aprendizagem e cuidam de alunos de zero a cinco anos.
III – Professor de Educação Básica II – (PEB II):
a) de 1ª a 4ª série ou do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, Ciclos 
I e II e Educação Especial
III – Professor de Educação Básica III – (PEB III):
a) De 5ª a 8ª séries ou do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, 
Regular e EJA, em matérias específicas dos ciclos III e IV.

O cargo de Professor de Educação Infantil, mencionado anterior-
mente, que atuavam na pré-escola, passa a ser denominado Professor 
de Educação Básica I, conforme artigo 163 da Lei Complementar nº 
07/2010.
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Dessa forma, o novo estatuto do magistério readequou todos os 
cargos de docentes do município: o Professor de Educação Infantil foi 
intitulado de PEB I; o PEB I foi intitulado de PEB II; o PEB II intitulado de PEB 
III.; e o Auxiliar de Desenvolvimento Infantil intitulado de Professor ADI.

Cabe ressaltar que a Lei Complementar nº 07/2010 em seu artigo 131 
acrescenta a jornada integral de trabalho docente, de 40 horas semanais, 
para que as creches não tenham suas propostas pedagógicas prejudica-
das, assim continuando atender às crianças em período integral.

Com as adequações o Professor ADI passa a participar de reuniões 
de planejamento e tem 5 horas de estudo em sua jornada de trabalho 
semanal, assim, reduzindo de 8h para 7h diárias de atividades com as 
crianças. Percebe-se que o estatuto novo, mesmo sendo de 2010, ainda 
não cumpre o 1/3 de jornada extraclasse proposto pela Lei Federal nº 
11.738/2008.

Embora a Lei Complementar nº 07/2010 tenha sido de extrema im-
portância ao município, percebe-se que ainda existem diferenças en-
tre as carreiras dos profissionais de acordo com a etapa da Educação 
Básica que atende.

Em 2012, o salário dos Professores ADI, Professor de Educação Básica 
I e II eram os mesmos quanto ao montante total, porém com jornadas de 
trabalho distintas, o que faz com que os professores de Educação Infantil 
recebam valores menores quando observado o valor hora/trabalhada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A carreira do professor de Educação Infantil, no município de 
Tejupá, teve uma grande valorização nos anos de 2005 a 2012 e perce-
be-se uma grande preocupação em realizar as adequações necessárias 
na legislação para que pudessem incluir de fato os professores desde a 
primeira infância.

Por outro lado, percebe-se que em municípios pequenos, como o 
que a pesquisa foi realizada que não seria possível realizar as adequa-
ções sem outras fontes de financiamento além dos recursos próprios.

O FUNDEB teve um forte impacto na construção de políticas públi-
cas que fossem efetivas para a carreira docente. Sem essa grande fonte 
de recurso para financiar a Educação Infantil, dificilmente Tejupá teria 
condições de propor melhores condições de trabalho aos docentes.

Fica claro essa questão, quando desde a LDB/1996 (BRASIL, 1996) 
reconhecendo a Educação Infantil como essencial e como etapa da 
Educação Básica, o município só organiza sua rede com a presença de 
professores nas creches em 2005 com a criação do cargo de Auxiliar de 
Desenvolvimento Infantil – que ainda ganhava próximo de um salário-mí-
nimo vigente na época.

Conforme dados apresentados durante o trabalho, foi possível me-
lhorar o salário e a carreira do docente de Educação Infantil no município 
de Tejupá a partir de 2008 com a implementação do FUNDEB. Fato este, se 
deve por poder usar os fundos recebidos em toda a Educação Básica.
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RESUMO 

Há muito tempo discute-se a questão dos jogos e brincadeiras e sua impor-
tância no desenvolvimento da criança. Hoje o grande desafio dos profes-
sores de Educação Infantil é proporcionar aulas interessantes e atraentes. 
Motivo pelo qual, procurou-se neste trabalho, mostrar a importância da in-
clusão de jogos e brincadeiras como estratégias pedagógicas para o pro-
fessor. Atualmente, vários pesquisadores mostram preocupação em com-
preender este fenômeno buscando, principalmente, responder questões 
como: a função que estas atividades exercem sobre o desenvolvimento 
infantil; motivos pelos quais a criança deve brincar; o que a brincadeira 
proporciona à criança no que diz respeito à aprendizagem, etc. A fim de 
discutir estas e outras questões relacionadas ao tema e considerando que 
o brincar tem uma importância característica para a criança, o presente 
capítulo tem o intuito de apresentar uma definição de jogos e brincadei-
ras, relatar um breve histórico sobre o tema e sua relevância na educação 
e, por fim, analisar as possíveis contribuições que a brincadeira e o jogo 
proporcionam ao desenvolvimento infantil, devendo ser valorizada e privi-
legiada no contexto educacional. Trabalhar jogos e brincadeiras possibili-
ta criar um espaço de interação no qual a criança experimenta o mundo 
e internaliza a compreensão de diversos sentimentos e conhecimentos.

Palavras-chave: Jogos. Brincadeiras. Estratégias Pedagógicas. Educação 
Infantil. Desenvolvimento Infantil.
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 “Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; 
se é triste ver meninos sem escola, 
mais triste ainda é vê-los sentados 

enfileirados em salas sem ar, 
com exercícios estéreis, 

sem valor para a formação do homem”. 
(Carlos Drummond de Andrade)

INTRODUÇÃO

O presente capítulo, fundamentado através de pesquisa bibliográfi-
ca, traz uma ampla visão da importância dos jogos e brincadeiras no pro-
cesso ensino-aprendizagem e na formação da personalidade humana.

Entende-se que, apesar dos jogos e brincadeiras terem uma gran-
de importância para o desenvolvimento da criança (de 0 a 6 anos) nem 
sempre está presente no cotidiano de instituições que atende esta faixa 
etária. Pois, são poucos os profissionais qualificados para essa área e, pou-
cos também os interessados em se fazer criança, isto é, penetrar no mun-
do da criança para que a mesma obtenha mais gosto pelo aprendizado. 

A conscientização desta importância cabe ao educador, que se 
torna responsável pela aprendizagem e deve trabalhar a criança em sua 
múltipla formação, nos aspectos biológicos, sociais, cognitivos e afetivos. 
Através dos jogos e brincadeiras, o educando encontra apoio para su-
perar suas dificuldades de aprendizagem, melhorando o seu relaciona-
mento com o mundo. 

Pela variedade de estímulos que oferecem, pela atmosfera de ale-
gria e encantamento que proporcionam e, principalmente, pela presen-
ça de certas normas, o jogo e a brincadeira devem fazer parte do coti-
diano escolar nas diversas áreas do conhecimento. 

Tão fundamentais ao ser humano como o alimento que o faz cres-
cer são os brinquedos e os jogos. Vão muito além do divertimento. Servem 
como suportes para que a criança atinja níveis cada vez mais complexos 
no desenvolvimento sócio emocional e cognitivo. 

Logo, este presente capítulo surgiu da preocupação com o repen-
sar do processo educacional, analisando o papel exercido pelos jogos e 
brincadeiras no desenvolvimento da personalidade infantil, tendo como 
referência as leituras em bibliografia especializada.

Objetiva-se levar a reflexão e percepção a em que medida os jogos 
e brincadeiras contribuem para o desenvolvimento integral das crianças 
e se há interesse e participação dos educadores nas situações lúdicas. 

É preciso que haja mudanças na preparação desses alunos para a 
vida e não apenas para o mero acúmulo de informações. É preciso, tam-
bém, conscientizar o trabalho pedagógico para a importância da for-
mação desses alunos como um todo, com sua afetividade, suas percep-
ções, sua expressão, seu sentido, sua crítica, sua criatividade, seu interior.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Conceito de jogos, brinquedos e brincadeiras

Conforme Huizinga (1990), o jogo para a criança não é equivalen-
te ao jogo para o adulto, pois não é uma simples recreação. O adulto 
que joga, afasta-se da realidade, enquanto a criança ao brincar e jogar 
avança para novas etapas de domínio do mundo que a cerca. Também 
a autoestima, uma das condições do desenvolvimento normal, tem sua 
gênese na infância em processos de interação social (na família ou na 
escola) que são amplamente proporcionados pelo brincar.

Compreende-se o jogo como uma atividade ou ocupação vo-
luntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e 
de espaço, segundo regras livremente consentidas no meio cultural do 
povo, mas absolutamente obrigatórias dotadas de um fim em si mesmo, 
acompanhado de um sentido de tensão e de alegria. Nesta perspectiva, 
Brougére complementa que

A palavra jogos aplica-se mais às crianças e jovens, exclui qualquer 
atividade profissional, com interesse e tensão e, por isso, vai além 
dos jogos competitivos e de regras, podendo contemplar outras ati-
vidades de mesma característica como: histórias, dramatizações, 
canções, danças e outras manifestações artísticas (BROUGÉRE, 
2004, p.16).

De acordo com Kishimoto (1998), o jogo, o brinquedo e as brin-
cadeiras são termos que acabam se misturando. A variedade de jogos 
de faz-de-conta, jogos simbólicos, motores, sensório motores, intelectuais, 
individuais, coletivos, dentre outros, mostra a multiplicidade da categoria 
de jogos. Portanto, denomina-se então jogo como situações envolvendo 
regras, competição, prazer.

Nas pesquisas de Murcia (2005, p. 11), evidencia-se o jogo como 
uma atividade natural de todo ser humano, ressalta que: “essa palavra 
está em constante movimento e crescimento, e faz parte de nossa ma-
neira de viver e de pensar; o jogo é sinônimo de conduta humana”.

 No entanto, para que se possa compreender o jogo, é necessário 
identificar situações entendidas como jogo, nessa grande diversidade. 
Embora o prazer exista na maioria dos jogos, existem casos que o despra-
zer também é elemento da situação lúdica. Nem sempre o jogo possui 
característica de prazer, de descontração. Quando a criança brinca, ela 
o faz de modo bastante compenetrado. Visto que a pouca seriedade 
está relacionada ao riso, ao cômico, que acompanha na maioria dos 
atos lúdicos e se contrapõe ao trabalho, considerado como atividade 
séria (BRENELLI, 1996). 

Entretanto, vemos que a existência de regras nos jogos é uma ca-
racterística marcante. Segundo Queroz (2002), há regras explícitas como 
no jogo de amarelinha e regras implícitas como na brincadeira de faz de 
conta, como ela cita o caso da menina que se faz se passar pela mãe 
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que cuida da filha. Mas o que sempre vemos é que jogo, brinquedo e 
brincadeira vêm sendo sempre utilizados com o mesmo significado. Pois 
segundo o dicionário Aurélio, o termo brinquedo significa objeto que ser-
ve para as crianças brincar; jogo de crianças e brincadeiras. Lembrando 
que a Língua Portuguesa se refere aos três termos como sinônimos. 

No que diz respeito aos tipos de jogos, é importante destacar que 
são normais às expressões como: jogo tradicional e jogo popular, como 
se constata nos estudos de Murcia:

O jogo tradicional é aquele transmitido de geração em geração, 
quase sempre de forma oral. De pais para filhos e de filhos para 
netos; de crianças mais velhas para crianças menores. [...] O jogo 
popular faz referência ao que procede do povo, por isso se define 
o ‘jogo popular’ como aqueles que ‘são praticados pelas massas 
e não necessariamente são jogos tradicionais, mesmo que com o 
tempo possam se perpetuar (MURCIA, 2005, p.110).

Através das colocações do autor, verifica-se que os jogos podem 
ser classificados por diferentes nomenclaturas dependendo da sua ori-
gem no meio social e cultural do povo. Contudo, o jogo está inserido em 
diversos contextos e modalidades, onde conforme o mesmo autor, tam-
bém se destaca os jogos folclóricos por evidenciarem um leque de mani-
festações oriundas da realidade sócio-histórica de uma dada sociedade.

No que diz respeito ao termo brincadeira, vemos que no dicionário 
da Língua Portuguesa, essa palavra vem definida como ato ou efeito 
de brincar (divertir-se, entreter-se). Na definição desse termo é apontada 
relação com o brincar e com o brinquedo. Portanto, fica claro que a 
brincadeira é realmente o ato de se brincar, podendo ser utilizado um 
brinquedo ou não. 

Kishimoto específica muito bem o sentido de brincadeira:

É a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do 
jogo, ao mergulhar na ação lúdica. Pode-se dizer que é o lúdico em 
ação. Desta forma, brinquedo e brincadeira relacionam-se direta-
mente com a criança e não se confundem com o jogo (KISHIMOTO, 
2003, p. 21).

O brincar é um ato lúdico, portanto livre, sem regras e, consequen-
temente, prazeroso. Na brincadeira a criança tem a liberdade de es-
colher como ela quer brincar, sem se submeter a regras. É através das 
brincadeiras, que as crianças aprendem bastante, explorando o mundo 
que a cerca:

Ao brincar, a criança não está preocupada com os resultados. É o 
prazer e a motivação que impulsionam a ação para explorações 
livres, A conduta lúdica, ao minimizar as conseqüências da ação, 
contribui par a exploração e a flexibilidade do ser que brinca, incor-
porando a característica que alguns autores denominam futilidade, 
um ato sem consequência (KISHIMOTO, 2003, p. 144).

Em relação aos brinquedos, Kishimoto (1998) ressalta que ele é ou-
tro termo indispensável para compreender o lúdico. Diferindo do jogo, o 
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brinquedo supõe uma relação íntima com a criança e uma indetermi-
nação quanto ao uso, ou seja, a ausência de um sistema de regra que 
organiza sua utilização.

Segundo Haetinger (2004), “o brinquedo é o suporte da brincadei-
ra, quer seja concreto ou ideológico, concebido ou simplesmente utili-
zado como tal”. Através do discurso da autora, percebemos o quanto 
o brinquedo tem valor, pois se percebe que o mesmo não só incorpora 
aqueles criados pelos adultos, o qual você vai até a loja e compra-o. 
Mas, são especialmente aqueles criados pela própria criança, produzido 
a partir de qualquer material como sucatas, garrafas ou qualquer outro 
objeto no qual possa inverter o seu sentido tornando em lúdico, represen-
tado por objetos como talheres, panelas e outros utensílios que possam 
representar instrumentos musicais, por exemplo. Por outro lado, vemos 
que é possível entender o brinquedo como objeto cultural no qual não é 
isolado da sociedade e sim revestido de contexto histórico. 

Qualquer tipo de brinquedo traz consigo uma relação de apren-
dizagem, bem como educativa. Quando uma criança confecciona seu 
próprio brinquedo, aprende com o seu trabalho transformar matérias-pri-
mas oriundas da natureza em objetos novos, que vão se constituir em um 
novo objeto, ou seja, novo brinquedo (OLIVEIRA, 1984). 

Para Oliveira, 

O brinquedo educativo se auto-define como agente de transmis-
são metódica de conhecimentos e habilidades que, antes de seu 
surgimento, não eram veiculadas às crianças pelos brinquedos. 
Simboliza, portanto, uma intervenção deliberada no lazer infantil no 
sentido de oferecer conteúdo pedagógico ao entretenimento da 
criança (OLIVEIRA, 1984, p. 44). 

Kishimoto (2003) comenta que o uso do brinquedo com fins peda-
gógicos remete-nos para a relevância desse instrumento para situações 
de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento infantil. Se considerar-
mos que a criança aprende de modo intuitivo adquire noções espontâ-
neas, em processos interativos envolvendo o ser humano inteiro com suas 
cognições, afetividade, corpo e interações sociais, o brinquedo desem-
penha um papel de grande relevância para desenvolvê-la.

Ao tentar conhecer a história dos brinquedos ou jogos antigos, bus-
cando sua origem e evolução com suas intenções não pode ser feita 
sem uma ligação com a história da criança. Muitos brinquedos visavam 
adequar a criança ao meio social impondo suas ideologias e crenças, 
procurando explicitar nas brincadeiras a cultura e o cotidiano da crian-
ça. Vemos também que vários teóricos já citados, assinalam a importân-
cia dos jogos e brincadeiras infantis como recurso para educar e desen-
volver a criança desde que respeite sua realidade social (FRIEDMANN, 
1996). 

Portanto, podemos considerar que os jogos, os brinquedos e as 
brincadeiras são e serão sempre elementos fundamentais à infância. Na 
qual o brincar tem função essencial no processo de desenvolvimento da 
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criança, principalmente nos primeiros anos de vida. Mas, lembrando que, 
todo trabalho pedagógico, principalmente, os jogos e brincadeiras de-
vem ter um objetivo bem definido.

Características das crianças da Educação Infantil

O jogo e a brincadeira estimulam o raciocínio e a imaginação, e 
permitem que a criança explore diferentes comportamentos, situações, 
capacidades e limites. Faz-se necessário, então, promover a diversidade 
dos jogos e brincadeiras para que se amplie a oportunidade que os brin-
quedos podem oferecer (KISHIMOTO, 2003). 

Segundo Piaget (1998), as etapas do desenvolvimento são dividi-
das por períodos de acordo com os interesses e necessidades das crian-
ças em suas diferentes faixas etárias, a saber:

Período sensório-motor 

Os primeiros esquemas do recém-nascido são esquemas de refle-
xos, isto é, ações espontâneas que aparecem automaticamente em pre-
sença de certos estímulos. Os esquemas-reflexo apresentam uma organi-
zação quase idêntica nas primeiras vezes que se manifestam. Exemplos: 
estimulando um ponto qualquer da zona bucal desencadeia automati-
camente o esquema-reflexo de sucção; com uma estimulação na pal-
ma da mão provoca imediatamente a reação de preensão (VYGOTSKY, 
1989). 

Entretanto, no transcorrer destes intercâmbios os esquemas reflexos 
logo mostram certos desajustes: os objetos estimulantes não se adaptam 
igualmente aos movimentos de sucção, a mão, ao fechar-se, encontra 
objetos diferentes que forçam o esquema de preensão. Em outros termos, 
a assimilação dos objetos ao conjunto organizado de ações encontra 
resistências e provoca desajustes. Estes desajustes vão ser compensados 
por uma reorganização das ações, por uma acomodação do esquema 
(VYGOTSKY, 1989). Os desajustes constituem, pois, uma perda momentâ-
nea de equilíbrio dos esquemas reflexos; por sua vez, os reajustes corres-
pondentes ao êxito, constituem na obtenção – também momentânea 
– de um novo equilíbrio. As emoções são o canal de interação do bebê 
com o adulto e com outras crianças. 

O diálogo afetivo entre adulto e criança principalmente caracteri-
zado pelo toque corporal, mudança no tom de voz e expressões faciais 
cada vez mais cheias de sentido, constitui um espaço privilegiado de 
aprendizagem. A criança imita outras pessoas e cria suas próprias rea-
ções: balança o corpo, bate palmas, etc. Logo que aprende a andar 
a criança fica encantada com essa nova capacidade que se diver-
te em locomover-se de um lado para outro sem finalidade específica 
(MUKHINA, 1996). 

Com o exercício dessa capacidade a criança amadurece o siste-
ma nervoso, aperfeiçoando o andar que se torna cada vez mais seguro 
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e estável. Logo, a criança vai correr, pular, entre outros. A criança nes-
sa idade é aquela que não para, mexe em tudo, explora, pesquisa e é 
curiosa. Seus gestos vão tendo progressos a cada dia, como por exem-
plo, consegue segurar uma xícara para beber água, mas isso não signifi-
ca que a manipulação dos objetos se restrinja a esse uso, já que a crian-
ça também pode usar a xícara para brincar (MUKHINA, 1996). 

O aparecimento da função simbólica por volta do final do segundo 
ano de vida tem entre outras consequências, a de possibilitar que os es-
quemas de ação, característicos da inteligência sensório-motora possam 
converter-se em esquemas representativos. No faz-de-conta podem-se 
observar situações em que as crianças revivem uma cena recorrendo 
somente aos seus gestos, como, por exemplo, quando colocando os bra-
ços na posição de ninar, os balançam fazendo de conta que estão em-
balando uma boneca (VYGOTSKY, 1989). 

No plano da consciência corporal, nessa idade a criança começa 
a reconhecer a imagem de seu corpo, o que ocorre principalmente por 
meio das interações sociais que estabelece e das brincadeiras que faz 
diante do espelho (VYGOTSKY, 1989). Nessas situações a criança apren-
de a reconhecer as características físicas que interagem a sua pessoa, o 
que é fundamental para a construção de sua identidade.

Período pré-operatório

O período pré-operatório tem início no desenvolvimento da crian-
ça, com o aparecimento da atividade de representação que modifica 
as condutas práticas, ou seja, a criança passa a fantasiar e imitar o que 
vê (PIAGET, 1971). 

De acordo com Piaget (1998), as primeiras reconstituições linguísti-
cas de ações surgem junto à reprodução de situações ausentes, através 
da brincadeira simbólica e da imitação. A criança começa a verbalizar 
o que só realizava motoramente. 

Colocando em palavras o seu pensamento referente às brincadei-
ras de fantasiar, a criança está se desenvolvendo ativamente e isso lhe 
dá possibilidades de se utilizar da inteligência prática decorrente dos es-
quemas sensoriais motores, formados no período anterior, de construir os 
esquemas simbólicos, por exemplo, um cabo de vassoura pode virar um 
cavalo. 

Este é o período da fantasia, do faz-de-conta e do uso de símbolos 
como significantes, isto é, o cabo de vassoura (exemplo já citado), é o 
significante e o cavalinho é o significado. A criança adora ouvir histórias 
pelo prazer de poder fantasiar e imaginar o contexto e as personagens 
(MUKHINA, 1996).

A partir dessa faixa-etária, ocorre o desenvolvimento do pensa-
mento simbólico, torna-se possível o estabelecimento de alguns avan-
ços importantes do estágio pré-operacional, desse modo, não será mais 
necessária a indicação sensorial para que a criança possa pensar em 
elementos. Ela pode lembrar-se de algum objeto que caracterize função 
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simbólica, por meio da imitação, o jogo simbólico da linguagem, ou 
seja, o símbolo favorece a criança pensar e a falar sobre produto e suas 
qualidades mesmo que não esteja presente como elemento concreto 
(MUKHINA, 1996).

Piaget (1998) afirma que nesta passagem de ação à representa-
ção, intervêm dois mecanismos: abstração e generalização, distinguidas 
as abstrações empíricas, reflexiva e refletida. Na abstração empírica, as 
informações vêm da experiência física. Ações como puxar, bater, mon-
tar, permitem abstração de informações das características dos objetos 
e das próprias ações. Por exemplo, a criança pode batucar em um bal-
de imaginando um tambor. 

Na abstração reflexiva, a criança tem a capacidade de estabele-
cer relações de correspondência e ordem entre os objetos, ou seja, pas-
sa a comparar, reunir, ordenar, medir e corresponder de acordo com cri-
térios estipulados por um adulto e mais tarde, aos cinco, seis e sete anos, 
por ela mesma. Já a abstração refletida, ocorre quando a abstração 
reflexiva torna-se consciente, isto é, quando o que num certo momento 
passa a ser objeto de reflexão (PIAGET, 1998). 

Neste caso, a criança consegue pensar nos objetos sem vê-los, 
imaginar o que eles fazem e expor suas ideias sobre os mesmos. Quanto 
à generalização, esta se refere e assegura a extensão dos esquemas já 
construídos. As crianças passam a assimilar objetos e situações cada vez 
mais diversificados e coordenam-nos por reciprocidade; em cada nova 
assimilação ficam presentes as atualizações das possibilidades já latentes 
nas assimilações anteriores (PIAGET, 1998). 

A cada conhecimento adquirido pela criança pré-operatória, ao 
mesmo tempo em que integra como conteúdo o que já foi apreendido, 
o enriquece com informações novas, o complementa com elementos 
próprios. Além de manusear os objetos, a criança estabelece relações 
entre eles, sendo assim, o manuseio de objetos é um conhecimento que 
antecede o estabelecimento de relações entre eles, e um complementa 
o outro (VYGOTSKY, 1989). 

Neste período, a criança também possui como característica prin-
cipal o egocentrismo. Ela é o centro das atenções, consegue brincar 
com outras crianças, mas não divide brinquedos nem suas ideias. É inad-
missível, para ela, que outra criança tome seu lugar de líder numa brinca-
deira ou divirja do que está pensando (VYGOTSKY, 1989). 

Segundo Vygotsky (1989), esta característica é amenizada aos cin-
co e seis anos aproximadamente, quando a criança passa a se adaptar 
ao processo de socialização. 

Tal adaptação se dá pelo fato da criança construir novos concei-
tos e aprender a relacionar-se com outros. É a fase da tomada de cons-
ciência, compreensão do que está à sua volta. 

O processo de socialização da criança transcende suas brincadei-
ras conjuntas, trocas de objetos ou mesmo o relacionamento afetivo com 
adultos. Ela desenvolve mais e mais suas habilidades de comunicação, 
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passa a ouvir melhor o que os outros têm a dizer e torna-se capaz de em-
prestar o que é seu, aceitar o outro e se ver como membro de um grupo 
(MUKHINA, 1996). 

Todo o conhecimento que a criança constrói depende dos estímu-
los oriundos do meio onde está inserida e das ligações e relações feitas 
com esses estímulos, portanto, é fundamental que a criança aja sobre os 
objetos, a fim de transformá-los e assim conhecê-los, para poder construir 
e se adaptar às versões do mundo.

Contribuição dos jogos e das brincadeiras para o desenvolvimento 
infantil 

De acordo com Oliveira (2000), o ato de brincar proporciona uma 
mudança significativa na consciência infantil pelo motivo de determinar 
das crianças um jeito mais complexo de conviver com o mundo.

Segundo Oliveira:

Por meio da brincadeira, a criança pequena exercita capacida-
des nascentes, como as de representar o mundo, de distinguir entre 
pessoas, possibilitadas especialmente pelos jogos de faz-de-conta 
e os de alternância respectivamente. Ao brincar, a criança passa 
a compreender as características dos objetos, seu funcionamento, 
os elementos da natureza e os acontecimentos sociais. Ao mesmo 
tempo, ao tomar o papel do outro na brincadeira, começa a per-
ceber as diferentes perspectivas de uma situação, o que lhe facilita 
a elaboração do diálogo interior característicos de seu pensamento 
verbal (OLIVEIRA, 2002, p. 160).

Assim, o brinquedo torna-se uma oportunidade de desenvolvimen-
to cognitivo no qual, brincando a criança experimenta, descobre, inven-
ta, aprende e confere habilidades. Além de estimular a curiosidade, a 
autoconfiança e a autonomia, proporciona o desenvolvimento da lin-
guagem, do pensamento, da concentração e atenção. 

Segundo Kishimoto (2009), se considerarmos que criança em idade 
pré-escolar aprende de modo intuitivo, os jogos e as brincadeiras podem 
desempenhar um papel muito importante na construção do conheci-
mento, já que enquanto brinca, a criança constrói em seu pensamento 
noções de afetividade, interação social, desenvolvimento da coordena-
ção motora, visual e sonora.

Lopes (1999) nos apresenta alguns objetivos a serem alcançados 
em sala de aula com a utilização dos jogos e brincadeiras, entre eles 
podemos destacar, principalmente: trabalhar a ansiedade, rever os limi-
tes, reduzir a descrença na autocapacidade de realização, desenvolvi-
mento da autonomia, aprimorar a coordenação motora, desenvolver a 
organização espacial, aumentar a atenção e a concentração, ampliar 
o raciocínio lógico e desenvolver a criatividade.

A brincadeira ou o jogo está diretamente relacionado a estímulos 
internos, sendo assim, a criança é atraída para jogar ou brincar por um 
impulso que vem de seu interior. Brincando ela aprende melhor a aceitar 



(RE)PENSANDO A(S) INFÂNCIA(S): 
PRÁTICAS REFLEXIVAS E INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

231

a existência do outro, e a organizar suas relações emocionais e sociais, 
adaptando-se melhor ao ambiente onde estejam inseridas. Brincar con-
tribui, ainda, para a formação de sua personalidade.

A criança que brinca está desenvolvendo-se e, nesse processo de 
construção e reconstrução, as especificidades e singularidades de 
cada um estão presentes. É brincando que revela seus medos, alegrias, 
angustias, conflitos, busca entender-se e ao mesmo tempo entender a 
realidade social e cultural. Expressa no brincar aquilo que tem dificul-
dades de colocar em palavras. Na ação a criança investe sua história 
pessoal de vida até então construída (HEINKEL, 2000, p. 66).

Com relação ao jogo, Piaget (1998) acredita que ele é essencial na 
vida da criança. De início tem-se o jogo de exercício que é aquele em 
que a criança repete uma determinada situação por puro prazer, por ter 
apreciado seus efeitos. 

Em torno dos dois e três e cinco e seis anos nota-se a ocorrência 
dos jogos simbólicos, que satisfazem à necessidade da criança de não 
somente relembrar o mentalmente o acontecido, mas de executar a re-
presentação. Em período posterior surgem os jogos de regras, que são 
transmitidas socialmente de criança para criança e por consequência 
vão aumentando de importância de acordo com o progresso de seu 
desenvolvimento social. Para Piaget, o jogo constitui-se em expressão e 
condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças quando 
jogam assimilam e podem transformar a realidade (BATISTA, 2002). 

Friedmann (1996) destaca a importância da ludicidade, em espe-
cial na Educação Infantil e escreve que é necessário que os professores 
resgatem esse sentido lúdico através dos jogos e brincadeiras nas escolas 
atuais. A autora aborda também sobre a necessidade do caráter lúdico, 
pois sem eles os jogos e brincadeiras perdem o sentido e a sua importância 
no desenvolvimento integral da criança.

A possibilidade de trazer o jogo para dentro da escola é uma possibili-
dade de pensar a educação numa perspectiva criadora, autônoma, 
consciente. Através do jogo, não somente abre-se uma porta para o 
mundo social e para a cultura infantil como se encontra uma rica possi-
bilidade de incentivar o seu desenvolvimento (FRIEDMANN, 1996, p.56).

Piaget (1998) diz que a atividade lúdica, é o berço obrigatório das 
atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável à prática 
educativa. Brincar é um momento de autoexpressão e auto-realização 
Segundo Vygotsky (1989), é nas brincadeiras que as crianças passam a 
representar as vivências cada vez mais abstratas e a criar novas estrutu-
ras auto-reguladoras de ação. 

Teles (1997), considera que a brincadeira ocupa um lugar muito 
importante no cotidiano infantil, podendo ser considerado até como um 
fator componente de felicidade e realização da criança. 

A criança que não brinca, desenvolverá muito cedo a noção de 
peso da vida, isto se refletirá de alguma forma na sua vida adulta, po-
dendo se tornar uma pessoa neurótica.
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Para a autora,

Nunca o comportamento humano é mais autêntico e genuíno que 
na brincadeira. A criança brinca para descarregar sua energia, 
para se preparar para a vida, para dar expansão às suas tendên-
cias reprimidas, para afirmar-se, para realizar suas aspirações, para 
aprender a lidar com a realidade (TELES, 1997, p. 49).

Através do exposto, podemos perceber que a criança aprende 
muito mais por meio de atividades lúdicas, como jogos e brincadeiras do 
que com atividades prontas de repetição mecânica da memória e es-
crita. Porém, para que isto ocorra é necessário que tanto os educadores 
quanto os pais estejam cientes da importância de tal atividade. 

Teles (1997), considera que o ato de brincar implicará num adulto 
criativo e importante componente efetivo de nossa sociedade, pois a 
criança que brinca é o adulto que pesquisa, descobre, inventa e promo-
ve mudanças. Toda brincadeira constitui uma aprendizagem, isto porque 
ao brincar, a criança vai construir seu próprio conceito sobre determi-
nados assuntos, não é um conhecimento adquirido por meio de outra 
pessoa, é um conhecimento constituído e incorporado a si.

Para Velasco (1996), as brincadeiras abordam o desenvolvimento, 
bem como a socialização e a aprendizagem. É nesse momento que a 
criança tem prazer em realizá-las, pois permite a ela todo o desenvolvi-
mento sem esforço. Independente da época e da cultura, as crianças 
sempre brincaram e brincam, ou seja, elas vão brincar e aprender da 
forma que mais gostam. 

Com base nos estudos de Vygotsky (1989), observa-se que ele con-
sidera o ato da brincadeira extremamente importante para o desenvolvi-
mento da criança. Dessa forma, as crianças se relacionam de várias ma-
neiras com significados e valores, pois, nas brincadeiras elas ressignificam 
o que vivem e sentem. Portanto, sabe-se que a brincadeira faz parte e 
sentido na vida das crianças. 

Dessa forma, as crianças reproduzem várias situações concretas de 
adultos. Assim, o educador deve utilizar as brincadeiras como ferramenta 
em suas aulas para facilitar o aprendizado. Diante desse quadro, é bom 
que o educador dê espaço para as brincadeiras lúdicas, pois elas auxi-
liarão no aprendizado das crianças (VYGOTSKY, 1989). 

Devemos então, pensar na escola de Educação Infantil como espa-
ço de conhecimento que leva o educador a necessária criação de situa-
ções organizadas, para que as crianças aprendam e desenvolvam suas 
capacidades. Piaget (1971) considera que é por meio da atividade lúdica 
que a criança vai assimilar a sua realidade, é por isso que propomos que a 
escola faça uso dos jogos e brincadeiras no cotidiano infantil a fim de fazer 
com que criança se adapte a realidade e participe da mesma que está 
vivendo, tornando o seu aprendizado mais efetivo e prazeroso.

É, portanto, no processo de desenvolvimento, que a criança co-
meça usando as mesmas formas de comportamento que outras pes-
soas inicialmente usaram em relação a ela. Isto ocorre porque, desde os 
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primeiros dias de vida as atividades da criança adquirem um significado 
próprio num sistema de comportamento social, refratadas através de seu 
ambiente humano, que a auxilia a atender seus objetivos, envolvendo a 
comunicação, a fala. E também, através da brincadeira, podemos de-
volver a liberdade de se expressar, de ser criativa (AGUIRRE, 1992). 

Na interação com o meio, as crianças vão construindo o seu co-
nhecimento, e as atividades lúdicas, dentro de sua variedade, permitem 
manipular os dados da realidade, reelaborando-os e transformando-os. 
O brinquedo traduz, de acordo com Piaget (1998), o real para a realida-
de infantil. Portanto brincando, sua inteligência e sua sensibilidade estão 
sendo desenvolvidas. 

Assim, a presença de atividades lúdicas na prática educativa ar-
ticula-se duas formas: uma espontânea e outra dirigida. Em ambas per-
cebe-se a função educativa. A sua face espontânea é constituída pelo 
brincar do cotidiano da criança, que flui e é mobilizado a partir de ques-
tões internas do sujeito, sem nenhum comprometimento com a produ-
ção de resultados pedagógicos. 

De acordo com Lima (1994), o caráter educativo desse brincar é 
visto como atividade formativa que pressupõe o desenvolvimento inte-
gral do sujeito, quer seja na sua capacidade física, intelectual e moral, 
como também a constituição da individualidade, a formação do cará-
ter e da personalidade de cada um. Por outro lado, a face dirigida tem a 
presença das brincadeiras como atividades que tem objetivo específico 
de promover a aprendizagem de um determinado conceito, além de 
serem marcados pela intencionalidade do educador. 

Desta maneira, a concepção do brincar e do jogar deve ser vis-
tos como formas de desenvolver a autonomia das crianças, entretanto, 
para que isto aconteça, tais atividades devem ser empregadas de forma 
já planejada pelo educador e devem permitir que a criança expresse 
a sua vontade, sua criatividade e exercite a sua imaginação. Somente 
assim, essas atividades estarão contribuindo para a construção da auto-
confiança na criança (OLIVEIRA, 2002). 

Diante do exposto, verifica-se como é relevante o uso dos jogos e 
brincadeiras para o desenvolvimento do processo educativo realizado na 
Educação Infantil, pois são facilitadores do trabalho pedagógico, permitin-
do que os objetivos previstos para tal segmento educativo sejam alcança-
dos. Reconhecemos então, a partir dessas informações que a brincadeira, 
a atividade lúdica deve estar sempre presente na educação infantil. Além 
disso, a brincadeira aguça a imaginação.

O papel do professor na Educação Infantil

O professor, conforme Piaget (1998) tem um importante papel na 
mediação da relação epistemológica, ou seja, da relação da criança 
com o conhecimento, assim como na constituição da identidade e da 
autonomia da criança.
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E quando no referimos a prática do professor, logo vem em mente 
o termo competência, e, assim, dentre as competências, como aponta 
Lopes (1999), a serem criadas e trabalhadas por um profissional da edu-
cação infantil, está situada na capacidade de um bom relacionamento 
entre o professor e o aluno, pois irá, depender, desse relacionamento 
uma situação propícia para o processo ensino-aprendizagem.

E como bem ressalta Benjamin:

Esta relação, que existe em função de um trabalho dos alunos com 
o conhecimento, mediado pelo professor, o qual deve ter o papel 
de facilitador, frequentemente assume características desvirtuado-
ras de sua finalidade. Uma boa relação confunde-se muitas vezes 
com aquela em que um professor ‘bonzinho’, ‘ camarada’, ‘ ami-
go’, fecha os olhos para as exigências do trabalho escolar, prioriza 
circunstancia particulares de existência do aluno, erigindo-as como 
pilares da inviabilização de um verdadeiro formador (BENJAMIN, 
1984, p. 165).

Portanto, a função real do professor é exercer o papel mediador, e 
que também está relacionado diretamente à ideia da construção do co-
nhecimento, tanto como orientador do planejamento pedagógico, quan-
to da seleção e tratamento dos conteúdos curriculares. O educador tem 
como papel ser um facilitador das brincadeiras, sendo necessário mesclar 
momentos onde orienta e dirige o processo, com outros momentos onde as 
crianças são responsáveis pelas suas próprias brincadeiras. 

Para tanto, os profissionais que atuam na Educação Infantil preci-
sam ter assegurados seus próprios direitos a uma educação que lhes per-
mita serem autônomos e críticos no exercício da profissão. Baseando-se 
na produção atual de conhecimento sobre formação do professor, é im-
portante que os projetos formativos se estruturem em torno das práticas 
escolares concretas e das reais necessidades dos professores no seu coti-
diano. Mais ainda, na formação em serviço, é preciso valorizar os saberes 
oriundos da experiência docente, visando confrontá-los com os saberes 
acadêmicos (BASSEDAS, 1999). 

Nessa perspectiva o professor é visto como um sujeito social imerso 
na cultura e não de forma abstrata e deslocado da sua própria história. 
Se desejarmos formar seres criativos, de acordo com Kishimoto (1998), 
críticos e aptos para tomar decisões, um dos requisitos é o enriquecimen-
to do cotidiano infantil com a inserção de contos, lendas, brinquedos e 
brincadeiras. 

Para isso, se faz necessário compreender melhor nossas crianças. 
Pois antes de frequentar a escola, elas vivem no seu universo. O desejo 
de conhecer tudo em volta de si faz de seus movimentos e brincadeiras, 
o seu mais sério meio de apropriar-se do mundo e comunicar-se com ele. 

No entanto, ao chegar à escola, tudo aquilo que representa sua 
forma de viver, compreender socialmente e culturalmente é anulado. 
Sendo assim, a formação de professores, é hoje uma preocupação 
constante para aqueles que acreditam na necessidade de transformar 
o quadro educacional presente, pois da forma como ele se apresenta 
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fica evidente que não condiz com as reais necessidades dos que procu-
ram a escola com intuito de aprender o saber, para que, de posse dele, 
tenham condições de reivindicar seus direitos e cumprir seus direitos na 
sociedade (LIMA, 1994). 

O professor é a peça fundamental nesse processo, devendo ser 
encarado como um elemento essencial. Quanto maior e mais rica for 
a sua história de vida profissional, maiores serão as possibilidades de ele 
desempenhar uma prática educacional significativa (BATISTA, 2002). 

Para se ter dentro de instituições infantis o desenvolvimento de ati-
vidades lúdicas educativas, é de fundamental importância garantir a for-
mação do professor e condições de atuação. Somente assim será pos-
sível o resgate do espaço de brincar da criança no dia-a-dia da escola 
ou creche 

A esperança de uma criança, ao caminhar para a escola é encon-
trar um amigo, um guia, um animador, um líder - alguém muito cons-
ciente e que se preocupe com ela e que a faça pensar, tomar cons-
ciência de si de do mundo e que seja capaz de dar-lhe as mãos 
para construir com ela uma nova história e uma sociedade melhor 
(BASSEDAS, 1999, p.195).

Educar não se limita em repassar informações ou mostrar apenas 
um caminho, aquele caminho que o professor considera o mais correto, 
mas é ajudar a pessoa a tomar consciência de si mesmo, do outro e da 
sociedade. É oferecer várias ferramentas para que a pessoa possa es-
colher caminhos, aquele que for compatível com seus valores, sua visão 
de mundo e com as circunstâncias adversas que cada um irá encontrar 
(OLIVEIRA, 2002). 

Educar é acima de tudo a interrelação entre os sentimentos, os afe-
tos e a construção do conhecimento. Seguindo essa abordagem do pro-
cesso educativo, a afetividade ganha destaque, pois acreditamos que a 
interação afetiva ajuda mais a compreender e modificar o raciocínio do 
aluno. E muitos educadores têm a concepção que se aprende através 
da repetição, não tendo criatividade e nem vontade de tornar a aula 
mais alegre e interessante, fazendo com que os alunos mantenham-se 
distantes, perdendo com isso a afetividade e o carinho que são tão ne-
cessários à educação (OLIVEIRA, 2002). 

A afetividade é estimulada por meio da vivência, a qual o edu-
cador estabelece um vínculo com o educando. A criança necessita de 
estabilidade emocional para se envolver com a aprendizagem. O afe-
to pode ser uma maneira eficaz de aproximar o sujeito e a ludicidade 
em parceria, ajuda a enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. 
E quando o educador dá ênfase às metodologias que alicerçam as ati-
vidades lúdicas, percebe-se um maior encantamento do aluno. Pois se 
aprende brincando, se aprende com prazer, com alegria (LOPES, 1999). 

Assim a ludicidade tem conquistado um espaço na educação in-
fantil. O brinquedo é a essência da infância e permite um trabalho pe-
dagógico que possibilite a produção de conhecimento da criança. Ela 
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estabelece com o brinquedo uma relação natural e consegue extrava-
sar suas angústias e paixões; suas alegrias e tristezas, suas agressividades 
e passividades. Ao assumir a função lúdica e educativa, a brincadeira 
propicia diversão, prazer, potencializa a exploração e a construção do 
conhecimento (TELES, 1997). 

Brincar é uma experiência fundamental para qualquer idade, prin-
cipalmente para as crianças da Educação Infantil. Dessa forma a brinca-
deira já não devem ser mais atividades utilizadas pelo professor apenas 
para recrear as crianças, mas como atividade em si mesma, que faça 
parte do plano de aula da escola. Pois, de acordo com Vygotsky (1989) 
é no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva. 
Porque ela transfere para o mesmo sua imaginação e, além disso, cria 
seu imaginário do mundo de faz de conta. 

Portanto, cabe ao educador criar um ambiente que reúna os ele-
mentos de motivação para as crianças. Criar atividades que proporcio-
nam conceitos que preparam para a leitura, para os números, conceitos 
de lógica que envolve classificação, ordenação, dentre outros. Motivar 
os alunos a trabalhar em equipe na resolução de problemas, aprenden-
do assim expressar seus próprios pontos de vista em relação ao outro. 
Enfim, estar ao lado do aluno, acompanhando seu desenvolvimento, 
para levantar problemas que o leve a formular hipóteses. Brinquedos 
adequados para idade, com objetivo de proporcionar o desenvolvimen-
to infantil e a aquisição de conhecimentos em todos os aspectos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término deste capítulo, acredita-se ter conseguido alcançar os 
objetivos propostos, pois tivemos a oportunidade de aprofundar os co-
nhecimentos sobre a importância dos jogos e brincadeiras na educação 
infantil. Através do brincar, valores, crenças, normas, leis, regras, hábi-
tos, costumes, história, princípios éticos, conhecimentos são construídos, 
transmitidos e assimilados pela criança. 

Verificou-se que os jogos e brincadeiras proporcionam à criança a 
oportunidade de realizar as mais diversas experiências e preparar-se para 
atingir novas etapas em seu desenvolvimento. Brincar é, sem sombra de 
dúvidas, um importante recurso pedagógico que estimula e desenvolve 
as funções mentais superiores, as funções psicomotoras e participa no 
processo de construção do conhecimento. Jogar é uma função indispen-
sável à criança. Jogar com ela, deixá-la jogar com seus parceiros e em 
grupos é um compromisso que todo educador deveria ter, uma vez que 
o jogo favorece o seu desenvolvimento motor, cognitivo e sócio-afetivo. 

Em outras palavras, através dos jogos e brincadeiras a criança de-
senvolverá a capacidade de perceber suas atitudes de cooperação, 
oferecendo a ela própria, que está em formação, oportunidades de 
descobrir seus próprios recursos e testar suas próprias habilidades, além 
de aprender a conviver com os colegas nessa interação. É, também, na 
atividade lúdica que pode vivenciar os diferentes sentimentos que fazem 
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parte de sua realidade interior. Na brincadeira, a criança aprende a se 
conhecer melhor e a aceitar a existência do outro, organizando, assim, 
suas relações emocionais e estabelecendo relações sociais. 

A importância da inserção e da utilização dos brinquedos, jogos 
e brincadeiras na prática pedagógica é uma realidade ao professor. 
Brinquedos não devem ser explorados só como lazer, mas também como 
elementos bastante enriquecedores para promover a aprendizagem e o 
desenvolvimento. O professor precisa estar ciente de que a brincadeira 
é necessária e traz enormes contribuições para o desenvolvimento da 
habilidade de aprender a pensar, para o desenvolvimento motor e para 
o aspecto sócio-afetivo e outros. 

Ao longo dessa pesquisa foi possível refletir e defender com vee-
mência a importância da Educação Infantil como primeira e fundamen-
tal etapa da Educação Básica, peculiarmente em relação à sua finali-
dade colaborar com o desenvolvimento integral da criança. Trata-se do 
espaço onde a criança recebe estímulos, desenvolvendo-se nos diferen-
tes aspectos – afetivo, motor, cognitivo, entre outros. 

Nesta perspectiva, destaca-se a presente reflexão em relação à 
importância para as crianças das mais variadas situações de jogos e 
brincadeiras para que se apropriem de forma lúdica de conhecimentos 
diversos. 
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PRÁTICAS AVALIATIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
ATRAVÉS DAS BRINCADEIRAS

Eduardo Gasperoni de Oliveira
Solange Maria de Oliveira Cruz

RESUMO

O debate acerca do entendimento da avaliação do processo de ensi-
no-aprendizagem vem sendo pautada nas discussões em voga. E, geral, 
a avaliação faz menção a um conjunto de ações voltadas ao estudo sis-
temático de uma situação, fenômeno, indivíduo, processo, a fim da emis-
são de um juízo valorativo. Na Educação Infantil, ela é realizada por meio 
do acompanhamento e registro acerca do desenvolvimento da criança, 
sem o intuito de promover acesso ao Ensino Fundamental. Essa pesqui-
sa científica pretende revelar que dentre as características dos métodos 
avaliativos distintos, aquele mais coerente e adequado à realidade atual 
da sala de aula na Educação Infantil trata-se das Brincadeiras, tendo em 
vista que no decorrer dos estudos acerca da Infância, elas têm sido atri-
buída: desde “necessidade básica” e “direito de todos”, perpassando a 
constatação de que se trata da própria “superação da sua própria con-
dição infantil” até a reflexão de “elemento de aprendizagem e desenvol-
vimento” e “fator relevante e decisivo no desenvolvimento infantil”. 

Palavras-chave: Avaliação. Processo de Ensino e de Aprendizagem. 
Educação Infantil. Desenvolvimento da Criança. Brincadeiras.
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INTRODUÇÃO

Para Souza (2021), o verbo avaliar provém do latim a acrescido de 
valere, referente à atribuição de valor e mérito a um determinado objeto 
em questão. Logo, avaliar se define como atribuir um juízo de valor sobre a 
propriedade de um processo a fim de aferir a qualidade do seu resultado.

Mas, como discute a autora, o entendimento da avaliação do pro-
cesso ensino-aprendizagem vem sendo pautada na lógica da mensura-
ção, quer dizer, associa-se a ação de avaliar a medição dos conheci-
mentos adquiridos pelos alunos.

Geralmente, a avaliação faz menção a um conjunto de ações vol-
tadas ao estudo sistemático de uma situação, fenômeno, indivíduo, pro-
cesso, a fim da emissão de um juízo valorativo. 

Consta no Dicionário Aurélio (FERREIRA, 1999) sobre avaliar: deter-
minar a valia bem como o valor, apreciar o merecimento, reconhecer a 
força, ajuizar, calcular, estimar, etc. 

Em consequência, pode-se alegar que a avaliação sugere a co-
leta de informação e dados por meio de diversos instrumentos a fim de 
verificar se os objetivos foram alcançados ou não.

Nunes (2021) profere que a avaliação torna-se essencial à educa-
ção, indispensável e inerente enquanto encarada como questionamen-
to, problematização e reflexão sobre a ação. Ela se faz precisa para que 
se possa refletir, indagar e mudar a realidade das ações.

Luckesi (1999, p. 43-44) caracteriza que a avaliação: 

para não ser autoritária e conservadora, [...] tem a tarefa de ser 
diagnóstica, ou seja, deverá ser o instrumento dialético do avanço, 
terá de ser o instrumento da identificação de novos rumos [...] de-
verá verificar a aprendizagem não só a partir dos mínimos possíveis, 
mas a partir dos mínimos necessários.

Já, na fase da Educação Infantil, segundo a LDB 9.394/1996 (BRASIL, 
1996), em seu artigo 31, preconiza que: a avaliação será realizada por 
meio do acompanhamento e registro acerca do desenvolvimento da 
criança, sem o intuito de promover acesso ao Ensino Fundamental.

Ao partir da alegação de Machado (2003) que a brincadeira é signi-
ficativa à criança, tendo em vista que a criação, a imaginação e ação de 
sonhar transpassam pela reflexão à prática, relacionando às possibilidades 
aquém e além da construção do processo de ensino e de aprendizagem, 
neste capítulo pretende-se revelar que dentre as características dos mé-
todos avaliativos distintos, aquele mais coerente e adequado à realidade 
atual da sala de aula na Educação Infantil tratam-se das brincadeiras.

Nesse ínterim, indaga-se: Qual a contribuição das brincadeiras ao 
processo de avaliação na Educação Infantil? A brincadeira pode ser utili-
zada como instrumento de prática avaliativa à Infância? O brincar entrou 
na instituição escolar da Educação Infantil para facilitar a assimilação da 
aprendizagem dos educandos, tornando-a mais concreta e significativa?

Estes questionamentos serão melhor elucidados a seguir:
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PRÁTICAS AVALIATIVAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL ATRAVÉS DAS 
BRINCADEIRAS

A Avaliação na Educação Infantil

Na década passada, foi presenciado um fenômeno de escala glo-
bal referente à criação de novas diretrizes e parâmetros curriculares em 
todo o mundo, praticamente. Tal fenômeno refletiu a precisão em se re-
pensar o setor educacional e adequá-lo a uma realidade. Tratou-se da 
denominada era do conhecimento. Essa reflexão na educação implica 
de modo intrínseco em se refletir sobre as práticas avaliativas vigentes. 

Diante disso, faz-se necessário, também, fazer a leitura da seguinte 
reflexão a respeito da presença constante da avaliação na vida do ser 
humano: 

A avaliação é uma constante em nossa vida. Nas interações coti-
dianas, em casa, em nossa trajetória profissional, ou em nossas ativi-
dades de lazer, a avaliação sempre se faz presente e inclui um jul-
gamento de valor sobre nós mesmos, sobre o que estamos fazendo 
e também sobre o resultado de nossos trabalhos (CAPPELLETTI, 2004, 
p. 9). 

No setor educacional mundial, “uma ênfase cada vez maior tem 
sido atribuída ao desenvolvimento da metacognição [...], ou seja, a 
conscientização do próprio aluno sobre o que sabe e o que não sabe, 
sobre como sabe, sobre como aplica o que sabe, sobre como otimiza o 
que sabe e sua aplicação” (NUNES, 2021, s/p.).

Hoffmann (2001, p. 10) indaga: “Por que é tão difícil mudar a ima-
gem da avaliação como uma prática perversa de seleção e exclusão 
em escolas e universidades?” Isso se deve ao fato que desde que o edu-
cando se insere no processo escolar até sua graduação, o sistema lhe 
impõe formas de se classificar o êxito ou o fracasso escolar, traduzido e 
revelado nos resultados da avaliação. 

Ao se posicionar de modo crítico em relação ao exercício da ava-
liação da aprendizagem bem como ao se levar conta suas suposições e 
alicerces em relação às ações de ensinar e aprender, se objetiva alcan-
çar o reconhecimento e a compreensão da significativa função que a 
avaliação desempenha no desenvolvimento de uma prática educativa 
bem sucedida e eficaz. 

Souza (2021) parte do pressuposto que o trabalho educacional 
deve estar relacionado ao desenvolvimento integral dos indivíduos, fren-
te à melhoria do entendimento do meio em que vivem, melhores per-
cepções de si, elevação sociocultural das suas condições de vida e de-
senvolvimento de peculiares valores de uma sociedade em constantes 
transformações.

Ao enfocar a avaliação formativa como ferramenta mediadora da 
ação pedagógico-educativo, Souza (2021) vê a relevância de uma ava-
liação constante, valorizando todos os aspectos do desenvolvimento da 
criança, peculiarmente na Educação Infantil.
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Primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é alvo 
de constantes debates e reflexões, tendo em vista a valorização desse 
período à constituição do ser humano. Uma temática desses debates 
refere-se ao processo de ensino-aprendizagem da criança – e, conse-
quentemente, as práticas avaliativas na Infância.

A Educação Infantil tem como objetivo desenvolver integralmente 
a criança até cinco anos de idade, contemplando seus aspectos físico, 
psicológico, cognitivo e social, complementando a ação da família e da 
comunidade (art. 29, BRASIL, 1996).

Acerca do processo avaliativo na Infância, destaca-se que: “Na 
Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e 
registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo 
para o acesso ao ensino fundamental” (art. 31, BRASIL, 1996).

É proposta uma reflexão sobre a avaliação efetivada na Educação 
Infantil, ao se atentar as seguintes metas:

Favorecer o desenvolvimento infantil nos aspectos físico, emocional, 
intelectual e social; Possibilitar experiências educacionais na escola, 
que favoreçam aos sujeitos buscarem melhores condições de vida, 
mediante à tomada de consciência crítica e ao exercício da ci-
dadania; Orientar o processo de tomada de decisões, apontando 
a trajetória dos sujeitos, seus avanços, dificuldades, e possibilidades 
no sentido de indicar novos caminhos a serem percorridos (SOUZA, 
2021, s/p.).

Nesse ínterim, Souza (2021) revela que a fim de que tais objetivos 
sejam alcançados a Educação Infantil deverá ocorrer a constante [re] 
significação das metodologias e instrumentos utilizados para a promo-
ção e construção do conhecimento do educando, e a partir daí a ela-
boração de um modo mais adequado à promoção da avaliação da 
aprendizagem.

Souza (2021) tece uma reflexão acerca dos pilares que alicerçam 
tais práticas avaliativas na Infância: acompanhamento, observação e 
registro já mencionados na LDB (BRASIL, 1996).

Acerca do acompanhamento, Demo (apud SOUZA, 2021) revela 
que avaliar refere-se a estar perto, acessível, disponível, etc. logo, implica 
em acompanhar.

Tal ação exige um “olhar atento”, pois a ação de observar vem a 
contribuir tanto a fim de que o educador possa perceber “a singularida-
de e a integralidade” dos educandos, quanto a fim de que possa realizar 
propostas de trabalho segundos suas necessidades (DEMO apud SOUZA, 
2021, s/p.).

Nessa ação, enquanto as crianças realizam as atividades, o profes-
sor encoraja-lhes a livre expressão, criando oportunidades, permitindo-
-lhes conhecer melhor os seus interesses e compreender os processos de 
aprendizagem.  (DEMO apud SOUZA, 2021)

 “Observador-participante”, o educador é um interessado em re-
gistrar de modo cuidadoso as diversas informações, objetivando à cons-
trução de um entendimento das crianças, que possa ser compartilhado 
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com seus pares, outros profissionais e com os pais (DEMO apud SOUZA, 
2021).

Essa ação de registrar consiste no último quesito no processo ava-
liação da Infância. Quando o educador apoia a sua prática, ao registrar 
os processos de aprendizagem dos infantes, baseado na qualidade das 
interações estabelecidas (DEMO apud SOUZA, 2021).

Como sugestão Souza (2021, s/p.) destaca: 

o Portfólio como uma alternativa para uma avaliação formativa, 
numa perspectiva de progressão de aprendizagem, que abre no-
vas possibilidades de estímulo à reflexão e ao desenvolvimento das 
habilidades dos alunos, aspectos que, raramente são possíveis da 
avaliação formal.

A preocupação da Educação Infantil necessita estar focada no 
desenvolvimento e na aprendizagem da criança, considerando que a 
aprendizagem pela ação é uma condição necessária para a reestrutu-
ração cognitiva e para o desenvolvimento (SOUZA, 2021).

“A ênfase da Educação infantil é o processo e não o produto final: 
isto é, devemos descrever os processos pelos quais as crianças passam, 
vivenciam, experimentam, conversam, ao invés de darmos maior impor-
tância a um produto final” (SOUZA, 2021, s/p.).

Silva (2021) profere que a aprendizagem depende em grande par-
te da motivação, ou seja, frisa que as necessidades e os interesses das 
crianças são mais relevantes que qualquer outro motivo a fim de que ela 
se ligue a uma atividade e da confiança na sua capacidade de construir 
uma ideia peculiar acerca das coisas, bem como expressão de seu pen-
samento com convicção são características componentes da integral 
personalidade da criança.

Avaliar pelo Brincar na Educação Infantil

Brincando ele aprende, elabora e assimila modelos sociais e princí-
pios morais, por meio da imitação e contribuindo à interiorização de de-
terminados arquétipos de adulto, reproduzirá distintas possibilidades para 
viver e terá maior segurança para decidir sobre seu futuro (WAJSKOP, 
2005).

A brincadeira é algo de pertence à criança, à infância. Através do 
brincar a criança experimenta, organiza-se, regula-se, constrói normas 
para si e para o outro. Ela cria e recria a cada nova brincadeira o mun-
do que a cerca. O brincar é uma forma de linguagem que os pequenos 
usam para compreenderem e interagir consigo, com o outro, e com o 
mundo (WAJSKOP, 2005).

Desse modo, a ação do brincar evidencia como um elemento de 
aprendizagem e desenvolvimento, e consequentemente, de avaliação 
também. Vygotsky (apud SILVA, 2021) revela que o ensino sistemático 
não se trata do único fator cônscio por alargar os horizontes da zona 
de desenvolvimento proximal. Ele considera o brinquedo um significativo 
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meio a fim de promover desenvolvimento. Embora o brinquedo não se 
tratar do predominante aspecto no período da infância, acaba por exer-
cer uma enorme influencia no desenvolvimento infantil. Logo, através do 
brinquedo, a criança aprende a atuar numa esfera cognitiva, depen-
dendo de suas motivações intrínsecas.

O brincar torna-se fator relevante e decisivo no desenvolvimento 
infantil, ao evidenciar como um campo amplo de estudo no setor edu-
cacional, declara Luz (2021).

Em concordância, Cravo (2021) menciona também as contribui-
ções vygotskyanas, na qual a brincadeira é concebida como zona pro-
ximal, já que no brincar, a ela supera sua própria condição infantil, desa-
fiando e agindo como se fosse um adulto. 

Para Vygotsky (apud CRAVO, 2021, s/p.), o brincar é concebido 
como uma “ação objetiva que media as relações e percepções do meio 
ambiente e dos sujeitos”. Já Winnicott (apud CRAVO, 2021), caracteriza a 
brincadeira como saúde e essência do equilíbrio do homem; e Bettelheim 
(apud CRAVO, 2021), como um período primitivo, livre de regras, cheio 
de fantasias e sem objetivos definidos.

Amorim e Peruzzo (2021) asseveram que em distintas culturas e em 
distintas infâncias, são muitas e diversas as concepções do brincar, mas a 
grande parte inclui a noção do brincar como prazerosa experiência, que 
não possui um produto final e é motivada intrinsecamente.

Partindo do pressuposto que toda criança brinca, e esse espaço é im-
portante para o seu desenvolvimento, revela-se que o brincar faz parte do 
processo da formação educativa do ser humano e se trata de um direito da 
criança. É essencial para a saúde física, emocional e intelectual da criança, 
pois irá contribuir no futuro para a eficiência e o equilíbrio do adulto. 

Para Almeida (2021), o ato de brincar é uma necessidade básica e 
um direito de todos, sendo uma experiência humana, rica e complexa, 
porque traz prazer e alegria. É a atividade mais nobre da infância, que a 
criança irá se conhecer e terá a oportunidade de se constituir socialmente.

Na reflexão de Winnicott (apud CRAVO, 2021, s/p.) “o brincar [tra-
ta-se de] uma área intermediária de experimentação para a qual contri-
buem a realidade interna e externa”. Nesse ínterim, engloba exploração, 
comunicação, ação e através de “aprender a viver”. Em cada brincadei-
ra, a criança encontra o sujeito de sua história, amplia o conhecimento 
de sua realidade, ressignificando o mundo ao seu redor. Wajskop (2005) 
revela que na situação de brincar as crianças se podem colocar desafios 
e pontos além de seu comportamento diário, com levantamentos de hi-
póteses a fim de tentar entender os problemas que lhes são dados pelas 
pessoas e pela realidade com a qual interagem.

Cravo (2021) pondera que a possibilidade de brincar intencional-
mente, mas também de modo livre e exploratório, possibilita uma apren-
dizagem ativa à criança, através da qual as muitas ‘preliminares’ do ser 
capaz de entender e solucionar problemas serão encontradas.

Destarte, fica evidente a significativa importância do brincar, tendo 
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em vista a multiplicidade de atitudes que ela propicia leva a criança a se 
encontrar e se desenvolver, na busca de estratégias à organização de 
seus conflitos e sua participação no mundo (CRAVO, 2021).

Luz (2021) declara que, sem dúvida, o brincar é uma forma pelo 
qual tanto o homem quanto o animal explora uma gama de experiên-
cias em distintas ocasiões, para variados fins.

Assim, dá início à compreensão que no contínuo processo de de-
senvolvimento, as crianças procuram formas de entrar em contato com 
os adultos ou até mesmo com outras crianças, e é nesta ocasião que 
a brincadeira entra em ação, propiciando “um envolvimento das emo-
ções, da afetividade e da diversão” (LUZ, 2021, s/p.)

Abbott (apud AMORIM e PERUZZO, 2021) caracteriza o brincar 
como modo “de a criança aprender e que negligenciar ou ignorar o 
papel do brincar como meio educacional é negar a resposta natural da 
criança ao ambiente e , na verdade, à própria vida!”. 

Asseverando, sob a ótica de Grandis (2021), a ação do brincar não 
se trata de uma questão à criança apenas de pura diversão, mas abarca 
também socialização, educação, construção e pleno desenvolvimento 
de suas habilidades e potencialidades futuras. 

Conforme consta no artigo O brincar como atividade terapêutica 
(2021), o brincar trata-se da essencial ferramenta de trabalho da Terapia 
Ocupacional Infantil – TOI. Torna-se imperioso então a compreensão de 
como ele funciona a fim de que se possa melhor compreender seu po-
tencial terapêutico, bem como as indicações que ele propicia acerca 
do desenvolvimento infantil.

A fim de que uma atividade seja definida como brincar, há alguns 
critérios que definem quais as características que devem estar presentes na 
brincadeira, como:

Auto escolhido; Motivação intrínseca; Habilidade para suspender 
a realidade; Alto grau de liberdade associado a ele; Envolve mais 
atenção ao processo que ao produto; Não existe um modo certo 
de brincar; Importa menos o que você faz ao brincar que como o 
faz (O BRINCAR COMO ATIVIDADE TERAPÊUTICA, 2021, s/p.).

A ação de brincar apresenta uma forma terapêutica muito signifi-
cativa, oportunizando à criança o desenvolvimento de novas habilida-
des sem ter de se expor em ocasiões que considere de risco. Tais ati-
vidades lúdicas têm como objetivo servir de campo de treinamento à 
atividades diárias, escolares e atividades de coordenação (O BRINCAR 
COMO ATIVIDADE TERAPÊUTICA, 2021)

Barros (2021) defende que o brincar em ocasiões educacionais cria 
oportunidades não apenas como um meio real de aprendizagem, mas 
propicia que adultos competentes e perceptivos, mais especificamen-
te os educadores, aprendam acerca das crianças e suas necessidades. 
Oferecendo, também, ocasiões em que habilidades podem ser pratica-
das, tanto as físicas, quanto as mentais, e repetidas vezes quando for pre-
ciso à confiança e ao domínio, o que permite a exploração dos próprios 
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potenciais, além de suas limitações.
Já, sob a reflexão de Amorim e Peruzzo (2021), há a precisão de 

qualidade na oferta do brincar, porém alegam veementemente que a 
definição de qualidade só pode ser conceituada pelas reflexões e con-
clusões compartilhadas por experientes profissionais. Propõem uma cri-
teriosa estrutura, fundamentada teoricamente, ao profissional na identi-
ficação, avaliação e monitoramento da qualidade do brincar que está 
propiciado às crianças. 

De acordo com Grandis (2021), o educador alemão Friedrich 
Froebel foi o pioneiro na valorização e consideração da infância como 
um período de significativa relevância na constituição dos sujeitos. Logo, 
na reflexão de Froebel (apud GRANDIS, 2021, s/p.), as brincadeiras se tra-
tam do “primeiro recurso no caminho da aprendizagem”. Não se trata 
somente de entretenimento, mas uma forma de criação de representa-
ções do mundo concreto a fim de compreendê-lo.

De acordo com Wajskop (2005), a criança se desenvolve através 
da experiência social, nas interações estabelecidas, além da experiên-
cia sócio-histórica dos adultos e do mundo por eles criado. Desse modo, 
a brincadeira trata-se de uma atividade humana na qual as crianças 
são inseridas constituindo-se numa forma de assimilação e recriação da 
experiência sociocultural dos adultos. 

Wajskop (2005) ainda reflete que brincando a criança aprende, 
elabora e assimila modelos sociais e princípios morais, por meio da imita-
ção e contribuindo à interiorização de determinados arquétipos de adul-
to. A partir das brincadeiras, reproduzirá distintas possibilidades para viver 
e terá maior segurança para decidir sobre seu futuro.

A brincadeira, para Maurício (2021, s/p.), trata-se de um modo de 
divertimento peculiar da infância, uma atividade natural e condizente 
da criança, não consistindo em compromissos, seriedade e planejamen-
to, já que abarca comportamentos espontâneos e que geram situações 
de prazer. Ao mergulhar na ação lúdica, trata-se da ação que a criança 
desempenha ao concretizar as regras de jogo. “É o lúdico em ação”. 

As atividades lúdicas propiciam o integral desenvolvimento da 
criança, já que por meio destas a criança opera mentalmente, se de-
senvolve afetivamente e convive socialmente. Para tanto, a ludicidade 
se trata de uma necessidade do sujeito em qualquer faixa etária e não 
pode ser concebida como diversão apenas (GRANDIS, 2021). 

O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o 
desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa 
saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os pro-
cessos de socialização, comunicação, expressão e construção do 
conhecimento. Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físi-
co, afetivo, intelectual e social, pois, através das atividades lúdicas, 
a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações 
lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades 
sociais, reduz a agressividade, integra-se na sociedade e constrói 
seu próprio conhecimento (GRANDIS, 2021, s/p.).
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 “A ação lúdica é muito importante para o ser humano, não só 
para criança. Todos precisam de momentos de lazer e o lúdico em todas 
as suas estâncias é atividade inerente ao ser humano, podendo propor-
cionar novas e variadas formas de aprendizagem e prazer” (OLIVEIRA; 
CORDEIRO, 2021, s/p.). 

Sobre a relevância da ludicidade à aprendizagem, Sampaio et al 
(2021), revelam que necessita ser encarada como algo indispensável à 
necessidade do ser humano que promove os processos de comunica-
ção, socialização, expressão e construção do conhecimento.  

Apesar do lúdico ainda não fazer parte do currículo dos cursos de 
formação de educadores, Sampaio et al (2021), frisam que a “ludicidade 
a alavanca da educação para o terceiro milênio”, tendo em vista que a 
constituição lúdica proporciona aos futuros educadores vivências lúdicas 
estimulando a valorização da afetividade, da criatividade e da sensibili-
dade, tornando mais prazerosa e dinamizadora a prática pedagógica.

Segundo Rego (apud WAJSKOP, 2005), a função do educador 
deve ser um facilitador das brincadeiras, dos jogos, do uso dos brinque-
dos e, em principal, da organização dos espaços. Deve também prover 
às crianças espaço livre para brincar, a fim de que possam organizar as 
brincadeiras além de dar tempo necessário para que as brincadeiras 
apareçam se desenvolvam e se encerrem. 

Barros (2021) atenta ao fato que se faz necessário por parte dos 
docentes, guardar um tempo a fim de explorar as necessidades expli-
citadas pelo brincar, além de manter um diálogo sobre elas, desenvol-
vendo a aprendizagem através desse brincar dirigido. “A oportunidade 
para avaliar as respostas, compreensões e incompreensões da criança 
se apresenta nas ocasiões mais relaxadas do brincar livre” (BARROS, 2021, 
s/p.).

Logo, é evidente que, a maior aprendizagem pode ser observada 
no momento oferecido à criança da aplicação de algo da atividade lú-
dica dirigida a alguma outra ocasião. “Com o direcionamento do adulto 
mediador, elas têm uma dimensão e uma nova variedade de possibi-
lidades estendendo-se a um relativo domínio dentro daquela área ou 
atividade” (BARROS, 2021, s/p.).

De acordo com o artigo Avaliação na educação Infantil (2021), 
tanto o observar quanto o entender o dinamismo presente no desenvol-
vimento infantil é essencial ao redimensionamento do fazer pedagógico. 
Tal entendimento influenciará de modo direto na qualidade da intera-
ção dos educadores com a infância.

Consta no artigo Avaliação na educação Infantil (2021, s/p.) que 
o conhecimento de uma criança se constrói num movimento de idas 
e vindas, logo, é essencial que os docentes assumam suas funções de 
mediadores na ação educativa. “Mediadores que realizam intervenções 
pedagógicas no acompanhamento da ação e do pensamento indivi-
dualizado infantil”. 

Acerca da questão da observação do brincar na infância, é 
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imperioso mencionar que “a observação é essencial aos processos edu-
cacionais”, oferecendo factuais informações das quais dependem os 
outros processos, abrangendo o monitoramento e a avaliação do pro-
gresso de cada criança (AMORIM e PERUZZO, 2021).

Amorim e Peruzzo (2021, s/p.) informam três aspectos essenciais do 
brincar: “1) A observação, em ambientes educacionais, do momento 
presente, da cena que está acontecendo; 2) Como a observação é – e 
pode ser – usada como um instrumento de ensino-aprendizagem e 3) O 
registro das evidências da observação”. 

Cônscio por fazer a relação do brincar e aprender com as crian-
ças, o educador ao proporcionar o brincar, deverá estar atento à sua 
função, tendo em vista que pode mediar nessa brincadeira, fazendo uso 
de estratégias para que as crianças alcancem ao objetivo de aprendiza-
gem intencionado por ele (LUZ, 2021).

Moyles (apud LUZ, 2021, s/p.) assevera que:

Para muitos educadores fica claro que o brincar/ludicidade tor-
naram-se uma alavanca para o processo educacional das novas 
gerações. O educador deve buscar uma formação de qualidade, 
para que como profissional trabalhe de maneira prazerosa com as 
crianças, deve ainda ter um visão diferenciada referente ao brincar 
e compreender a real importância do brincar em sala de aula.

Dentro do aspecto do brincar, ele contribui numa maior compreen-
são da constituição da criança e seu desenvolvimento no âmbito escolar, 
mas este conhecimento deve ser usado e propiciado visando o apren-
dizado e não o mero brincar por brincar, ou seja, brincar sem intenção. 

Diante de todo o exposto, vislumbra-se a possibilidade da utilização 
de práticas avaliativas na Educação Infantil por meio das brincadeiras. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das discussões expostas foi possível a constatação de que é 
necessária a reflexão e a melhoria nas práticas avaliativas em conjun-
to com as práticas educativas do qual elas estão inseridas. É notado que 
o processo de reflexão sobre a avaliação não deveria estar separado 
processo que repensa o setor educacional como um todo. 

Necessita-se que a avaliação não seja encarada como ponto de 
chegada, porém como ponto de partida à construção de novas rela-
ções e significados. Tal concepção implica num processo dinâmico e 
constante da aprendizagem em construção, negando tanto a fragmen-
tação, como a ação de aprender e a própria avaliação.

A avaliação da aprendizagem deve significar um processo cons-
tante que possibilite a identificação dos progressos e das dificuldades 
dos educandos durante todo o processo educativo, buscando, assim, o 
diagnóstico da verdadeira e real situação do educando para tomada 
de decisão. A avaliação deve ser concebida como uma tarefa cons-
tante do educador; trata-se da ferramenta indispensável à formação de 
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uma prática pedagógica que esteja comprometida com o desenvolvi-
mento dos alunos. 

Mais especificamente, falando das práticas avaliativas na 
Educação Infantil, objeto de estudo dessa pesquisa científica, deve-se 
atentar ao fato de que a brincadeira infantil passa a ter uma essencial 
importância na perspectiva do trabalho desenvolvido na Educação 
Infantil, já que a criança é um ser histórico e social. 

Logo, constata-se que o brincar deve ser concebido como finali-
dade pedagógica, levando a reflexão acerca do relevante papel que o 
educador da Infância no desempenho desse aspecto, ao propiciar pos-
sibilidades e oportunidades a fim de que a criança brinque e, simultanea-
mente, aprenda, dentro de um contexto significativo e planejado entre 
a ação do educador e a espontaneidade da criança, em benefício de 
seu integral desenvolvimento.

Para tanto, ao evidenciar a ação do brincar como componente in-
tegrante do desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança, cabe 
à escola oportunizar situações destinadas às brincadeiras, onde a criança 
possa conhecer e explorar, construindo sua aprendizagem, ao satisfazer suas 
curiosidades e anseios frente a ocasiões experienciadas no seu cotidiano. 

Ao se partir do pressuposto que no brincar ocorre o ponto de par-
tida a todas as outras áreas de conhecimento, tendo em vista que en-
volve prazer, chegou-se à conclusão de que a função do educador se 
trata de assegurar que, no contexto instituição-escolar, a aprendizagem 
seja contínua.

Na Educação Infantil, a brincadeira deve ser pensada como espa-
ço privilegiado para a socialização, para a interação com o outro e, prin-
cipalmente, para possibilitar à criança diversas formas de lidar com oca-
siões do dia-a-dia, possibilitando ainda a avaliação da aprendizagem 
e do desenvolvimento da criança, tendo em vista a legislação vigente 
(BRASIL, 1996), pois a avaliação da criança em cima do ato de educar 
brincando abre um vasto campo e infinitos instrumentos de acompanhar, 
observar e registrar o progressivo processo de construção do conheci-
mento integral por parte da criança. 
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O JOGO SIMBÓLICO E A IMPORTÂNCIA DA 
ATUAÇÃO DOCENTE COM CRIANÇAS BEM 

PEQUENAS DE 2 ANOS  A 3 ANOS E 11 MESES
Nathália Rodrigues Vaz

RESUMO

Este estudo buscou mostrar o jogo simbólico como facilitador do desen-
volvimento infantil e a importância da atuação docente no trabalho 
com crianças bem pequenas, de modo peculiar da faixa etária dos 2 
anos a 3 anos e 11 meses, através de sua prática com a utilização de ati-
vidades lúdicas. Inicia-se este artigo científico com a busca de respostas 
sobre o questionamento de como o jogo simbólico pode colaborar para 
o desenvolvimento global da criança bem pequena e sobre a importân-
cia do papel do educador no jogo simbólico. Para isso, utilizou-se como 
metodologia a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, que cola-
borou para a compreensão de como o professor percebe a importância 
do trabalho com o jogo simbólico na Educação Infantil.

Palavras-chave: Jogo Simbólico. Desenvolvimento Infantil. Atuação 
Docente. Atividades Lúdicas. Criança Bem Pequena. 
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INTRODUÇÃO

Este capítulo diz respeito ao Trabalho de Conclusão de Curso apre-
sentado ao Curso de Pedagogia das Faculdades Integradas de Taguaí 
– FIT, sob a orientação do Mestre Eduardo Gasperoni de Oliveira, defen-
dido e concluído no termino do ano letivo de 2021 e teve como objeto 
de análise, uma das práticas e atividades importantes na rotina escolar 
da Educação Infantil e recurso importantíssimo para o desenvolvimento 
da criança, o jogo simbólico e também traz a importância da atuação 
docente com crianças bem pequenas de 2 anos  a 3 anos e 11 meses no 
segmento escolar da Educação Infantil.

Escolheu-se esta temática em decorrência de que o jogo simbólico 
pode facilitar o desenvolvimento infantil, como por exemplo, colaborar 
com a imaginação, autonomia, criatividade. Crê-se que a criança se 
abre quando está brincando de “faz-de-conta”.

Essa relevância pode ser encontrada nas reflexões de Cordeiro 
(apud TEIXEIRA; BARBOSA, 2013, p. 17) “as crianças começam a brincar 
de ‘era uma vez’ ou ‘faz-de-conta’ desde muito cedo, por volta dos 2 
anos” naquilo que o autor caracteriza como “um dos grandes pilares 
desta idade”. 

Segundo Hohmann e Weikart (apud TEIXEIRA; BARBOSA, 2013, p. 
17), “as brincadeiras das crianças pequenas são frequentemente sinais 
do centro das suas vidas, refletindo situações familiares”. Durante o jogo 
simbólico, a criança crie seu mundo imaginário e transfere seu sentimen-
to e seus problemas da sua vida real.   

Diante disso, questiona-se: O jogo simbólico pode colaborar com o 
desenvolvimento global da criança bem pequena? É importante a atua-
ção do educador no jogo simbólico? 

A hipótese é que sim e é na direção de busca de sua confirma-
ção que é realizada esta pesquisa. Há diversos autores do campo da 
Pedagogia que enfatizam em suas obras a relevância da atuação do-
cente para o desenvolvimento infantil ao inserir em sua prática docente 
o jogo simbólico. Além do mais, o estágio supervisionado propiciou a ob-
servação de que o jogo simbólico está presente no dia a dia da rotina 
escolar da Infância, estimulando a criatividade, a imaginação, a auto-
nomia, a representação, o cognitivo, dentre outros aspectos. Por meio 
do jogo simbólico, a criança aprende também a resolver internamente 
seus conflitos e sentimentos, confrontando problemas e permitindo que a 
criança crie sua própria autonomia e seu próprio conhecimento. 

Para tanto, objetiva-se demonstrar que o jogo simbólico é impor-
tante na atuação docente com crianças bem pequenas de 2 anos  a 3 
anos 11 meses.

E, especificamente, este artigo científico pretende:
Caracterizar no segmento escolar da Educação Infantil as crianças 

bem pequenas, ou seja, dos 2 anos até os 3 anos e 11 meses de idade;
Verificar se em sua prática pedagógica, o educador é ciente da 

importância do jogo simbólico para crianças pequenas; 
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Apresentar definições teóricas e benefícios do jogo simbólico na 
Educação Infantil; 

Destacar a atuação docente por meio do jogo simbólico com 
crianças bem pequenas por meio de uma pesquisa de campo.

A fim de alcançar tais objetivos, a metodologia deste artigo cientí-
fico se fundamenta numa pesquisa bibliográfica e de campo.

O JOGO SIMBÓLICO E A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DOCENTE 
COM CRIANÇAS BEM PEQUENAS DE 2 ANOS  A 3 ANOS E 11 MESES

A Educação Infantil e as Crianças Bem Pequenas: Caracterizações

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, está di-
vidida em creche e pré-escola, de acordo com a Lei de Diretrizes e Base 
da Educação Nacional – LDB 9394/96 (BRASIL, 1996). Em seu artigo 29, traz 
a finalidade desse nível e segmento escolar e no artigo a seguir a subdivi-
são em relação à faixa etária de atendimento. Observe: 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, 
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 
até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 
e social, complementando a ação da família e da comunidade. 
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 
 I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três 
anos de idade; 
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 
idade (BRASIL, 1996. p. 12).

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil – DCNEI (BRASIL, 2010), o atendimento em creches e pré-escolas 
trata-se de “direito social das crianças” já assegurado na Carta Magna, a 
Constituição de 1988, que reconhece “a Educação Infantil como dever 
do Estado com a Educação” (BRASIL, 2010, p. 7).

A creche compreende o atendimento às crianças de 0 a 3 anos e 
a pré-escola, crianças de 4 e 5 anos. Esta divisão fez-se necessária devido 
às particularidades em termos de desenvolvimento, vivências e conheci-
mentos das crianças que ingressam na Educação Infantil (BRASIL, 2017).

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, as cre-
ches e pré-escolas devem ampliar os universos de experiências, conheci-
mentos e habilidades dessas crianças. No caso das crianças bem peque-
nas, nomenclatura utilizada pelo documento para crianças de 1 ano e 7 
meses a 3 anos e 11 meses, a aprendizagem envolverá os dois contextos 
de convivência – o familiar e o escolar, a socialização, a autonomia e a 
comunicação (BRASIL, 2017)

Para se entender todo o processo de educação das crianças bem 
pequenas é necessário compreender a definição de criança como su-
jeito histórico e social. As DCNEI (BRASIL, 2010, p. 12), definem a criança 
como “sujeito histórico e de direitos, que interage, brinca, imagina, fan-
tasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 
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sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura”. 
E acrescenta em seu artigo 9º (BRASIL, 2010) que através das inte-

rações e brincadeiras que a criança constrói e se apropria dos conheci-
mentos necessários para sua vida, possibilitando à criança pequena e 
bem pequena um espaço onde pode resolver problemas e desenvolver 
sua autonomia.

 Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 
afirmam: 

Que a criança é um ser social que nasce com capacidades afeti-
vas, emocionais e cognitivas. Tem desejo de estar próxima às pes-
soas e é capaz de interagir e aprender com elas de forma que possa 
compreender e influenciar seu ambiente. Ampliando suas relações 
sociais, interações e formas de comunicação, as crianças sentem-se 
cada vez mais seguras para se expressar, podendo aprender, nas 
trocas sociais, com diferentes crianças e adultos, cujas percepções 
e compreensões da realidade também são diversas (BRASIL, 2006, 
p. 22).

Nesse sentido, os conhecimentos transmitidos por Jean Piaget (1896-
1980) sobre o desenvolvimento infantil devem ser considerados. Segundo 
Piaget (1999), o desenvolvimento infantil passa por diferentes etapas evo-
lutivas que devem ser respeitadas e estimuladas, são elas: sensório-motor 
(0 a 2 anos); pré-operatório (2 a 7 anos); operatório concreto (8 -11 anos) 
e operatório formal (12 anos em diante).

As crianças bem pequenas – 2 anos a 3 anos e 11 meses – encon-
tram-se no período de desenvolvimento pré-operatório, no qual o ego-
centrismo ainda se encontra presente, seu pensamento ainda voltado 
para si mesmo lhe permite ainda grandes trocas intelectuais, pois não 
possui referências para o diálogo (LA TAILLE, 1992).

Outra característica dessa fase é o animismo, ou seja, a crença 
de que tudo tem vida e age juntamente com ela. “No plano do pen-
samento, em particular, aquilo que chamamos de animismo infantil ou 
magia da criança, o artificialismo etc. representam produtos típicos da-
quela mentalidade egocêntrica ou “prática”; portanto, não são jogos” 
(PIAGET, 1964, p. 140).

Pode-se afirmar que, nessa fase, a criança transforma o real em 
fantasia. Através do brincar, a criança descobre o mundo que a cerca 
é, portanto, uma atividade social. Nesse período, a linguagem está em 
desenvolvimento, o que oferece maiores oportunidades de interação, 
pois lhe permite responder de perguntas simples (PIAGET, 1964).

Cordeiro (apud TEIXEIRA; BARBOSA, 2013, p. 9) afirma que “a intera-
ção das crianças, umas com as outras, implica sempre questões, como: 
o conhecimento do outro, confiança e desconfiança, vontade e receio, 
e outras ambivalências”.

A partir dos dois anos, a criança desenvolve o pensamento sim-
bólico, sendo capaz de pensar naquilo que não está presente. Nesse 
sentido, a criança passa a representar por meio de símbolos, transfor-
mando as situações do seu cotidiano. Portanto, o ato simbólico, nessa 
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fase, ajuda muito a criança a desenvolver a socialização e a aprender a 
conviver em grupo (TEIXEIRA; BARBOSA, 2013).

Segundo Piaget (1964), o jogo de ficção – o jogo simbólico – é a 
mais importante manifestação do pensamento simbólico, que ele mes-
mo caracteriza como sendo opositor ao pensamento racional do qual 
o instrumento é o signo. Sendo ainda que o pensamento simbólico ultra-
passa o inconsciente, por isso é chamado de pensamento simbólico.

A seguir, serão tecidas considerações sobre o jogo simbólico, enfati-
zando além de suas definições, os benefícios que pode propiciar à criança.

Jogo Simbólico na Educação Infantil: Definições Teóricas e 
Benefícios

Kishimoto (1996) afirma que a infância, que se expressa através do 
brinquedo, representa o mundo real com seus valores, modos de pensar 
e agir e também o imaginário do criador do objeto.

O lúdico faz parte do universo infantil, sendo que, no brincar, a 
criança põe em jogo sua experiência motora, sua fantasia, seu mundo 
simbólico, enfim ela põe em jogo sua totalidade como construtora da 
sua realidade (HERMIDA, 2009).

Kishimoto (2010) aborda que o período da Educação Infantil é mui-
to importante para a introdução das brincadeiras, principalmente pelas 
diferentes formas que o brincar pode assumir.

A brincadeira é entendida pela criança como um momento de la-
zer, já o brinquedo pode ser utilizado de diferentes formas dependo 
da cultura de cada povo e que para criança qualquer objeto pode 
se tornar um brinquedo de acordo com sua imaginação (ALMEIDA; 
SANTOS, 2014, p. 37-38).

Além das brincadeiras, as crianças também gostam de jogar. Os jo-
gos são importantes para o seu desenvolvimento, pois envolvem objetos 
concretos e o faz-de-conta.  Almeida e Santos (2014, p. 38) completam 
afirmando que “os jogos, por sua vez, são caracterizados como ativida-
des voluntárias, realizadas dentro de alguns parâmetros de tempo e de 
lugar, obtêm regras e desencadeia sentimentos de tensão e alegria”. 

Durante os jogos, as crianças representam a realidade vivida, atra-
vés da imitação, vão brincando e aprendendo, pois: (WAJSKOP apud 
ALMEIDA; SANTOS, 2014, p. 39):

em seus jogos, reproduzem muito do que veem, mas é sabido o pa-
pel fundamental que ocupa a imitação nas brincadeiras infantis. 
Estas são, com frequência, mero reflexo do que veem e ouvem dos 
maiores, mas tais elementos da experiência alheia não são nunca 
levados pelas crianças aos jogos como eram na realidade. 

Para Vasconcelos (apud FIGUEIRÊDO, 2013, p. 19747), o jogo simbó-
lico pode funcionar como um “teatro espontâneo”, sem normas e regras, 
podendo variar o conteúdo em conformidade com as experiências cul-
turais das crianças. 
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A criança pequena, ao imitar o que se passa ao seu redor, através 
do faz-de-conta, ou jogo simbólico, experimenta outras formas de pen-
sar, ao analisar as características dos vários papeis que pode vir a desem-
penhar, como por exemplo, “ao ser a mamãe durante a brincadeira de 
casinha” ou o “caixa do mercado” quando vai às compras (HERMIDA, 
2009, p. 46). 

Vigotsky (apud ALMEIDA; SANTOS, 2014, p. 39) afirma que: 

a função básica do jogo simbólico é permitir que a criança aprenda 
a elaborar/resolver situações conflitantes que vivencia no seu dia a 
dia. E para isso, ela tende a usar recursos como o da observação, 
imitação e imaginação. Porém esta reprodução esta condiciona-
da a conhecimentos prévios da realidade exterior, ou seja, quanto 
mais rica for a experiência humana vivenciada por ela, maior será o 
material disponível para as imaginações que irão se materializar em 
sua brincadeira

Segundo McCune (apud FIGUEIRÊDO et al, 2013, p.15): 

o jogo simbólico é definido como a combinação de uma ação real 
com uma intenção imaginária. A autora afirma que durante o jogo 
simbólico as  atividades não são realizadas com objetivos reais e 
os objetos não são utilizados na relação com sua função real. Para 
a autora jogo simbólico é caracterizado segundo seis critérios: a) 
Trata-se da execução de uma atividade familiarizada da criança na 
ausência do material necessário ou do contexto social habitual; b) É 
a execução de uma ação fora de sua função habitual c) O objeto 
inanimado é tratado como sendo um objeto animado d) O objeto 
ou ação substitui outro objeto ou outra aça. e) A imitação de uma 
ação geralmente é executada por alguém ou por um objeto com 
valor representativo do real. f) As características afetivas da condu-
ta da criança indicam a qualidade não literal da atividade

Na Educação Infantil, a criança é colocada frente a diferentes si-
tuações que a levam a se desenvolver e a aprender, além da troca de 
experiências com colegas e adultos. Assim, a partir do jogo simbólico a 
criança externaliza certos sentimentos e emoções que, muitas vezes, po-
deriam não ser percebidos pelo adulto (TEIXEIRA, BARBOSA, 2013).

Segundo Spodek (apud TEIXEIRA; BARBOSA, 2013, p. 18), o jogo simbó-
lico permite que a criança represente seus sentimentos e impulsos sem per-
der a aceitação do adulto a sua volta. Através do jogo simbólico, a criança 
começa a desenvolver o pensamento abstrato e a resolver problemas, não 
precisando mais encená-los para entender, ou seja, a criança transforma o 
real através do pensamento simbólico.

Nesse sentindo, pode-se afirmar que através do jogo simbólico, as 
crianças adquirem a compreensão do ponto de vista de outra pessoa. 
Elas começam a abandonar o egocentrismo, predominante nesta fase 
do desenvolvimento infantil (TEIXEIRA; BARBOSA, 2013).

As crianças são muito ativas durante a primeira infância e tudo se 
transforma em jogo e em brincadeira, fazendo com que sua inteligên-
cia sensório-prática se prolongue em direção ao pensamento concreto, 
principalmente com o desenvolvimento da linguagem (HERMIDA, 2009).
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Para Vigotsky (apud ALMEIDA; SANTOS, 2014), a função do jogo 
simbólico é fazer com que a criança elabore e resolva situações-proble-
ma com as quais se depara no seu dia-a-dia. Ao brincar de faz-de-conta, 
a criança percebe que existem regras próprias da situação imaginária, 
ou seja, ela assume os papeis sociais com suas regras e normas. Nesse 
sentido, complementam as autoras

Com o jogo simbólico as crianças extraem de cada momento que 
vivenciam conhecimentos que as auxiliam na construção de sua 
auto-imagem, configurando sua identidade e autonomia. A brin-
cadeira de faz de conta não se restringe ao que a criança esta 
fazendo e sim ao que ela esta sentindo naquele momento. Durante 
o brincar e as situações que cria, a criança toma decisões como 
estipular a hora do nenê/boneca dormir ou comer, com isso ela esta 
exercitando sua capacidade de liderança por exemplo (ALMEIDA; 
SANTOS, 2014, p. 42).

Dessa forma, percebe-se a importância que o jogo simbólico tam-
bém conhecido como faz-de-conta tem para o desenvolvimento da 
criança, auxiliando-a no entendimento do mundo real, tal qual como 
enxerga e interpreta, além de ajudar no desenvolvimento de sua auto-
nomia, da sua personalidade e também em seu desenvolvimento afetivo 
(HERMIDA, 2009).

Prática Pedagógica Docente e a Importância do Jogo Simbólico 
para Crianças Bem Pequenas

O professor tem o papel de mediador das situações de aprendi-
zagem na Educação Infantil, principalmente as atividades lúdicas como 
jogos e brincadeiras devem ser planejadas e desenvolvidas, mas estas 
devem ser livres de forma a beneficiar o desenvolvimento infantil. O pro-
fessor deve evitar as situações nas quais as brincadeiras são totalmente 
dirigidas, pois dessa forma estará impedindo o desenvolvimento da auto-
nomia e da aprendizagem das crianças (McCUNE apud FIGUEIRÊDO et 
al, 2013).

A escola enquanto instituição educacional para crianças peque-
nas deve dar condições para que os professores possam trabalhar de 
forma a oferecer uma educação de qualidade para as crianças (PIRES, 
et al 2018).

O educador infantil deve, portanto, organizar sua sala de aula por 
áreas de interesse, para que a criança possa escolher de forma autôno-
ma o que quer realizar. Esse tipo de organização da sala promove a in-
teração, a resolução de problemas e o desenvolvimento da linguagem, 
pois são dadas oportunidades à criança de fazer suas escolhas, ao mes-
mo tempo em que o professor pode observá-la enquanto brinca, conhe-
cendo melhor suas características, vendo como interage, se comunica. 
O professor também pode participar do jogo, da brincadeira, a convite 
da criança, ou por iniciativa própria (TEIXEIRA; BARBOSA, 2013)

Através da interação com os objetos, pessoas, situações, a criança 
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vai construindo seu conhecimento do mundo que a rodeia, e é por esse 
motivo que o planejamento das atividades pelo professor é de suma im-
portância, é necessário assegurar o acesso a materiais diversos para que 
as crianças os escolham, manipulem de forma que aprendam de forma 
ativa.

O educador deve promover condições que favoreçam a apren-
dizagem e o desenvolvimento das crianças, ‘ao encorajar as 
crianças a descobrir, usar e devolver as coisas por elas próprias, os 
educadores promovem a independência, competência e suces-
so dessas crianças’ (HOHMANN; WEIKART apud TEIXEIRA; BARBOSA, 
2013, p. 24 ).

Ainda de acordo com o autor, o principal papel do educador da 
Educação Infantil é ajudar no desenvolvimento da autonomia da crian-
ça, no desenvolvimento da linguagem de forma ativa e participativa e 
para isso a sua interação com os pequenos deve ser de troca e respeito. 

Segundo Hohmann e Weikart (apud TEIXEIRA; BARBOSA, 2013, p. 25) 
“a maioria dos educadores e dos adultos que tratam de crianças acre-
ditam que cada criança é única e, consequentemente, esforçam-se por 
individualizar a sua abordagem de ensino” possibilitando, desta forma, 
um ambiente em que a criança se sinta acolhida e valorizada.

O educador deve ao planejar situações de brincar e jogo simbóli-
co respeitar as diferenças e as faixas etárias das crianças para que assim 
estas possam desenvolver as competências desejadas. 

Segundo Kishimoto (1996, p. 146) 

Brincando ludicamente a criança se relaciona com as pessoas e 
objetos ao seu redor, aprendendo o tempo todo com as experiên-
cias. São essas vivências, na interação com as pessoas de seu grupo 
social, que possibilitam a apropriação da realidade, da vida e toda 
sua plenitude. 

Devido a essas características, a brincadeira foi reconhecida como 
importante em vários documentos norteadores da Educação Infantil, 
um deles o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – 
R.C.N.E.I. (BRASIL, 1998) que afirma as brincadeiras devem estar presentes 
no cotidiano da Educação Infantil como forma de facilitar a aquisição 
de conhecimentos pelas crianças.

Voltando a questão da importância do jogo simbólico, a criança 
aprende primeiramente pela imitação, que é resultado da observação 
dos outros, e um processo de reconstrução interna, por essa razão ao 
brincar de faz-de-conta a criança recria a realidade imediata tendo 
consciência do que é real e o que é imaginação (TEIXEIRA; BARBOSA, 
2013).

Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da articulação 
entre a imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma 
imitação transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma rea-
lidade anteriormente vivenciada (BRASIL, 1998).

É importante que o educador da Educação Infantil tenha 
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conhecimento dessa particularidade do jogo simbólico para que ao pla-
nejar suas atividades diárias, inclua o faz-de-conta na sua rotina diária 
(HERMIDA, 2009).

Nesse sentindo, Teixeira e Barbosa (2013) colocam que a criança 
deve ter dentro de um mesmo jogo simbólico acesso a diferentes papeis 
sociais, adequando sua linguagem e suas ações a da personagem repre-
sentada. Spodeck (apud TEIXEIRA; BARBOSA, 2013, p. 18) acrescenta “o 
jogo imaginativo permite à criança criar situações dramáticas e expres-
sar ideias e sentimentos através de gestos e da linguagem emergente”.

PESQUISA DE CAMPO: METODOLOGIA, COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

Metodologia 

A pesquisa bibliográfica, conforme Gil (2002), colabora em delimi-
tar o tema e se trata, fundamentalmente, de material elaborado que se 
constitui por meio de livros, capítulos, teses, monografias e dissertações. 
Este foi o primeiro aspecto metodológico deste artigo científico.

O segundo, de acordo com Gil (2004) tem como meta produzir ou 
reproduzir fenômenos, o que exige critérios de amostragem, com ade-
quados controles e objetivos a serem coletados. Aqui, optou-se por ques-
tionário que apresenta caráter de pesquisa quantitativa.

Sob a reflexão de Duarte (2002), a pesquisa qualitativa é o instru-
mento que, embora os riscos e as dificuldades que impõe, revela-se sem-
pre um empreendimento profundamente instigante, agradável e desa-
fiador, selecionando os sujeitos, no caso, os professores em questão, ou 
seja, os sujeitos-participantes dessa pesquisa de campo. 

Sobre a seleção dos sujeitos, propôs-se a análise da abordagem 
do problema através da pesquisa qualitativa com a colaboração dos 
professores da Educação Infantil das crianças bem pequenas – da turma 
Maternal II de um município localizado na região sudoeste do estado de 
São Paulo, por meio de um questionário via Google forms. 

Coleta e Análise dos Dados

Todos os 31 participantes que se comprometerem em colaborar 
com este artigo, respondendo o questionário compartilhado, apresen-
tam formação adequada à docência e atuação, inclusive com crianças 
bem pequenas – 2 anos a 3 anos e 11 meses, todos apresentam gradua-
ção, sendo a grande maioria Licenciatura Plena em Pedagogia e muitos 
com especialização em diferentes áreas do conhecimento voltadas à 
Educação.

Com a finalidade de complementar o aporte teórico pesquisado, 
fez-se necessário para a realização de uma pesquisa de campo que con-
tou com a participação de trinta e um professores de Educação Infantil, 
via Google Forms. Tal pesquisa foi realizada de modo remoto por causa 
da pandemia de covid-19.
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Ao serem indagados sobre “O jogo simbólico pode colaborar com 
o desenvolvimento global da criança bem pequena?”, todos respond-
eram que sim, sendo que algumas respostas foram bem esclarecedoras. 
Observe:

De acordo com o sexto participante: “Sim, essas atividades ajudam 
a desenvolver o pensamento, a imaginação e a inserção social dos alu-
nos com autonomia e criatividade. [...] auxilia em todas as habilidades 
da criança, relacionando ao conhecimento de mundo, ao raciocínio 
lógico, a noção de sequência, a funcionalidade das coisas, além da co-
municação e oralidade” (participante nº 9); “[...] estimula a imaginação 
e a fantasia da criança, favorecendo a interpretação e ressignificação 
do mundo real” (participante nº 10);  “[...] melhora o desenvolvimento da 
imaginação, da criatividade, da interpretação e da ressignificação do 
mundo real” (participante nº 17);  Colabora “[...] na formação social das 
crianças e contribuem para que o processo de ensino-aprendizagem 
transcorram de forma natural” (participante nº 17).

A contribuição dos participantes vai ao encontro do que os estu-
diosos apontaram no referencial teórico. 

Sob os pressupostos vigotskyano (apud ALMEIDA; SANTOS, 2014, 
p. 38), “o jogo simbólico como um elemento imprescindível para o de-
senvolvimento da criança, uma vez que o mesmo funciona como uma 
base para a evolução do pensamento infantil, enquanto contribui para 
a apropriação da cultura em articulação com a construção do sujeito 
psicológico”. É concebida como uma brincadeira importante, sob o viés 
e ponto de vista sociocultural e psicológico, pois, “ao brincar a criança 
interage com o mundo e manifesta aquilo que tem dificuldade de comu-
nicar oralmente” (FIGUERÊDO et al, 2013, p, 19747).

Nesse sentido, Piaget (apud ALMEIDA; SANTOS, 2014) complemen-
ta ao afirmar que o jogo simbólico marca o desenvolvimento cognitivo 
da criança, pois ela passa a enxergar o objeto e a simular participações 
em eventos, graças ao desenvolvimento da linguagem. O brincar pode 
ser um instrumento educativo facilitador da aprendizagem. É durante a 
brincadeira de faz-de-conta que as crianças formam sua identidade.

A segunda questão foi a seguinte: “É importante a atuação do 
educador no jogo simbólico?”. A resposta foi unânime, ou seja, todos 
responderam que sim. A seguir, algumas relevantes considerações nesse 
sentido:

“Sim, pois “através das intervenções o educador pode fortalecer 
vínculos com a criança e saber com mais precisão onde interferir em 
relação ao seu desenvolvimento” (participante nº 3). Os educadores 
“[...] criam os espaços, disponibiliza materiais, oportunizam situações de 
aprendizagem”(participante nº 4); “precisa mediar a brincadeira” (par-
ticipante nº 7); “Com certeza. O educador tem um papel fundamental, 
pois a partir de suas atividades estará possibilitando a compreensão e 
reorganização das estruturas mentais das crianças” (participante nº 
12); “[...] proporcionar situações e oportunidades para que a criança se 
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desenvolva atravéz (s.i.c.) dos jogos e brincadeiras” (participante nº 12); 
“[...]organizando e estruturando o espaço de forma a instigar na criança 
a necessidade de brincar [...]”(participante nº 20).

Portanto, o papel do professor de Educação Infantil é muito impor-
tante, ele é o mediador entre a criança e o objeto de aprendizagem e 
sabendo que a aprendizagem não é resultado de um processo espon-
tâneo deve planejar situações nas quais as crianças possam interagir, 
explorar, imaginar, experimentar o mundo, internalizando-o de forma a 
construir seus próprios conhecimentos.  Nesse sentido, o professor deve 
planejar atividades que incluam o jogo simbólico, devido sua importân-
cia para a construção do eu e das relações interpessoais, já que a crian-
ça pequena interage com as outras que dividem com ela o mesmo es-
paço (ALMEIDA; SANTOS, 2014).

 “Você planeja atividades em torno do jogo simbólico? Com que 
frequência?”. Apenas a participante nº 2 não planeja. As demais respos-
tas foram diversificadas: uma respondeu diariamente; 12 colaboradores 
responderam uma vez por semana; três participantes (3,7 e 9), três vezes 
na semana; a participante de nº 22, duas vezes semanais; e, “No mínimo 
1 vez por mês” (participante nº 1).  Os demais colaboradores relataram 
que atividades em torno de ações simbólicas são relevantes todo o dia, 
ou sempre que surgir uma oportunidade.

Enfim, para tal indagação, as respostas demonstraram que real-
mente os professores consideram o jogo simbólico importante, pois a 
maioria confirmou que coloca em seu planejamento e rotina atividades 
sobre o faz-de-conta, variando sua aplicação. Por exemplo: A partici-
pante nº 15 disse: “Nosso planejamento é semanal e incluo o jogo simbó-
lico sempre que possível, pois o considero muito importante”.

Ao serem questionados se tinham alguma dificuldade para organi-
zação dos jogos simbólicos a resposta da grande maioria foi “não”. Duas 
participantes (15 e 16) responderam que depende/ às vezes. Dentre as 
dificuldades relatadas estão:  manutenção do interesse do grupo pelo 
mesmo período de tempo/duração; carecimento de recursos mate-
riais; orientar corpo docente quanto ao planejamento e à execução 
do jogo simbólico; e da docente, participante de nº 16, em relação ao 
planejamento.

Desse modo, convém apresentar as contribuições de alguns estu-
diosos citados na subparte relacionada à atuação docente (McCUNE, 
apud FIGUEIRÊDO et al, 2013; PIRES et al, 2018; TEIXEIRA; BARBOSA, 2013). 
Todos estes teóricos ressaltam a relevância da figura do professor na 
mediação de situações de aprendizagem, como no jogo simbólico, ou 
seja, sua intervenção é imperiosa, pois irá conduzir o desenvolvimento, 
a aprendizagem e a resolução de situações e conflitos internados tão 
expostos como no faz-de-conta. O professor deve fazer do jogo simbóli-
co um convite ao aprender, ao descobrir, à autonomia, à liberdade e à 
fruição infantis. Enfim, dessa forma, o corpo docente irá colaborar com 
o desenvolvimento da autonomia e da aprendizagem das crianças, ao 
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propiciar uma educação de qualidade a elas. 
Finalizando, como sugestão de atividade envolvendo jogo simbóli-

co, os participantes expuseram espaços significativos do contexto do co-
tidiano da criança e de interesse infantil, como:  pescaria, mercadinho, 
escola, sítio, cidade em miniatura,  médico, cozinha, salão de beleza, 
festa de aniversário, casinha, profissões, floresta, feira, etc. Além de propi-
ciar situações em torno dos cantinhos lúdicos e também em torno da arte 
cênica (teatro), por exemplo, a recriação de histórias, etc.  Uma sugestão 
interessante foi da participante nº 11:

Sempre realizo com meus alunos uma atividade chamada ‘Viagem 
imaginária’,onde iniciamos com palmas imitando passos,conforme 
a intensidade das palmas sugere a velocidade dos passos e a via-
gem segue com muitas possibilidades, lugares tranquilos, onde ca-
minhamos devagar,lugares que temos que correr,fugir de animais 
selvagens nesta viagem trabalhamos imaginação noção de late-
ralidade e muitas outras situações pedagógicas. É uma atividade 
muitíssimo produtiva (Participante nº 11).

Tais sugestões vão ao encontro do que foi apontado McCune 
(apud FIGUEIRÊDO et al, 2013, p.15), no referencial teórico, ao definir o 
jogo simbólico “como a combinação de uma ação real com uma inten-
ção imaginária”. Ao possibilitar que a criança possa aprender na elabo-
ração e resolução de situações conflitantes vivenciadas cotidianamen-
te, de acordo com Vigotsky (apud ALMEIDA; SANTOS, 2014).

Na mesma de raciocínio, todas as respostas convergem para o que 
afirma Kishimoto (2010, p. 5)

São numerosas e variadas as experiências expressivas, corporais e 
sensoriais proporcionadas às crianças pelo brincar. Não se podem 
planejar práticas pedagógicas sem conhecer a criança. Cada 
uma é diferente, tem preferências conforme sua singularidade. Em 
qualquer agrupamento infantil, as crianças avançam em ritmos 
diferentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao finalizar esta pesquisa científica, conclui-se que o jogo simbólico 
realmente contribui para o desenvolvimento global de toda e qualquer 
criança, inclusive das crianças bem pequenas – 2 anos a 3 anos e 11 me-
ses – a faixa etária em análise aqui.

Na pesquisa de campo, pode-se constatar que os professores en-
tendem essa importância e buscam colocar atividades lúdicas que en-
volvem o jogo simbólico em sua rotina diária. 

Vários autores contribuíram para esse entendimento entre eles 
Piaget (1964) e Kishimoto (1996); o primeiro explicando sobre a presen-
ça do jogo simbólico nas fases de desenvolvimento infantil conhecidas 
como sensório motor e pré-operatório; e o segundo explicando sobre o 
brincar envolvendo a brincadeira. 

De modo em específico, na faixa etária dos 2 anos aos 3 anos e 11 
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meses, as crianças utilizam da fantasia para conhecer e compreender o 
mundo que a cerca, representando a realidade vivida.

Durante o jogo simbólico, a criança se coloca frente a diferentes si-
tuações nas quais tem diferentes problemas a resolver, e isso ajuda muito 
em seu desenvolvimento. 

Neste sentido, cabe aos professores de Educação Infantil, tendo 
conhecimento das contribuições que o jogo simbólico pode propiciar, 
buscar colocar em seus planejamentos o jogo simbólico, pelo menos 
duas vezes por semana, como foi constatado ao analisar as perguntas 
respondidas pelos professores e colaboradores através da pesquisa de 
campo. 

Logo, comprova-se que por meio da pesquisa de campo, pode-se 
ajudar na busca de respostas ao problema levantado e aos objetivos 
propostos, indo ao encontro do que foi observado através da pesquisa 
bibliográfica, ou seja, “a teoria se encaixou na prática”.

Espera-se que essa pesquisa contribua para que outras indagações 
sobre a importância do jogo simbólico surjam de forma a contribuir sobre 
o faz-de-conta, e que ele seja inserido como estratégia de ensino para o 
desenvolvimento das crianças da Educação Infantil.
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A RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO 
DE LIMITES NA EDUCAÇÃO INFANTIL É DE QUEM?: 

DA FAMÍLIA OU DA ESCOLA?
Dione Leite de Oliveira Almeida

Renan de Oliveira Almeida

RESUMO

O termo limite refere-se ao ponto que não se deve ou não se pode ultra-
passar. Transpondo sob a ótica educacional, concerne à ação de ensi-
nar as crianças o que é certo e o que é errado, abrangendo de forma 
equilibrada e não muito severa dizer não. O ser humano sempre con-
viveu com limites, sendo obrigado a seguir e respeitar regras que não 
concorda. Desde que nasce é muito significativo o estabelecimento de 
limites, pois desde pequenas já conseguem aprender e compreender as 
situações. Porém, nos dias contemporâneos, têm-se uma outra interpre-
tação de como impor limites às crianças, por este ínterim, originou-se a 
necessidade de questionar e procurar o porquê de tal indisciplina, inda-
gando: se o problema encontra-se na família, que não assume sua fun-
ção do estabelecimento de limites, ou na instituição escolar, que não de-
senvolve atividades que estimulem o desenvolvimento de limites. Cabe 
questionar: Afinal, de quem é a responsabilidade de estabelecimento de 
limites? Qual a contribuição que a escola pode ofertar a respeito des-
sa temática? Fez-se uso da modalidade de pesquisa bibliográfica, com 
levantamento e análise dos teóricos do estabelecimento de limites na 
Educação Infantil. Assim, pretende-se analisar como a escola e a família 
tem assumido a função de educadora da criança, levando-a a com-
preender a relevância das regras e de limites. 

Palavras-chave: Limite. Educação Infantil. Responsabilidade. Família. 
Escola.
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INTRODUÇÃO

O estabelecimento de limites na Educação Infantil e a responsabi-
lidade das instituições família e escola vem sendo tema de debates no 
mundo acadêmico contemporâneo que perpassam os muros escolares.

O termo limite refere-se ao ponto que não se deve ou não se pode 
ultrapassar. Transpondo sob a ótica educacional, concerne à ação de 
ensinar às crianças o que é certo e o que é errado, abrangendo de for-
ma equilibrada e não muito severa dizer não. 

O ser humano sempre conviveu com limites, sendo obrigado a seguir 
e respeitar regras que não concorda. Desde que nasce é muito significa-
tivo tal estabelecimento, pois desde pequenas já conseguem aprender e 
compreender as ocasiões. 

Porém, nos dias contemporâneos, têm-se uma outra interpretação 
de como impor limites às crianças, por este ínterim, originou-se a neces-
sidade de questionar e procurar o porquê de tal indisciplina, indagando: 
se o problema encontra-se na família, que não assume sua função do es-
tabelecimento de limites, ou na instituição escolar, que não desenvolve 
atividades que estimulem o desenvolvimento de limites? Assim, pergunta-
-se a carga de quem fica o estabelecimento dos limites?

Esse capítulo pretende analisar como a escola e a família tem assu-
mido a função de educadora da criança, levando-a a compreender a 
relevância das regras e de limites, isto é: o que pode e o que não pode. 

Em específico, quer-se: refletir a relevância do estabelecimento de 
limites; distinguir, realmente a função da família e da escola na educa-
ção das crianças, principalmente no que tange aos limites; e, constatar-
-se do qual é significativo o bom relacionamento entre família e escola.

Em relação aos aspectos metodológicos, fez-se uso da modalida-
de de pesquisa bibliográfica, enquanto procedimento técnico, com le-
vantamento e análise dos teóricos sobre o estabelecimento de limites na 
Educação Infantil.

O comportamento infantil vem se alterando com o decorrer dos 
dias e um dos fatores acerca de se construir limites e de se constituir va-
lores por parte do infante desde a pequenez. Portanto, família e escola 
devem estabelecer limites de modo compartilhado.

Na família, se estabelece a concepção de limites, por ser a primei-
ra instituição social com a qual a criança tem contato. Na escola, além 
do desenvolvimento do conhecimento formal, também é atribuída fun-
ção essencial no estabelecimento dos limites à criança.

Para melhor compreensão este capítulo foi dividido em quatro ses-
sões. Aborda, primeiramente, desde um breve histórico sobre limites e 
as funções da família no decorrer dos tempos, revelando, contempora-
neamente, o papel da família na educação dos filhos. Após, trata, tam-
bém, da função da instituição escolar no desenvolvimento da criança. 
Em seguida, fez-se oportuno referir-se à significativa relação de parceria 
entre família e escola e das confusões acerca do que seria uma criança 
indisciplinada e sem limites.
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A RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO DE LIMITES NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL É DE QUEM? DA FAMÍLIA OU DA ESCOLA?

Limites: um breve histórico das funções da família no decorrer dos 
tempos

Há várias maneiras de se compreender a palavra limites, pois esta, 
dependendo do contexto que está inserida, pode transmitir diferentes inter-
pretações. Por isso, pode-se afirmar que existem diferentes tipos de limites. 

Os indivíduos convivem com limites desde a concepção uterina, 
pois o feto se limita no útero da mãe até o seu nascimento. Com base 
neste exemplo, percebe-se que o ser humano sempre conviveu com li-
mites, sendo, muitas vezes, obrigado a seguir e respeitar regras que não 
concorda.

Analisando a palavra limite, pode-se afirmar também que um dos 
tipos de limite é quando não se deve ou não se podem ultrapassar as 
linhas que dividem um espaço ou fronteira.  Segundo o dicionário Aurélio, 
a palavra limite significa “li.mi.te sm 1. linha de demarcação; raia. 2. Local 
onde se separam dois terrenos ou territórios contíguos, fronteira. 3. Parte 
ou ponto extremo; fim, termo” (FERREIRA, 2004, p. 290). 

Outro tipo de limite é quando se refere a problemas físicos, no qual 
as pessoas não conseguem executar determinadas atividades devido às 
limitações existentes em seu organismo. 

Há também o limite de idade que se caracteriza quando o indiví-
duo atinge determinada idade e acaba tendo que deixar de fazer coi-
sas que fazia antes com frequência.

Em relação à família, pode-se afirmar que esta teve diferentes fun-
ções no decorrer dos tempos, pois devido à diferença de culturas e cos-
tumes, cada região ou país elaborou a sua definição a respeito do que 
seria a função da família.

Para Le Boulch (2001 apud HITO; BUENO, 2004, p. 30):

a família tradicional, mais numerosa que a família atual, a função 
parental, nos primeiros anos, era exclusivamente exercida pela mãe. 
Ela assegurava a função alimentar através do aleitamento, era ele-
mento estável do lar porque consagrava todo seu tempo à educa-
ção de seus filhos. Atualmente, as mães repartem seu tempo entre 
as tarefas profissionais e seu papel materno. E como consequência 
disto surgem dois aspectos: a partir dos dois meses, na quase totali-
dade, as crianças são confiadas a creches ou a uma babá; o pai, 
para aliviar a tarefa da mãe, participa nos cuidados da criança.

Baseando-se na citação de Le Boulch (2001 apud HITO; BUENO, 
2004, p. 30), percebem-se as mudanças que ocorreram nas funções da 
família no decorrer dos tempos, onde antigamente a função do pai era 
somente sustentar a casa e a função da mãe era cuidar da casa e dos 
filhos, enquanto que agora pai e mãe dividem as tarefas do lar.

Portanto, é importante se ter consciência de que o ato de educar 
exige a promoção de limites, enquanto que este último significa ensinar 
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as crianças o que é certo e o que é errado, sabendo educar de forma 
equilibrada e não muito severa. Por isso, devem-se promover limites nas 
crianças desde pequenas, pois estas já conseguem aprender e com-
preender as situações.

A função da instituição familiar na educação filial na contempora-
neidade

O primeiro contato que a criança tem após o nascimento é com o 
ambiente familiar. Por isso, é por meio da família que a criança aprende va-
lores como ética, humildade, respeito, disciplina, gratidão e organização.

Porém, nos dias contemporâneos, muitos destes valores estão se 
perdendo no decorrer da infância, pois muitos pais acabam por fazer 
todas as vontades de seus filhos como uma maneira de proporcionar a 
estes, o que eles não tiveram em suas infâncias. Estes pais acabam se 
deixando manipular por choros e birras de seus filhos, pois estes últimos 
sabendo suas fraquezas usufruem destes instrumentos para conseguir o 
que querem (SHINYASHIKI, 1992).

Por isso, é importante os pais estarem atentos e não cederem a 
tudo que seus filhos pedem, agindo com firmeza e segurança na hora de 
negar seus pedidos, pois o fato de gritar e após atender aos seus capri-
chos farão com que seus filhos cresçam com uma personalidade egoísta, 
egocêntrica e além de tudo serão indivíduos mimados. 

Conforme Shinyashiki (1992, p. 27), “sem limites, a criança desen-
volve a imagem de que é a dona do mundo, e, a cada vez que algo a 
contraria, tende a agir como ditadora. Ela vai sofrer muito por não saber 
elaborar as frustrações que a vida lhe apresentará a toda hora”. 

Deve-se ter consciência que a promoção de limites na vida das 
crianças é um bem para o seu desenvolvimento, pois no decorrer de sua 
vida elas encontrarão muitos obstáculos e barreiras, e somente aquelas 
crianças cujos pais trabalharam a questão do “não” em determinada 
situação, saberão esperar e controlar a ansiedade pelo que não foi pos-
sível naquele momento.

Porém, cabe ressaltar que o dizer “não” é muito importante, desde 
que este seja falado da maneira correta, ou seja, seguido do porque não 
se deve fazer determinada coisa.

Na visão de Vasconcellos (1998, p. 102):

Nunca dizer um não a um filho sem dizer o porquê (sic) [...]. Algumas 
vezes a criança pode não entender o que se propõe como algo 
melhor para ela, mas nem por isto devemos ceder ou deixar de ex-
plicar. A razão tem que ser dita, e não simplesmente dizer “isto é 
para o seu bem”. [...] não podemos cair no argumento do senso 
comum: “na vida toda você vai ter regras, então aqui em casa tam-
bém”; se fizermos isto estamos apenas preparando os filhos para a 
adaptação passiva à lógica atual da sociedade, ao invés de de-
senvolver uma atitude consciente, ou seja, de saber o sentido, de 
questionar a legitimidade do limite [negritos do autor].
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Com base na citação de Vasconcellos (1998), percebe-se que não 
adianta apenas dizer “não”, faz-se necessária também, toda uma explica-
ção para que esta criança realmente entenda o porquê não pode fazer 
determinada coisa. Por meio desta atitude de conversação por parte das 
pessoas que convivem com a criança, ela compreenderá a fundamenta-
ção em que consiste este “não”. Assim, estará desenvolvendo o domínio 
de suas vontades e o equilíbrio dos seus desejos e emoções.

Outro erro que os pais não devem cometer é em relação a acha-
rem que seus filhos são muito novos para compreenderem o que é certo 
e o que é errado, pois se sabe que desde pequenos as crianças são ca-
pazes de aprender a lidar com regras e saber respeitá-las.

Além disso, existem pais que prometem presentes para conse-
guir que os filhos atendam a seus pedidos. Cabe lembrar a ressalva de 
Patterson e Gullion (1971, p. 78): “Quando uma criança diz não, alguns 
pais tentam suborná-la para obter a cooperação. O suborno, natural-
mente reforça ainda mais o negativismo”.

Tal fato dos pais darem presentes apenas para satisfazerem os ca-
prichos dos filhos remete à educação compensatória e trará um sério 
prejuízo para estas crianças, pois elas não construirão a noção de como 
se ganha e como se perde, não sabendo assim lidar com o sentimento 
de perda futuramente, demarcam Patterson e Gullion (1971).

Shinyashiki (1992, p. 41) ressalta esta situação dizendo que:

Algumas vezes, contudo, nossos filhos nos passam a impressão de 
que só se sentem amados quando ganham presentes. Isso geral-
mente acontece quando os pais não têm critérios claros para pre-
sentear os filhos ou só demonstram seu amor através de agrados 
materiais.

Portanto, os pais devem se conscientizar da importância da sua 
presença na vida dos filhos, pois a atenção lhes dada é melhor do que 
qualquer presente que se possa dar. Cabe ressaltar que, na maioria das 
vezes, as crianças fazem birras para chamar atenção das pessoas que 
convivem com elas, pois sentem falta do carinho que muitas vezes não 
é transmitido e o fato dos pais as presentearem no momento da birra 
deixa-as satisfeitas na hora. Porém, seus filhos com o passar dos dias con-
tinuarão a fazer os mesmos caprichos, pois o que eles querem não são os 
presentes, mas sim a atenção de seus entes queridos. 

Piaget (1994, p. 280), em seu livro “O juízo moral na criança”, enfati-
za esta situação quando diz “[...] A descoberta de uma falta na conduta 
dos pais abala a confiança da criança. A descoberta de uma imper-
feição intelectual ou de uma limitação imprevista do poder do adulto 
compromete, na criança, a fé na ordem do mundo [...]”.

A criança tem uma visão de perfeição de seus pais, pois se sente 
protegida e sabe que enquanto estiver ao lado de sua família, ninguém 
poderá lhe fazer mal. Contudo, se a criança perceber alguma imperfei-
ção no comportamento de seus pais, toda a confiança que existe acar-
retará assim, na fase dos conflitos e atritos (PIAGET, 1994).
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Os pais devem ter consciência de que seus filhos não sabem dife-
renciar o certo do errado, cabendo a eles a importante missão de en-
sinar os valores, regras e normas a serem respeitadas. Este aprendizado 
ocorre por meio da conversa e da convivência, onde o modo de ser e a 
maneira de viver dos pais poderão contribuir ou prejudicar esta aprendi-
zagem (PIAGET, 1994).

A criança pequena possui uma busca constante pelo prazer e satis-
fação dos seus desejos, não sabendo discernir o bem do mal. Nesta etapa, 
os pequenos são egocêntricos e acreditam que o mundo gira em torno 
deles, no qual todas as pessoas que estão ao seu redor são obrigadas a 
realizar todas as suas vontades e desejos.  

Como observa Hito e Bueno (2004, p. 39):

A criança, nesta fase não tem ainda nenhuma noção de valores. 
Não sabe o que é certo e errado. São os pais que com o seu próprio 
modo de ser e viver, vão mostrando o que se pode ou não fazer 
numa sociedade. Afinal, as pessoas vivem num mundo regulamen-
tado e quem não segue as leis pode sofrer sanções. Quem não per-
cebe essa realidade simples pode acabar muito mal na vida – emo-
cionalmente, profissionalmente – em tudo.

Com base na citação acima, percebe-se a importância da exis-
tência de uma boa conduta dos pais, pois conforme sua postura será o 
comportamento de seus filhos, podendo ser positivo ou negativo.

Enfim, Lima (1971, p. 63) revela que:

Antes de existir escolas (já houve tempo em que não existiam esco-
las!) ninguém punha em dúvida que crianças deviam ser educadas 
pela família. Agora se discute se é a família ou é a escola que deve 
educar [...] A família é o arquétipo atávico de educação. Durante 
milênios, não houve outro meio para educar.

Dessa forma, cabe aos pais a conscientização de que a função de 
promover limites e educar é da família e não da escola, pois é na família 
que a criança passa a maior parte de seu tempo e é com o ambiente 
familiar que a criança tem o primeiro contato, pois a família é a base, ou 
seja, o alicerce da criança, no qual com decorrer do tempo, ela própria 
vai construindo sua história, buscando sempre escutar os conselhos e opi-
niões de seus entes queridos.

A função da instituição escolar e o desenvolvimento infantil

Acerca do papel da escola no desenvolvimento da criança, frisa-
-se que, no decorrer dos anos, a escola passou por várias transformações 
que mudaram suas funções. Em tempos não muito longínquos, a princi-
pal função da escola era transmitir conhecimento. O professor era de-
tentor do saber e autoridade máxima dentro da sala de aula. Os alunos 
tinham medo e respeito pelo educador. Quando a família era chamada 
a comparecer na escola, o professor tinha toda razão, sendo a criança 
culpada por determinada atitude.
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Já, nos dias contemporâneos, a escola possui inúmeras funções, den-
tre as quais pode-se citar: o assistencialismo, onde a escola encaminha a 
criança com “problemas” para médicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, 
dentistas, psicólogos, entre outros. Outra função se refere ao fato da escola 
ter que promover limites nas crianças, pois estas últimas estão indisciplina-
das, pois como a escola contemporânea assumiu tantas responsabilidades, 
muitos pais acreditam que a função de educar também cabe à escola.

E, assim, a principal função da escola vai se perdendo cada vez mais, 
ou seja, a função de transmitir os conhecimentos vai sendo deixada de lado 
por causa de tantos afazeres e funções que a escola tem que executar.

Hito e Bueno (2004, p. 81) já afirmaram que “Quando os pais traba-
lham, as crianças vão para escola cada vez mais cedo, com 2 anos de 
idade em média. Os pais fazem tal escolha por não poderem deixar os 
filhos com babás nem com avós”.

Com isso, ocorreu a inversão de papéis, onde agora os professores 
ocupam a função de educar e promover limites às crianças, pois estas 
quando chegam à escola estão totalmente desobedientes e sem limites. 
Por isso, os professores sentem a necessidade de trabalhar valores morais 
e éticos com estes alunos, para que partindo deste ensinamento pos-
sam iniciar os trabalhos com os conteúdos do planejamento.    
 

Conforme Castro (1999 apud HITO; BUENO, 2004, p. 82):

A função cobrada hoje da escola vai muito além da mera trans-
missão de conhecimentos. Pais absorvidos pelo trabalho buscam 
estabelecimentos capazes de ajudar na formação completa dos 
filhos, pois já dão conta, sozinhos, dessa missão. Não é exagero. 
Muitos pais transferem para a escola a responsabilidade de ensinar 
as crianças a dizer ‘obrigado’ e ‘por favor’ ou a se vestir e se com-
portar em grupo de forma adequada.

Com base na citação acima, se percebe que a educação pas-
sou por muitas transformações, quando antigamente na educação tra-
dicional o professor era temido e respeitado e, atualmente, o professor é 
agredido e desvalorizado. O educador nos dias atuais, não é valorizado 
não só pelos alunos, nem pelos pais que cobram a todo o momento me-
lhores resultados na educação de seus filhos, sabendo somente criticar e 
cobrar, não havendo nenhum tipo de cooperação.

Dessa forma, como que a sociedade espera que os educadores 
promovam limites às crianças se estas últimas já se encontram indiscipli-
nadas, não respeitando os professores, pois escutam a todo o momento 
seus pais falando mal da escola e dos envolvidos com ela.

Entretanto, não se pode deixar de ressaltar que apesar das crian-
ças chegarem sem limites na escola, é papel desta última proporcionar 
o respaldo necessário para que estes pais saibam como agir com es-
tas crianças, pois se a escola tem a função de formar um indivíduo críti-
co, ético e autônomo, ela continuará o desenvolvimento da educação 
transmitida pelos pais para a criança e no caso quando não houver a 
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transmissão desta educação, a escola auxiliará e aconselhará a família 
a como agir na educação de seus filhos (VERGÉS; SANA, 2009).

Vergés e Sana (2009, p. 62), em seu livro “Limites e indisciplina na 
educação infantil”, enfatizam este papel da escola. Observe:

Concluímos também que a escola e os profissionais que nela atuam 
têm um papel importante e podem ajudar a família nessa constru-
ção de limites nas crianças, realizando palestras, reuniões, troca de 
experiências com outros pais, pois, fazendo isso, estes saem fortale-
cidos e sentem que não estão sozinhos na tarefa de educar os filhos.

Cabe, aqui, enfatizar que a escola deve realizar no ambiente esco-
lar uma atividade paralela com este aluno, trabalhando valores, regras, 
normas, enfim, atividades que desenvolvam atitudes de boa conduta, 
pois de nada adianta a família estimular em casa, se ao chegar à escola 
o aluno não sente estímulo algum.

Além disso, outro aspecto extremamente importante para o desenvol-
vimento satisfatório do aluno é o bom relacionamento entre professor-aluno, 
tendo em vista que ambos devem ser cúmplices no processo ensino-apren-
dizagem. Entretanto, para que esta cumplicidade possa existir, o professor 
deve conquistar o aluno por meio do diálogo e não do enfrentamento, pois 
este último ocasionará somente mais indisciplina e desobediência.

Vasconcellos (1998) sugere que o contato com os educandos deve 
ser permeado de eficaz diálogo, cujo educador compartilhará, escu-
tando-os, fazendo com que estes sintam-se importantes e confiantes. Ao 
passo que o professor proporciona para o aluno a atenção que ele tanto 
almeja, a relação irá se modificar, onde o que eram discussões e más cria-
ções se transformará em uma bela amizade. 

Assim, entende-se que o primeiro passo para melhorar esta situação 
é a conscientização dos pais em compreender que a promoção dos limi-
tes nas crianças é dever da família; cabendo a escola somente reforçá-las, 
ensinando as relações de respeito, o ensino da responsabilidade com suas 
tarefas e materiais e as regras de convivência social dentro e fora da escola.

A relevância da parceria entre família e escola

Vasconcellos (1998, p. 63) ressalta a seguinte situação:

As relações entre a escola e a família têm se modificado muito nas 
últimas décadas. Neste período, como vimos, a escola mudou, a 
família mudou, e, sobretudo, a sociedade mudou. Grosso modo, po-
deríamos apontar a transição de uma fase em que a família confia-
va plenamente na escola, estabelecendo até uma cumplicidade, 
para uma nova em que a família passa, de um lado a criticar a es-
cola, e de outro, contraditoriamente, a transferir suas tarefas para a 
mesma. É um pouco a situação que vivemos hoje: já não há aquela 
cumplicidade (muitos pais ensinam desde cedo os filhos a conta-
rem “o que a professora fez com ele”), mas ao mesmo tempo - em 
função das transformações que vem sofrendo - há uma tendência 
de atribuir á escola funções que antes eram inerentes à família (ex.: 
desde de aprender a amarrar o sapato, até à iniciação religiosa).
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Com base na citação de Vasconcellos (1998), se percebe que não 
há mais cumplicidade entre a escola e a família, onde ambas constante-
mente, com exceções só sabem julgar, criticar e brigar uma com a outra. 
A família espera que a escola dê a educação que muitas vezes por falta 
de tempo e cansaço do cotidiano os pais não puderam dar. E a escola 
ao se confrontar com alunos sem limites, espera que os pais tomem ati-
tudes quanto a seus filhos, mostrando que devem respeitar e obedecer 
o professor.

E, assim, perdura esta relação de conflitos e discussões, onde não 
se é feito nada para mudar o pensamento da escola e da família, visan-
do um acordo e concordância de opiniões com o objetivo de beneficiar 
a criança que é o foco da escola e da família.

Ao invés de brigarem, tanto a escola quanto a família devem com-
preender a função de cada uma, onde se houver o cumprimento dessas 
funções, tudo ficaria mais fácil e a criança seria a maior beneficiada de 
todos, pois aprenderia a se comportar tanto em casa quanto na escola.

Do ponto de vista de Lobo (1997 apud VERGÉS; SANA, 2009, p. 57):

pais e educadores devem estimular as crianças nas suas tentativas e 
experiências, acompanhá-las de forma positiva nas suas atividades 
e descobertas, transmitir-lhes confiança. É muito importante tam-
bém estabelecer um clima que permita à criança expor suas idéias 
(sic). Nesse momento, não devem tentar colocar os seus pontos de 
vista, ainda que a criança expresse conceitos totalmente diversos 
dos seus. Deve-se ouvir com atenção e em silêncio, embora isso não 
seja fácil [...] (LOBO, 1997 apud VERGÉS; SANA, 2009, p. 57).

Mas para que isso ocorra, deve haver uma parceria entre escola e 
família, onde ambas ao invés de ficar colocando a culpa uma na outra, 
devem procurar diagnosticar o problema para poder assim solucioná-lo, 
pois o objetivo tanto da escola quanto da família é ajudar no desenvol-
vimento da criança.

Nesse sentido, a escola contribui no desenvolvimento das crianças, 
mas para que esse desenvolvimento ocorra plenamente é necessário 
que a família sempre esteja em contato com ela. Além disso, o bom rela-
cionamento entre família e escola é muito mais vantajoso para as crian-
ças do que discussões que não trazem soluções para os problemas.

Sem limites ou indisciplinada: esclarecimentos sobre considerações 
equivocadas

Por meio de diversas considerações errôneas acerca da criança 
indisciplinada e daquela sem o estabelecimento de limites, é possível a 
constatação de que a indisciplina na Educação Infantil também sido um 
fato muito preocupante para muitos professores. 

O processo social na criança é essencialmente importante duran-
te seu convívio numa instituição de Educação Infantil, mas perante este 
processo deve-se saber que ela antes de ser um ser social é um ser indi-
vidual que lida com frustrações, medo, conflitos e vitórias, que necessita 
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especialmente de adultos que lhe dê estruturas (AQUINO, 1997).
Atualmente, a convivência familiar é um pouco diferente de outro-

ra. Muitos pais trabalham fora, ausentando-se a maior parte do tempo 
da vida de seus filhos, que muitas vezes ficam com babás, nas creches ou 
até mesmo com um irmão maior, e quando nos momentos que podem 
ficar com seus filhos não estão sabendo lidar com situações frustrantes, 
ou não conseguem decifrar através de um olhar de seus filhos a saudade 
que sentem de seus pais. 

Alguns pais contemporâneos também têm expectativas diferentes 
para educar seus filhos, procurando não repreendê-los como estes foram 
no passado, às vezes, perdidos para dizer na hora certa um “não” ou um 
“sim”, buscam dar tudo a seus filhos, a felicidade sem barreiras.

Os professores da Educação Infantil estão detectando crianças 
com comportamentos inadequados, mas são poucas as informações de 
prevenções para determinado assunto.

As crianças de 0 a 5 anos apresentam diversos comportamentos, 
mas é possível analisar quais são normais, problemáticos e que diferem, 
cada faixa etária tem suas limitações. Para a criança colher em sua vida 
amor e sucesso é importante oferecer a ela uma educação pautada em 
limites desde a primeira infância (AQUINO, 1997).

Muitas vezes, ou na maioria delas, faz-se julgamentos precipitados 
sobre “crianças indisciplinadas”, não se levando em consideração a rea-
lidade, o entendimento do que se passa. Muito se ouve dizer sobre crian-
ças sem limites e pouco se sabe sobre suas implicações.

Profissionais da educação e pais têm o dever de estar a par do as-
sunto, visto a parcela de colaboração de que se tem na formação social 
e psicológica da criança.

Os distúrbios disciplinares estão sendo grandes problemas pedagó-
gicos e morais da atualidade. Há uma maior busca de imposições de 
limites razoáveis de convivência social dentro e fora das instituições esco-
lares (AQUINO, 1997).

A palavra indisciplina no dicionário de Língua Portuguesa Aurélio 
significa “um ato contrário à disciplina” (FERREIRA, 1993, p. 302). Já, no 
caso de indisciplina escolar, trata-se do desrespeito às regras estabele-
cidas pelas pessoas que compõem a instituição escolar: professores, di-
retores, colegas, funcionários e outros. Trata-se de um fenômeno escolar 
que ultrapassa fronteiras socioculturais e também econômicas, caracte-
riza Aquino (1997).

Acrescentando, Aquino (1997, p. 50-51) revela que a indisciplina 
trata-se:

do sintoma da incompatibilidade entre a instituição escolar acalen-
tada por seus agentes e aquela encarnada por seu alunado. [...] 
equivaleria ao saldo do embate histórico entre uma escola idealiza-
da e gerida para um determinado tipo de aluno, mas ocupada por 
outro. [...] a indisciplina traduzir-se-ia numa espécie de inconformi-
dade, por parte do alunado, aos anacrônicos padrões de compor-
tamento nos quais as escolas ainda parecem inspirar-se.
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Tratar o tema disciplina na Educação Infantil passa por refletir sobre 
a moralidade humana, a autonomia, a liberdade e a opressão moral e 
intelectual. Os distúrbios são um dos problemas pedagógicos e morais 
da atualidade, comprometendo a busca de uma maior qualidade na 
Educação Infantil. Buscar o entendimento sobre esses fenômenos e saí-
das para seu enfrentamento é urgente para a manutenção de limites 
razoáveis de convivência social dentro e fora das instituições escolares 
(AQUINO, 1997).

Vygotsky apud Aquino (1997, p. 87) revela o que seria um aluno 
indisciplinado:

Um aluno indisciplinado não é entendido como aquele que ques-
tiona, pergunta, se inquieta e se movimenta na sala, mas sim como 
aquele que não tem limites, que não respeita a opinião e sentimen-
tos alheios, que apresenta dificuldade em entender o ponto de vista 
do outro e de se autogovernar, que não consegue compartilhar, 
dialogar e conviver de modo cooperativo com seus pares.

Analisa-se esta avaliação de uma tipologia de aluno indisciplinado 
para uma criança de 0 a 5 anos dentro de uma instituição, verificando-se 
que não é difícil se encontrar crianças que ao tentar resolver problemas, 
além de chorar, estão sempre recorrendo a professora no recreio quan-
do estão em apuros, tudo isso acontece por não estar desenvolvendo 
sua auto-compreensão e por ser empáticas com seus colegas.

Em relação ao sentido do termo indisciplina, encontra-se diferente 
definição como: “falta de disciplina, desobediência” e “procedimento, 
ato ou dito contrário à disciplina; desobediência; desordem; rebelião” 
(AQUINO, 1997, p. 85).

Entende-se que a indisciplina é relacionada com o não cumpri-
mento das leis, normas e regras da sociedade ou de grupos organiza-
dos para determinados fins, como o caso das instituições de Educação 
Infantil. Observa-se que é quase que raro a palavra indisciplina dentro 
dessas instituições, ouve-se com mais regularidade termo: desrespeito às 
regras estabelecidas (AQUINO, 1997).

Segundo Piaget (1994), a essência de toda moralidade esta no res-
peito do indivíduo adquire pelas regras. Analisa-se que em ambos os casos 
quando se cita as palavras indisciplina e moralidade, encontra-se o papel 
das regras e das leis, o que demonstra à existência de uma relação intrín-
seca entre moralidade e indisciplina. 

Conforme descreve Aquino (1997, p. 20), “a disciplina como moral 
coloca o problema da relação do indivíduo com um conjunto de nor-
mas”. Entretanto a criança que está apresentando um comportamento 
indisciplinado, logicamente está confrontando com algum desvio de um 
funcionamento de regras.

A indisciplina na Educação Infantil é aquela que insere as crianças 
que não aceitam regras: tendo comportamentos agressivos, não respei-
tando os colegas, chora quando recebe ordens, etc. Este quadro está 
crescendo em cada sala de aula da Educação Infantil. Os professores 
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recebendo essas crianças que ao serem entregues nas escolas pelos pais 
ouvem que já os alertam rotulando seus filhos, dizendo: “meu filho é ter-
rível”, “não tem quem possa com ele, espero que você consiga”. Assim, 
a disciplina não é mais como apenas um requisito no aproveitamento 
escolar, mas está sendo encarado como uma prática educativa, interfe-
rindo não somente nos tipos de interações estabelecidas com as crian-
ças, sim definindo como critério estabelecido como objetivo que se quer 
alcançar, discute Lopes (2005).

É interessante observar o que La Taille (apud AQUINO, 1977, p. 86) 
diz sobre a necessidade de impor limites às crianças:

crianças precisam sim aderir a regras (que implicam valores e formas 
de conduta) e estas somente podem vir de seus educadores, pais 
ou professores. Os ‘limites’ implicados por estas regras não devem 
ser apenas interpretados no seu sentido negativo: o que não pode 
ser feito ou ultrapassado. Devem também ser entendidos no seu 
sentido positivo: o limite situa, dá consciência de posição ocupada 
dentro de algum espaço social – a família, a escola, e a sociedade 
como um todo.

De acordo com Vichessi (2009), é hora de rever a noção de indis-
ciplina e o que há por trás dela.  Em 2007, o Ibope e a Nova Escola rea-
lizaram uma pesquisa com 500 educadores do país e constataram que 
69% destes alegavam que a falta de atenção e a indisciplina como os 
maiores problemas da sala de aula.  

Continuando, Vichessi (2009) revela que é preciso refletir e com-
preender que a indisciplina trata-se da transgressão de dois tipos de re-
gras: as morais – construído de modo social fundamentadas em princípios 
éticos, visando o bem comum – e convencionais – definidas por um gru-
po com objetivo específico.

La Taille (apud AQUINO, 1997, p. 98) alega que:

Disciplina remete regras. Com efeito, a pessoa disciplinada segue 
determinadas regras de conduta. Logo, disciplina corresponde ao 
que chamamos de moral: o respeito por certas leis consideradas 
obrigatórias. Portanto, a pessoa indisciplinada transgride as leis que 
deveria seguir. [...] A indisciplina pode, às vezes, vir em decorrência 
de bons motivos éticos. Se as regras não fazem sentido (e há muitas 
nas escolas) e se derivam de valores suspeitos (como a subserviência 
cega à autoridade), a indisciplina pode se justificar eticamente. [...] 
Há indisciplinas eticamente válidas, desobediências legítimas, gra-
ças às quais, aliás, a sociedade acaba por evoluir. Mas, pensemos 
agora nas formas de indisciplina que ferem as leis morais, estas defi-
nidas como garantias de respeito a direitos legítimos. Transgressões 
deste tipo também podem acontecer nas salas de aula. Por exem-
plo, o insulto, a agressão física, o tratar o professor como se fosse um 
objeto, não ouvi-lo, fingindo que não está presente, que não existe.

Tal autor explica que a disciplina diz respeito às regras de conduta, 
denominadas morais. Portanto, indisciplina refere-se ao não cumprimento 
desses preceitos. 

Permite-se observar dentro de uma sala de aula comportamentos 
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inadequados e perturbadores, apresentando sintomas tidos como pro-
blemáticos: desobediência, inveja, ciúme, birra, choro, inquietação in-
fantil e a agressividade com diferentes fatores. Todos esses sintomas surgi-
dos por demonstrações de perturbações afetivas. 

Suspeita-se que muitos dos comportamentos inadequados, tidos 
como indisciplina na sala de aula, acontecem porque há um grande 
número de crianças que estão vindo de seus ambientes familiares para a 
escola sem base de limites que deveriam ser impostos pelos pais. 

De modo geral, os pais, com exceções, estão dando menos carinho 
e atenção a seus filhos, muitas vezes, recompensando tais carências com 
objetos materiais, deixando-os cada vez mais defasados de amor, cau-
sando a eles danos em suas personalidades, que só se dão conta deste 
prejuízo quando seus filhos, como aluno de uma instituição escolar refletem 
em sala de aula comportamentos preocupantes.

Os professores aceitam as diferenças de forma a acolher estes tipos 
de alunos e sabem como auxiliar os pais, quando os mesmos não ofere-
cem a educação formal a seus filhos como deveriam.

Vichessi (2009) relata que, às vezes, essa indisciplina causada pelos 
alunos pode ser um protesto em relação à autoridade, pois posturas au-
toritárias geram tensões e resistência dos alunos; por outro lado também 
a postura de liberdade pode ser interpretada por estes alunos como per-
missividade; ambas posturas possuem uma grande tendência de trans-
ferir aos alunos oportunidade para desrespeitar regras. Tais tipos de pos-
turas fazem com que reforcem o individualismo e os estados de anomia 
moral, levando o sujeito envolvido ter dificuldade de respeitar regras da 
sociedade. 

Silva (2004) enumera as prováveis causas da indisciplina: a morte 
ou a relativização dos valores morais, a divulgação distorcida do saber 
psicológico, a passagem de um modelo de sociedade adultocêntri-
co para um modelo centrado nas demandas das crianças e dos ado-
lescentes, a situação política e econômica do país, a influência dos 
meios de comunicação de massa, o aumento exorbitante da violência 
real e da virtual, o aumento quantitativo de vagas no ensino público, 
a falência das formas tradicionais de se impor a disciplina, a crise em 
relação aos objetivos da educação formal e a formação profissional 
e as condições materiais e psíquicas ao desenvolvimento do processo 
ensino-aprendizagem.     

Sobre a possibilidade de ensinar disciplina, Macedo apud Ferrari 
(2005) relata que a disciplina trata-se de uma competência escolar que 
as crianças aprender como qualquer outro conteúdo. Revela ainda que 
o principal erro da instituição escolar sobre a disciplina é crer que há um 
único tipo de disciplina e que ela só pode ser imposta.

Dentro de uma sala de aula na Educação Infantil encontram-se 
crianças que não respeitam o professor; almejam apenas fazer os seus 
próprios desejos, muitas vezes causando uma situação conflitante na 
sala de aula; respectivamente tendo uma situação de indisciplina. Assim 
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sendo, estas crianças não estão recebendo um saudável embasamento 
de moralidade para executá-lo no meio social.

Alguns professores que testemunharam a questão disciplinar, sendo 
uma das dificuldades fundamentais para os trabalhos destes, relatam: 
“o ensino teria como um de seus obstáculos centrais a conduta desor-
denada dos alunos, traduzida em termos como: bagunça, tumulto, falta 
de limite, maus comportamentos, desrespeito às figuras de autoridades, 
etc.”, descrito por Aquino (1997, p. 40). 

Acerca dessas reflexões, reafirma-se que, atualmente, está acon-
tecendo uma falta de aprendizagem para apresentar os limites na edu-
cação das crianças.

Zagury descreve (2001, p. 35) que “a criança que não aprende a 
ter limites para o seu querer, para os seus desejos e vontades, que tudo 
quer e tudo pode, tende a desenvolver um quadro de dificuldades que 
se vai instalando passo a passo”. 

Sob a ótica de Choud e Townsend (2001, p. 31): “quem ama res-
peita os limites dos outros”. Assim, a criança com personalidade sem a 
empatia no meio social tende a ter um grau elevado de incompreensão 
para com os outros.

Para Choud e Townsend (2001, p. 43): 

os limites ajudam a dizer a verdade. Além de exigir a verdade, os limi-
tes dão a segurança de se conhecer as consequências do fracasso. 
As crianças conseguem lidar muito melhor com as consequências ló-
gicas de seus erros, como não brincar, não ver televisão e não poder 
passear; do que com conseqüências subjetivas, como raiva, culpa, 
vergonha, condenação ou abandono.

Sendo assim, as crianças devem saber sempre a verdade e con-
seqüências de seus atos incorretos, compreender os “porquês” e “para 
quês”, quando determinado algum limite a ela. Há uma grande neces-
sidade dela ser consciente das conseqüências de seus atos inoportunos, 
podendo assim saber que sua liberdade termina quando a do outro é 
afetada, compreendendo melhor os outros que a rodeiam. A sua perso-
nalidade se molda a partir de seu nascimento, tornando-se característica 
que pode ser parcialmente herdada e adquirida pelo meio.

Assim, descreve também Vasconcelos (1995, p. 22) que, “a família 
não está cumprindo sua tarefa de fazer a iniciação civilizatória: estabele-
cer limites, desenvolver hábitos básicos”, entretanto, fica uma tarefa difí-
cil para as instituições de Educação Infantil, sendo este objetivo especial 
para o desenvolvimento pleno da criança não ser tarefa primordial dela.

Cada ano que passa pode-se observar uma grande importância 
no desenvolvimento desde os primeiros anos de vida do ser humano, 
quando se inicia o carro-mãe da personalidade – emoções. 

Enfim, quando se começa a ser moldados para que possam seguir 
a vida toda; nesta jornada surge os primeiros passos para o ingresso à 
sociedade; quando a criança é levada para creches e pré-escolas.

Sob a ótica de Lopes (2005, p. 45):
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É mais fácil para os alunos seguir regras que eles ajudam a criar. [...] 
O fim da indisciplina acontece quando crianças e adolescentes são 
ouvidos, conhecem o objetivo de cada atividade e negociam a 
melhor maneira de atingi-los. [...] A melhor saída para manter a or-
dem é a negociação de objetivos e regras com os estudantes, que 
vão aos poucos aprendendo a ter disciplina.

Assim, constatou-se que há vários caminhos a seguir para educar 
uma criança, mas são poucos os que fornecem uma educação saudá-
vel, que dão a elas uma bagagem de amor, carinho, compreensão, e 
que possa ter esse relacionamento não basta dizer “sim” a tudo que a 
criança queira, mas persistir em um “não” que provenha de uma situa-
ção que a criança pode futuramente se tornar um marginal ou um doen-
te psicossomático. 

Atualmente é complexo detectar a indisciplina na Educação 
Infantil, por fim não difícil saber se o aluno está tendo comportamentos 
inadequados, onde se vinculam diversos fatores contribuintes.

As possíveis soluções, segundo Silva (2004) podem ser: substituir a 
cultura da culpa pela da responsabilidade, oferecimento de condições 
à conscientização de todos os envolvidos, a democratização das rela-
ções escolares, deixar de ver o educando indisciplinado e violento como 
problema, orientação pedagógica, psicológica e psicopedagógica, 
conceber e concretizar a educação como fator de desenvolvimento, ter 
dignidade do ser humano como parâmetro educativo, articular os con-
teúdos tradicionais à vida, substituir o uso de punições expiatórias pelas 
sanções por reciprocidade e abolir qualquer tipo de humilhação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do referencial teórico, pode-se analisar que a humanida-
de sempre conviveu com o estabelecimento de limites, desde o nascer, 
aprendendo e compreendendo diversas situações no relacionamento 
com outrem, pois limite se trata do ponto que não se deve ou não se 
pode ultrapassar e, educacionalmente falando, concerne à ação de 
ensinar as crianças o que é certo e o que é errado, abrangendo de for-
ma equilibrada e não muito severa dizer não. 

É oportuno mencionar que, de acordo com a literatura pesquisa-
da, grande responsabilidade de estabelecimento de limites fica a cargo 
da instituição familiar, já que nela são aprendidos valores como respeito, 
ética, disciplina, humildade, organização e gratidão. 

Porém, muitos pais acabam aplicando a educação compensató-
ria – por meio de trocas e da educação permissiva – onde tudo pode e o 
“verbete” NÃO nunca aparece nos diálogos com os filhos, tendo em vista 
que a criança, na maioria das vezes, busca constantemente a satisfação 
e o prazer de seus anseios, não sabendo discernir o bem do mal.

Outros fatores apontados pelos estudiosos concernem à questão 
da função da família na educação dos filhos. Deve-se levar em conta 
que os lares desestruturados e as novas concepções e configurações 
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familiares, afastando-se daquele arquétipo da família mononuclear, po-
dem vir a prejudicar na constituição moral, pessoal intelectual e social 
da criança. 

Exige-se da postura do adulto, mediante estes tipos de comporta-
mentos infantis, discernimento de saber o que é permanente e circuns-
tancial, entender e saber como lidar com os mesmos.

Nos ambientes familiar e escolar requer atenção quanto à postu-
ra dos pais e professores que, objetivando uma boa disciplina, devem 
manifestar-se com paciência, diálogo, credibilidade, coerência, pois os 
limites trarão à criança segurança na construção de sua personalidade, 
dando espaço para que cresça moldada a partir de limites esclarecidos 
proporcionando-o um adulto equilibrado.

Os professores da Educação Infantil devem estar se aprimorando 
de novos conhecimentos para poderem trabalhar com esses novos fenô-
menos da educação, um deles chamado de indisciplina; que antes era 
presente apenas nas escolas de Ensino Fundamental e Médio. Portanto, 
a indisciplina permanece como um sintoma de relações que geraram 
conflito e continuam sem soluções dentro e fora do âmbito escolar.

Compreende-se que a criança quando está desenvolvendo um 
quadro de comportamento indisciplinado, tem o direito de receber to-
dos os requisitos para uma boa convivência social, mas não só sobre-
carregando uma das partes dos responsáveis pela sua educação, assim 
sendo todos devem se preocupar com sua saúdo física, psíquica e social.

Também foi possível a constatação de que a instituição escolar 
apresenta grande contribuição também acerca do estabelecimento de 
limites às crianças. Ao longo dos tempos, a escola vem apresentando 
diversas funções, como o papel assistencialista, a promoção e estabele-
cimento de limites, a questão da formação de valores. 

Em síntese, houve uma inversão de papéis. Nos dias contempo-
râneos, os professores ocupam a função de educar e promover limites 
às crianças. Desse modo, a instituição escolar afastou-se de sua essen-
cial responsabilidade: a transmissão dos conteúdos e conhecimentos 
universais.

Para tanto, intentou-se analisar como as instituições escolar e fami-
liar têm assumido as funções de educadoras da criança, levando-a ao 
entendimento da relevância das regras e de limites, isto é: o que pode e 
o que não pode.

Logo, deve ocorrer a parceria e o respeito entre a família e a es-
cola nesse estabelecer de regras e limites às crianças. Apesar de ambas 
instituições terem sofrido transformações no decorrer das últimas déca-
das, infelizmente não há mais cumplicidade entre elas, pois ambas, com 
raras exceções, julgam, criticam e brigam uma com a outra, delegando 
funções que não competem a outra, e não procuram falar a mesma 
“língua” e verificar que o mais relevante trata-se do integral desenvolvi-
mento da criança, que abarca a questão dos valores, da alteridade, do 
respeito e do estabelecimento de limites. 
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Primeiro ambiente social que a criança tem contato ao nascer, 
realmente, a família deve promover o estabelecimento de limites. Porém, 
quando isso não ocorre, à escola cabe o cultivo e o reforço dos limites. 

Encerrando, destaca-se que a promoção de limites propicia às 
crianças o desenvolvimento de valores como respeito, educação, hu-
mildade, entre outros, e, ocorrendo uma sincera parceria entre família e 
escola, o desenvolvimento destes indivíduos ocorrerá de modo pleno e 
satisfatório. Pois é esperado que os pais se conscientizem que é seu dever 
promover limites, mas à escola deve reforçá-los, ocorrendo, dessa forma, 
uma parceria entre ambas. Espera-se também que ambas as instituições 
cumpram cada uma sua função, com o intuito de auxiliar o desenvolvi-
mento da criança.

Perante a exposição acima relatada, espera-se que essa pesquisa 
acadêmica tenha contribuído, acima de tudo, na função do educador 
frente à sala de aula, mas também abarca a reflexão dos pais no estabe-
lecimento de limites às crianças, a fim de conscientizá-los de que se pode 
progredir o debate acerca desse estabelecimento à educação delas, já 
que é por meio do estabelecimento de limites em comum acordo entre 
pais e educadores que serão proporcionadas às crianças possibilidades 
de distinguirem o certo do errado, fazendo assim com que estes indivíduos 
desenvolvam valores morais, respeito, disciplina e, sobretudo educação.

REFERÊNCIAS

AQUINO, J. G. Indisciplina na escola: alternativas e práticas. 5 ed. São 
Paulo: Summus, 1997.
CHOUD, H.; TOWNSEND, J. Limites para ensinar aos filhos. São Paulo: 
Vida, 2001.
FERREIRA, A. B. de H. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. 3 ed. 
Curitiba: Positivo, 2004.
HITO, C. F. C.; BUENO, M. J. Limites na educação dos filhos e sua influên-
cia no contexto escolar e social. Tomazina-PR: Gráfica IGOL, 2004.
LIMA, L. de O. Conflitos no lar e na escola: dinâmica em grupo. 4 ed. Rio 
de Janeiro: Vozes, 1971.
LOPES, Á. Disciplina. In: Nova Escola, São Paulo, n. 183, p. 44 – 49, jun./jul. 
2005.
PATTERSON, G.; GULLION, E. Convivendo com as crianças: novos méto-
dos para pais e professores. 2 ed. Brasília: Coordenada, 1971.
PIAGET, J. A construção da personalidade moral. São Paulo: Summus, 
1994.
SHINYASHIKI, R. Pais e filhos: companheiros de viagem. São Paulo: Gen-
te, 1992.
SILVA, N. P. Ética, indisciplina e violência nas escolas. 3 ed. São Paulo: 
Vozes, 2004.



Eduardo GaspEroni dE olivEira | solanGE Maria dE olivEira Cruz

(orGanizadorEs)

284

VASCONCELLOS, C. dos S. Disciplina: construção da disciplina conscien-
te e interativa em sala de aula e na escola. 10 ed. São Paulo: Libertad, 
1998. 
VERGÉS, M. R. de M.; SANA, M. A. Limites e indisciplina na educação in-
fantil. 2. ed. rev. Campinas: Alínea, 2009.
VICHESSI, B. Indisciplina. In: Nova Escola, São Paulo, n. 226, p. 78 – 89, out. 
2009.
ZAGURY, T. Limites sem traumas. 2 ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 



LINGUAGEM ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A 
PRÁTICA E SEUS ENCANTAMENTOS

Ana Laura Ribeiro da Silva

RESUMO

O presente texto apresenta uma reflexão sobre a organização peda-
gógica de ações baseadas nas técnicas de ensino de Célestin Freinet 
como práticas que possibilitam a Linguagem Escrita utilizada em sua 
função social na Educação Infantil. Especificamente, a análise centra-
-se sobre o jornal escolar, enquanto registro da livre expressão infantil e 
possibilidades para a compreensão pelas crianças não apenas das fun-
ções da escrita, mas também dos comportamentos de leitor e escritor e 
das marcas linguísticas que constituem um texto. A prática pedagógica 
analisada é fruto da ação de trabalho docente na Educação Infantil e 
resultou das reflexões da formação acadêmica durante o Doutorado 
em Educação. A análise das práticas educativas pauta-se nas implica-
ções pedagógicas da Teoria Histórico-Cultural desenvolvida por Vigotski 
e colaboradores. O jornal escolar, assim como as demais técnicas Freinet 
possibilitam o ensino pautado no uso social da linguagem escrita consi-
derando as necessidades de expressão e atividade próprias da infância.

Palavras-chave: Linguagem Escrita. Educação Infantil. Prática Docente. 
Teoria Histórico-Cultural. Pedagogia Freinet. 
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INTRODUÇÃO

Pensar a Linguagem Escrita na Educação Infantil envolve com-
preender a relação intrínseca entre a prática pedagógica e o desen-
volvimento da criança. Compreender essa relação revela mais que a 
significância da própria atividade para a criança, a motivação que nos 
possibilita olhar para o fazer docente como condutor do prazer profissio-
nal e pessoal do ensino.

O presente texto articula a reflexão sobre os encantamentos da 
prática pedagógica e suas possibilidades da motivação para as crianças 
e para os profissionais da Educação. Os estudos aqui apresentados foram 
realizados na formação acadêmica durante o Doutorado em Educação 
e são bases para o meu trabalho docente na Educação Infantil.

Enquanto docente, muitas inquietações se configuram acerca das 
políticas públicas de orientação ao processo de alfabetização realizado 
pelo Ministério da Educação, tanto em publicações oficiais (BRASIL, 2009; 
2018), quanto em programas de formação continuada de professores 
(BRASIL, 2020; 2021).

Na Educação Infantil, o trabalho com a linguagem escrita, rever-
bera ainda mais questionamentos em nós, professores/as: A criança pe-
quena é produtora de textos? Como esse processo ativo e produtivo se 
viabiliza na Educação Infantil? 

A resposta a essas questões não está definida em modelos ou mé-
todos predefinidos e aplicáveis a qualquer contexto e turma. Pelo contrá-
rio, se traduz em reflexões intrínsecas sobre as próprias concepções que 
envolvem o fazer pedagógico. 

Desta forma, outras seriam as indagações: O que entendemos por 
criança? O que compreendemos como processo de aprendizagem e 
desenvolvimento? Qual o nosso papel como professores/as? 

Como estudiosa e pesquisadora, as concepções que permeiam a 
minha prática docente estão ligadas às implicações pedagógicas Teoria 
Histórico-Cultural elaborada por Vigotski (1896-1934)33, colaboradores 
e seguidores e pela Pedagogia Freinet, elaborada por Célestin Freinet 
(1986-1966) e colaboradores. Tais estudos permitiram-me a compreensão 
de infância, desenvolvimento infantil, processos de ensino e de aprendi-
zagem, bem como, as bases necessárias à apropriação da escrita e da 
leitura pelas crianças. Assim, considero que os processos de aprendiza-
gem da linguagem escrita são ativos do ponto de vista de quem apren-
de por estarem, intimamente, ligados às suas necessidades e desejos, e 
exigem, pois, estratégias intencionalmente planejadas para essa ligação.

Diferentes pesquisas vêm demonstrando (SILVA, 2016; LIMA, 2005) 
práticas pedagógicas tradicionais mecanizadas fundamentadas pela 
ideia de que a criança aprende a escrita pela exercitação do corpo, 
manifestada, principalmente, por hábitos motores repetitivos e pelo 

33  O nome desse autor aparece em diferentes textos grafado de variadas maneiras: Vy-
gotsky, Vigotski, Vigotsky, Vigotskii ou Vygotski. No presente texto, usarei a grafia Vigotski, 
mas manterei a originalidade nas referências.
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reconhecimento dos códigos linguísticos. Tais práticas envolvem o tra-
çado repetitivo e mecânico de letras, sílabas e algumas palavras. Nesse 
processo, não se aprende o uso da língua escrita em sua função social 
de comunicação, recordação, informação, narração... faz-se, apenas, a 
reprodução ou cópia de um modelo dado pelo/a professor/a. Exemplos 
comuns desse tipo de atividades são as reproduções de folhas com o 
traçado pontilhado das letras e sua associação a uma palavra, como G 
de gato.

Nesse tipo de proposta, destaca-se o desenvolvimento de ações 
isoladas de traçado das letras e grafia de sílabas e palavras descontex-
tualizadas da ação educativa e das vivências da criança. 

Considerando que o processo de aprendizagem move o desen-
volvimento infantil (Vygotsky, 1988), as aprendizagens decorrentes dessas 
ações de traçar as letras, sílabas e palavras mecanicamente não têm 
força motora sobre o pleno desenvolvimento da inteligência e persona-
lidade infantis. Tais relações inserem-se em práticas que, na maior parte 
do tempo, demandam respostas aos estímulos provocados pela própria 
proposição, ligada à repetição ou à localização de uma única letra. 
Esse processo revela-se nos mesmos efeitos das relações de dominação, 
demandando da criança uma atitude passiva em relação à linguagem 
escrita, efetuando respostas aos estímulos provocados pela tarefa, que, 
muitas vezes, se traduz na repetição ou na localização de uma única 
letra. Nesse contexto, segundo Lima (2005), são cultivadas, nas crianças, 
atitudes passivas e de baixa autoestima: raramente elas se julgam capa-
zes de tomar alguma iniciativa, em sala, sem a intervenção direta do/a 
professor/a. 

Considerando que, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2009), a criança:

é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e prá-
ticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e 
coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, expe-
rimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a 
sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009. Art. 4º).

Assim, no processo educativo sistematizado por mecanismos de 
repetição ou vinculados ao fazer passivo que demanda da instrução di-
reta do/a professor/a revela-se um contrassenso: ao mesmo tempo que 
os documentos oficiais proclamam a criança como sujeito autônomo, 
capaz de produzir cultura, as práticas pedagógicas tiram dela a possi-
bilidade de expor ideias, trocar opiniões, observar e concluir, enfim, de 
agir com independência e apropriar-se de capacidades humanizadoras. 

Sem contar que essa pressão exercida sobre as crianças, da apren-
dizagem mecânica de letras, sílabas e palavras é firmada sob exigência 
de silêncio, negligenciando a cultura, o pensamento e a identidade in-
fantis e cultivam-se na criança atitudes de passividade, que envolve a 
espera da permissão para agir e do comando do adulto para executar 
ações simples.
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O foco, aqui defendido, parte da concepção de criança defen-
dida pelas DCNEI, da criança que é capaz de interagir, observar, criar 
teorias e testá-las. Nessa defesa, baseamos a prática pedagógica reali-
zada junto às crianças de quatro e cinco anos motivadora em situações 
e oportunidades significativas de aprendizagens, especialmente no que 
se refere ao acesso e à aquisição da escrita desde a Educação Infantil.

TEORIA E PRÁTICA SE MISTURAM: O ENCANTAMENTO DAS AÇÕES 
PEDAGÓGICAS COM O JORNAL ESCOLAR

Quando nos propomos observar as implicações teóricas nas ações 
práticas, temos um referencial que se solidifica e constrói fundamentos 
essenciais para a proposição de elementos pedagógicos que auxiliem 
às crianças em suas descobertas e análises. A junção das implicações 
pedagógicas da Teoria Histórico-Cultural e as técnicas de ensino da 
Pedagogia Freinet vêm sendo nas últimas décadas, estudos de vários 
pesquisadores que defendem um ensino humanizador e consciente para 
as crianças.

De acordo com a Teoria Histórico-Cultural, a criança é um sujeito 
com uma ilimitada capacidade de aprendizagem (MUKHINA, 1996). Ela 
aprende utilizando os objetos da cultura pela própria atividade: fazendo 
uso da escrita, portanto, para o fim para o qual esse sistema linguístico 
foi criado. A escrita não foi criada para traçar letras e codificar a fala 
(VYGOTSKI, 1995). Assim, quando entendemos a escrita como hábito mo-
tor, justificamos as tarefas mimeografadas (ou fotocopiadas) impostas às 
crianças e a repetição de textos, frases soltas e descontextualizadas, pa-
lavras e letras – coerente para a concepção de escrita de seus professo-
res e sem sentido para as crianças. Segundo Vygotski (1995), a apropria-
ção do sistema complexo de símbolos que configura a linguagem escrita 
não se efetiva no exercício e treino motor das letras e palavras.

A aprendizagem da escrita – entendida como uma forma de ex-
pressão complexa e sofisticada, um sistema de signos que representam 
a realidade – não é um processo fácil e simples. Ao contrário, para que 
a aprendizagem da escrita se inicie, a criança precisa viver a atividade 
de escrever para relembrar, para comunicar, para relatar um passeio, 
um acontecimento ou uma notícia, para registrar as atividades que rea-
liza, seus desejos e descobertas, para expressar emoções, sentimentos e 
conhecimentos. A criança só aprende a escrever constituindo-se uma 
produtora e autora de textos. 

Já no início do século passado, Freinet (1973), professor inquieto e 
preocupado com o processo de aprendizagem da escrita pelas crian-
ças, percebeu, a partir de seus estudos e da sua própria prática pedagó-
gica, a importância o trabalho com o texto produzido pela criança, que 
não é um ser vazio e passivo e que não deveria ir à escola para copiar e 
ler textos de livros didáticos. Surgiu, dessa inquietação de Freinet (1973), 
a ideia de propor às crianças a produção do texto livre embasada na 
concepção de uma criança capaz de se expressar e de comunicar 
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conhecimentos, emoções, descobertas e sentimentos. Nas palavras de 
Freinet (1973, p. 26-28): 

A minha feliz descoberta – mas muito natural e eivada de bom sen-
so – foi, nesta fase [quando ele introduzia em suas aulas o trabalho 
com o texto livre], convencer-me de que, diga-se o que se disser, a 
criança era capaz de produzir assim textos válidos [...].
[...] O Texto Livre, quase unanimemente recomendado actualmente 
– embora não seja sempre judiosamente praticado – não deixa de 
consagrar oficialmente esta aptidão da criança para pensar e para 
exprimir e para passar de um estado de menoridade mental e afec-
tiva à dignidade de um ser capaz de construir experimentalmente a 
sua personalidade  e de orientar o seu destino. 

Também entre anos de 1920/1930, Vigotski e colaboradores faziam 
investigações acerca do complexo processo de desenvolvimento huma-
no. Sob o enfoque histórico-cultural, defenderam a ideia de que o homem 
não nasce homem, mas se torna humano ao se apropriar da cultura histó-
rica e socialmente criada pela humanidade, pela mediação das relações 
sociais que vivencia. Partiram da ideia de que cada indivíduo aprende 
a pensar, a ler, a escrever, a sentir diferentes emoções, por meio de sua 
atividade, dadas condições adequadas de vida e de educação. A teoria 
proposta por esses estudiosos concebe, nesse sentido, a linguagem escrita 
com um complexo sistema de símbolos construído culturalmente para sa-
tisfação de necessidades humanas e cuja apropriação é mola propulsora 
para o desenvolvimento cultural em níveis complexos e elevados.

Desse ponto de vista é que, em 1931, Vygotsky (1995, p. 183, tra-
dução nossa), já criticava o que percebemos hoje em nossas salas de 
Educação Infantil: que “à criança se ensina a traçar as letras e a formar 
com elas palavras, mas não se ensina a linguagem escrita”. Isto porque, 
para o autor, “o ensino do mecanismo de escrita e de leitura prevalece 
sobre a utilização racional desse mecanismo” (VYGOTSKI, 1995, p. 183, tra-
dução nossa). Em outras palavras, no ensino da escrita ensina-se o meca-
nismo de escrever e não o uso social da linguagem escrita. Constatação 
que é, de um modo geral, pertinente para o ensino realizado ainda hoje 
como nas proposições de traçados e cópias de letras e palavras. 

Segundo Vygotski (1995), no processo de apropriação da lingua-
gem escrita, o ato de escrever vincula-se inicialmente a linguagem oral, 
expressando os signos verbalizados que representam os objetos e rela-
ções sociais. À medida que a criança passa a compreender que a escri-
ta representa diretamente a realidade, simbolizando os objetos da cultu-
ra e relações sociais, quebra-se a ligação entre escrita e fala e a escrita 
se configura como um simbolismo de primeira ordem – por representar 
diretamente a realidade de objetos e relações humanas. 

Pensando o ato de escrever na Educação Infantil, destaca-se a 
produção de texto significativa, aquela na qual a escrita responde ao 
desejo e à necessidade infantil de registrar. Esta escrita pode acontecer 
quando utilizamos as Técnicas Freinet (Jornal da Turma, Correspondência 
Interescolar, Livro da Vida, Álbuns de Projetos) como metodologia de 
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ensino e uso efetivo da cultura escrita para as crianças. Nesse processo, o 
texto da criança assume o papel essencial de comunicação e a vivência 
das Técnicas faz emitir na escrita a essencialidade da expressão infantil. 

O texto escrito nas técnicas Freinet está ligado à livre expressão 
da criança. Através dele, a criança pode exprimir seus pensamentos, 
sentimentos e ideias, aprendendo a expor e argumentar suas opiniões. 
Segundo Élise Freinet (1979, p. 31), o Texto Livre “libera o pensamento 
da criança, facilita sua expressão”. Esse texto expresso pode destinar-se 
a “coletâneas pessoais da criança, coletâneas da classe, afixação em 
mural, correspondência, etc. [...] pode também gerar outras atividades: 
debate, teatro, desenho, música, expressão corporal” (ICEM, 1979, p. 11). 
Dessa maneira, integram-se à “globalidade da expressão da criança” 
(ICEM, 1979, p. 11).

Neste texto, a discussão centra-se no jornal escolar, como instru-
mento de socialização e divulgação da livre expressão da criança. É ne-
cessário registrar aqui que as técnicas Freinet possuem entre si uma íntima 
relação e que centrar a reflexão no jornal escolar não significa isolá-lo das 
demais. “Ele é o resultado do trabalho de um grupo de crianças [...] que 
querem comunicar aos leitores as informações, as opiniões, as pesquisas 
feitas na classe” (ICEM, 1979, p. 12, grifos no original). Compreender a livre 
expressão infantil como espaço do processo de apropriação da cultura 
escrita envolve compreender não apenas a liberdade de expressão das 
crianças, mas um profundo respeito aos seus efetivos direitos infantis. 

O jornal escolar enquanto técnica de ensino apresenta formas es-
pecíficas de um trabalho pedagógico que possibilita à criança não ape-
nas a vivência de sua expressão livre, mas também de experimentações 
de relações sociais de escolha, argumentação e, principalmente, de 
princípios democráticos da vida social e coletiva.

Segundo o Instituto Cooperativo da Escola Moderna (ICEM, 1979), 
são condições para o trabalho com o jornal escolar:

- que a classe esteja organizada numa cooperativa de trabalho,
- que a expressão livre esteja em vigor na classe,
- que ela seja realmente livre e que seja criação da criança,
- que essas crianças tenham à sua disposição os instrumentos neces-
sários para a realização (ICEM, 1979, p. 12).

A ideia de cooperativa de trabalho está atrelada a todas as técni-
cas Freinet, pois compreende a essencialidade do trabalho e das vivên-
cias coletivas. Isso significa que todas as decisões, organizações da turma 
e trabalho pedagógico, do planejamento à avaliação, ocorrem com dis-
cussão e participação de todos. As crianças são ativas e participativas em 
todos os processos, tendo voz e vez para expor-se, argumentar e escolhe-
rem. Princípios de cooperação, de trabalho cooperativo que exige união 
e desenvolvimento coletivo. Isso não significa que as crianças escolham a 
esmo, mas que o exercício de cidadania é realizado dentre as escolhas 
possíveis. Essa é uma compreensão essencial para nós professores e profes-
soras: quando damos voz e vez às crianças potencializamos nosso papel 
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de mediadores, no sentido do olhar mais experiente que poderá argumen-
tar e intensificar as vivências infantis com interferências que possibilitem a 
ampliação e significação das experiências e descobertas infantis. 

O trabalho pedagógico com o jornal escolar requer abertura para 
a expressão da criança. Não compreende apenas espaço para falar, 
mas, sim, um ambiente acolhedor daquilo que a criança traz e comparti-
lha. É importante que este ambiente não seja de julgamentos ou críticas, 
mas seja um espaço de confiança e aceitação. Na Educação Infantil, 
as crianças estão aprendendo a falar e a narrar fatos e acontecimentos. 
Com o jornal escolar, estamos lidando exatamente com esse aprendi-
zado e com a ligação entre fala e pensamento. Portanto, acolher a ex-
pressão infantil passa pela compreensão desse momento de seu desen-
volvimento e é essencial que possamos oferecer às crianças segurança 
e confiança para se expor.

De onde vem, então, o conteúdo do jornal escolar? Segundo o 
ICEM (1979, p. 12), este conteúdo centra-se em “textos livres, desenhos 
livres, relatórios de enquêtes ou de pesquisas, textos cooperativos sobre 
a vida da classe, jogos...”. Ou seja, possui íntima ligação com todas as 
vivências e oportunidades oferecidas às crianças no espaço escolar. 
Dessa forma, além de configurar-se como “um instrumento privilegiado 
de divulgação das ideias e dos pensamentos infantis, o jornal incentiva 
a produção da cultura infantil e utiliza a escrita e as diferentes formas de 
registro em sua função social” (SILVA, 2016, p. 142).

Para a composição do texto para o jornal, outra técnica Freinet é 
essencial: a roda de conversa. O texto que compõe as notícias do jornal 
escolar é extraído do diálogo das crianças na roda de conversa, que se 
configura no momento inicial das atividades escolares, onde as crian-
ças conversam livremente e relatam acontecimento da vida cotidiana. 
Assim, o conteúdo do jornal escolar envolve as vivências das crianças an-
tes da aula, com suas famílias, em sua comunidade ou, ainda, fatos que 
ouviram em noticiários e até mesmo nas conversas de outras pessoas. 

Numa roda de conversa haverá sempre várias notícias relatadas por 
diferentes crianças. Neste momento, a ação e o olhar mais experientes do 
professor ou da professora será essencial para que se registre três ou quatro 
textos para a escolha daquele que comporá o jornal neste dia. Essa ação 
intencional docente precisa estar atenta aos aspectos que possibilitem e 
oportunizem a todas as crianças ter seus relatos no jornal. Isso não significa 
criar uma lista e determinar quem relatará a notícia em qual dia, e, sim, 
que estará sob vigilância para não compor um jornal com notícias de ape-
nas um grupo crianças com maior desenvoltura na exposição.

Nesses relatos, cada criança expõe desejos, necessidades, an-
gústias ou alegrias, extraindo de suas vivências ou de situações ouvidas, 
aspectos plenamente compreendidos e aqueles que ainda não com-
preendeu. Ou seja, ela pode trazer para a roda de conversas situações 
cotidianas que ainda não estão completamente compreendidas por 
ela e que talvez nem consiga explicar. Por isso, a necessidade de que a 
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abertura para a ouvir seja frequente a ponto de não inibir sua tentativa 
de expor algo que ainda está tentando compreender. 

Cada criança relata sua notícia explicando à turma o que aconte-
ceu e apresentando os detalhes na narração. Assim, quando o pequeno 
conta “Minha mãe pintou o cabelo”, por exemplo, explica em sua narra-
tiva onde ocorreu, se ele estava junto e mais detalhes que lhe chamaram 
a atenção. Esse momento de argumentação da exposição favorece o 
desenvolvimento tanto da oralidade, quanto do pensamento, pois ne-
cessitam se articular para que a mensagem seja compreendida pelos 
colegas. Todo esse processo de argumentação e escuta é sempre per-
meado pelo acolhimento do grupo que se envolve na situação relatada, 
assumindo, muitas vezes, na coletividade os sentimentos e as emoções 
relatados pelo colega.

O registro escrito do texto falado pela criança na roda de conver-
sa pode ocorrer em variados instrumentos de suporte: lousa e giz, papel 
fixado na parede ou blocos de anotações – flip chart  –, equipamen-
to eletrônico  – lousa digital  –, etc. O importante é que esteja visível às 
crianças de forma que o registro escrito se torne para ela uma referência 
na representação de suas ideias. Portanto, significa oferecer à criança o 
acesso à linguagem escrita por seu uso social de registro das ideias por 
alguém mais experiente que já se apropriou dessa forma de linguagem.

Nesse processo de escrita das notícias faladas pelas crianças, o 
adulto é o mediador entre a fala e a escrita, aquele que à criança possi-
bilita apropriar-se das “primeiras descobertas linguísticas do código grá-
fico que, mais tarde, possibilitarão o seu domínio” (BAJARD, 2007, p. 107). 
Nesse papel, designado por Bajard (2007, p.106, grifos do autor) como 
“Mestre da escrita”, o professor ou a professora, cumpre a função do es-
criba que transcreve a fala da criança e lhe possibilita descobrir aspectos 
da linguagem escrita:

Ao longo da aprendizagem da produção de textos, o mestre da es-
crita desempenha diante das crianças pequenas o papel de um ‘es-
critor público’. Ao contrário dos escribas egípcios, que guardavam 
cuidadosamente seus saberes para proteger os privilégios vincula-
dos a sua função, o mestre da escrita revela os segredos da fabrica-
ção do texto ao analfabeto. O primeiro deles reside em transformar 
o discurso oral do analfabeto em língua a ser escrita, isto é, em texto 
sonoro segundo nossa terminologia. A frase oral [ojogotalegal] deve 
ser transformada em enunciado escrito possível /ojogoestábonito/. 
O segundo segredo consiste em segmentar o bloco prosódico em 
palavras distintas /o–jogo–está–bonito/, da mesma maneira que se 
pode separar grãos alinhados do interior de uma vagem (BAJARD, 
2007, p. 106, grifos do autor).

Ao presenciar o uso da linguagem escrita, a criança compreende 
além das funções e características próprias desta forma de comunica-
ção, as marcas linguísticas que lhe servirão de pistas para a descoberta 
do significado de escritas futuras e o comportamento escritor, produtor 
de textos e leitor. Portanto, um conjunto de habilidades que ela vai se 
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apropriando não de forma mecânica e passiva, mas, sim, de forma ati-
va e participante de um processo de registro e comunicação mediados 
pela escrita.

Pela vivência oportunizada na técnica do jornal escolar, a criança 
efetivamente é produtora de textos. E, por seu exercício, compreende a 
linguagem escrita como forma comunicação, se apropriando das funções 
sociais da leitura e da escrita. Segundo Bajard (2005, p. 82, grifos do autor):

[...] Praticar a leitura ou a produção de textos no quadro de uma 
comunicação faz parte das exigências dos métodos ativos e da 
pedagogia Freinet. Aprender a escrita supõe, entre outras coisas, 
sua utilização. O slogan dos métodos ativos, aprender a ler lendo, 
permanece atual, quando entendido de maneira não exclusiva. 
Podemos reformulá-lo: não se pode aprender a ler sem construir sen-
tido, nem escrever sem produzir textos. 

Nesse sentido, aprende-se a linguagem escrita porque ela efetiva-
mente é utilizada como forma de comunicação e expressão das crian-
ças. Nesse aspecto, temos a aproximação das concepções de Vigostski 
e Freinet, na defesa de uma aprendizagem signifi cativa pelo efetivo uso 
da escrita enquanto forma de linguagem e comunicação (SILVA, 2016). 

Outro aspecto peculiar da produção textual destacado no jornal 
escolar é a preservação da autoria do texto que é determinada pela im-
pressão escrita do nome de seu autor. Essa característica é extremamen-
te importante, tanto na preservação da autoria em si, quanto nas marcas 
representativas que são assumidas pelo registro pictórico. O nome do au-
tor na produção é referência para a criança que registra pelo desenho 
esse texto em duas situações: na organização desse jornal e quando é 
inquerida sobre o que se trata aquele registro, constituindo-se marcas 
que possibilitam à criança recordar o próprio texto escrito.

Observe na ilustração 1 um exemplo do registro escrito e pictórico 
de uma página do jornal.

Ilustração 1 – Página do Jornal Escolar

Registro de uma criança de 4 anos de uma notícia em um Jornal Escolar – 2011. (Registro 
pictórico de uma criança de quatro anos a partir do texto escrito para o jornal escolar 
de uma turma. As ilustrações contêm traços coloridos peculiares ao desenho infantil que 
representam um tubarão em um aquário e uma menina com um algodão doce na mão. A 
imagem apresenta, ainda, a seguinte frase escrita: “Eu comi algodão doce e vi um tubarão 
grande no aquário” e indica autoria do texto entre parênteses “Ana Cláudia”). Acervo 
pessoal da Pesquisadora (SILVA, 2016, p. 148).
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A partir do registro das notícias do dia, as crianças realizam a vo-
tação com a escolha de cada um registrada em frente ao texto esco-
lhido. Nesse momento, entrelaçam-se conhecimentos de várias áreas e 
habilidades cognitivas. A contagem e a comparação entre quantida-
des tornam-se necessárias para a eleição da notícia que será impressa 
e ilustrada por todos. Além disso, envolve a percepção do outro, das 
diferenças de opinião, desejos e escolhas próprias de cada um em sua 
singularidade e a própria relação vontade/realidade, no sentido aceitar 
a vontade da maioria e derrota de sua própria ideia. Esses aspectos são 
constantes e orientam não apenas o jornal escolar, são princípios que 
fundamentam as técnicas Freinet como um todo.

Uma vez eleito o texto para compor a notícia daquele dia preci-
sará da tecnologia para a reprodução para todas as crianças. Em sua 
época, Freinet utilizou a tecnologia mais desenvolvida de escrita e re-
produção de exemplares: a imprensa. A Imprensa tornou-se ferramenta 
imprescindível para Freinet (1978, p. 39) que a denominou como Técnica 
de Ensino com o intuito de ligar “o pensamento da criança ao texto de-
finitivo”. Desta forma, a imprensa trouxe para a prática educativa uma 
percepção diferenciada que possibilitou tornar a expressão infantil texto 
escrito. Na atualidade, o recurso mais moderno é o uso do computador 
e a impressora. No entanto, é possível desenvolver a técnica do jornal a 
partir de qualquer recurso de reprodução que pode utilizar desde as mais 
modernas fotocopiadoras até velho conhecido mimeógrafo. O que real-
mente importa é que todas as crianças tenham efetivamente em mãos 
o texto escrito e eleito para o jornal.

A necessidade da Imprensa na Pedagogia Freinet surgiu exata-
mente para o acesso de todos ao texto gerado pela turma. Esta neces-
sidade, segundo Marques (1984, p. 24), estava ligado à substituição aos 
manuais educativos pelos textos gerados a partir das aulas-passeio. O 
próprio Freinet (1992 p. 44), relatando sua experiência com a imprensa, 
destaca que:

Através da imprensa na escola, as crianças começaram a falar na 
aula, a exprimir-se, pela palavra, pela caneta, pelo lápis, pela mími-
ca. E esta expressão espontânea tornou-se o eixo essencial de toda 
a nossa pedagogia.
É forjando que nos tornamos ferreiros.
É falando que aprendemos a falar.
É escrevendo que aprendemos a escrever.
É exprimindo-nos que aprendemos a exprimir-nos, a tomar consciên-
cia de nós mesmos, a afirmar a nossa personalidade.

Através da Imprensa, o texto da criança pode ser compartilhado 
e cumprir a função de comunicar suas ideias, opiniões, desejos e senti-
mentos.  Sampaio (1994, p. 202) destaca que “a imprensa valoriza, prin-
cipalmente, o registro de pensamento da criança, desmistificando a ti-
pografia, desenvolvendo-lhe o espírito crítico frente aos textos impressos 
nos livros, revistas e jornais”. Segundo o ICEM (1979, p.13, grifos do autor),
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A IMPRENSA É UM INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PARTICULAR:
- Ela favorece os tateios das crianças em suas diversas aprendiza-
gens [...]
- Ela favorece as aprendizagens do espaço, dos sinais gráficos, da 
escrita, da leitura, das obrigações socializantes (ortografia e luta 
contra a disortografia, legibilidade).
A imprensa é o INSTRUMENTO DE VALORIZAÇÃO DO PENSAMENTO 
ESCRITO DA CRIANÇA:
- A página impressa recebe do leitor um status particular que coloca 
ao nível do texto oficial.
- A imprensa tipográfica dá ao texto da criança a mesma importân-
cia do texto do adulto.

Élise Freinet (1979, p. 30-31, grifos da autora), parceira de vida e 
colaboradora profissional de Freinet, destaca vantagens do uso da im-
prensa na escola:

Agilidade Manual e coordenação harmoniosa dos gestos.
Concluído o trabalho: educação da atenção; cada letra tem seu 
valor, pois é preciso que o texto impresso seja o mais perfeito possível.
Exercício progressivo da memória visual.
Aprendizagem natural, sem esforço, da leitura e da escrita das palavras.
Sentido permanente da construção de frases corretas.
Aprendizagem da ortografia pela globalização e analise de pala-
vras e frases ao mesmo tempo.
Sentido de responsabilidade pessoal e coletiva.
Novo clima de uma comunidade fraternal e dinâmica.

A imprensa é a técnica mais utilizada na Pedagogia Freinet para a 
prática da livre expressão e possibilita a articulação das diferentes téc-
nicas com o texto livre. Por isso, hoje, trabalhamos com a tecnologia da 
impressão pelo computador que nos possibilita o mesmo trabalho peda-
gógico de observação para o registro dos textos infantis. 

O texto do jornal, impresso e distribuído, é ilustrado por cada crian-
ça e configura-se atividade significativa para todas. A ilustração produ-
zida pela criança é um aspecto essencial da apropriação da linguagem 
escrita, pois constitui as bases da representação que estão sendo desen-
volvidas por cada uma delas. 

Os registros realizados no Jornal Escolar através do desenho se 
constituem numa unidade de sentido das marcas ali impressas pela es-
crita, contribuindo para a apropriação do próprio desenho como forma 
de expressão. Esse desenvolvimento alinha-se ao que Vygotski (1995) 
aponta como bases ao aprendizado da própria linguagem escrita quan-
do explicita essa como sistema simbólico complexo, cujos processos de 
apropriação e de desenvolvimento não se dão de forma mecânica, e 
anuncia o papel preponderante que o desenho e o jogo de faz-de-con-
ta têm nesse processo que é, sobretudo, um processo de aprendizagem 
de uma nova e complexa forma de expressão. Segundo o autor (1995), 
nas atividades de desenhar e de fazer de conta, a criança aprende a 
representar, através das atitudes, dos gestos e das linhas gráficas, os ob-
jetos e fenômenos reais. 
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Essas aprendizagens formam o que Vygotski (1995) designa de fun-
ção simbólica da consciência, cuja aprendizagem é a base necessária à 
aquisição efetiva da escrita pela criança. Mello (1998, s/p.) sintetiza com 
precisão as ideias de Vigotski. Para a autora, 

o desenho, como uma continuidade do gesto, inicialmente é uma 
representação simbólica e gráfica do gesto; aos poucos se torna 
uma representação simbólica e gráfica do objeto. 
Da mesma forma, no faz de conta, alguns objetos passam a signifi-
car outros, se convertem em signos. Nesse caso, o mais importante 
não é a semelhança entre o objeto verdadeiro e o representado, 
mas a possibilidade de representar com sua ajuda o gesto represen-
tado. De fato, é o gesto que atribui a função de signo ao objeto. Ao 
longo do uso do faz de conta, graças ao uso prolongado, o novo 
significado se transfere ao objeto e este passa a representar o novo 
objeto, independentemente do gesto. 
Assim, a criança ao longo da idade pré-escolar, com a ajuda do 
desenho e do faz de conta, vai tornando mais elaborada a forma 
como utiliza as diversas formas de representação. Essa compreen-
são demonstra que a representação simbólica no faz de conta e 
no desenho é uma etapa anterior e uma forma de linguagem que 
leva à linguagem escrita: desenho e faz de conta compõem uma 
linha única de desenvolvimento que leva às formas superiores da 
linguagem escrita, entendida esta forma superior da linguagem es-
crita como o momento em que o elemento intermediário entre a 
realidade e a escrita - a linguagem oral - desaparece e a escrita 
se torna diretamente simbólica, percebida como a linguagem oral 
(MELLO, 1998, s/p.).

Assim, é essencial compreender o papel integrador entre as re-
presentações, no faz de conta, no desenho ou na escrita, enquanto 
processos de desenvolvimento que se entrelaçam. Cabe a nós, como 
professores e professoras, oportunizarmos tempo, espaço e possibilida-
des de vivências nas quais as crianças desenvolvam o faz de conta, o 
desenho e a expressão livres. Será sob as bases desse desenvolvimento 
que se formam as funções simbólicas da consciência que possibilitarão 
a efetiva apropriação da linguagem escrita enquanto representação da 
realidade. 

Todos esses processos culminam na formação plena da personali-
dade e da inteligência infantil. Portanto, quando a educação na infân-
cia não se fundamenta na aprendizagem efetiva da criança, ou seja, nas 
suas atividades de efetiva expressão livre, desenhar, brincar e escrever, 
está dificultando a apropriação e o aperfeiçoamento de capacidades 
psíquicas tipicamente humanas. 

O aperfeiçoamento dessas capacidades humanas – percepção, 
atenção, imaginação, memória, pensamento, criatividade, imagem de 
si – acontecem pela efetiva necessidade dessas capacidades nas ativi-
dades realizadas pela criança. Isso implica, portanto, que não há pro-
cesso de apropriação dessas capacidades psíquicas sem vivências em 
atividades diferenciadas em cujo desenvolvimento elas tenham sentido 
e sejam necessárias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando, ainda hoje, observamos nas salas de Educação Infantil 
práticas descontextualizadas de cópia e de treino de letras e palavras, 
podemos revisitar as ideias de Vygotski (1995), que desde os anos de 
1920, já pontuava tais práticas como inadequadas por não responderem 
às necessidades de expressão da criança, não serem pautadas em sua 
iniciativa e efetiva atividade. 

Além de responder a tais necessidades de expressão e atividade da 
criança, o Jornal Escolar também se constitui um instrumento de aproxi-
mação entre escola e família. Com o trabalho pedagógico realizado, as 
famílias são convidadas a participar, recebendo o jornal, lendo as notícias, 
observando e questionando sua criança sobre os seus registros, conver-
sando com ela a respeito das notícias trazidas da escola: formas essenciais 
de vínculo afetivo e comunicação para a formação integral da criança.

Dentre as técnicas Freinet (1973), é possível o destacar o jornal es-
colar como atividade que tem a criança como elemento fundamental 
no processo de aprendizagem e de desenvolvimento humano e que jus-
tifica suas expressões e comunicações escritas. Por meio dessa técnica, 
as crianças escrevem, elaboram ideias, recordam acontecimentos, no-
ticiam, se comunicam. Desde cedo, sentem-se autoras de textos, produ-
toras de cultura. 

Pensar a criança como protagonista e a escrita como forma de 
expressão, caracteriza, pois, a produção de textos como processo co-
laborativo quer seja na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental. A 
produção de textos na infância envolve o complexo processo de hu-
manização, no qual a escrita é uma necessidade apropriada e orienta-
dora de saltos qualitativos do desenvolvimento da personalidade e da 
inteligência infantis. Esse processo de aquisição da escrita é movido por 
processos de ensino e de aprendizagem colaborativos, que precisam ser 
intencionalmente planejados e organizados no cotidiano da instituição 
de Educação Infantil. 

A reflexão, exposta até aqui, revela a atualidade das contribuições 
de Vygotski (1995) e de Freinet (1973) para discutirmos a produção de 
textos na infância e o papel da escola no ensino da linguagem escri-
ta em sua função social. Ao invés da proposição de exercícios artificiais 
para o aprendizado mecanizado da leitura e da escrita (letras, sílabas 
e palavras sem significados para as crianças) – sem criar, nelas, neces-
sidades de ler e de escrever, ou sem garantir sua participação ativa no 
processo educativo –, a ação pedagógica precisa da organização e do 
planejamento de atividades, espaços, tempos e materiais motivadores 
da produção e da leitura de textos na infância. A leitura e a escrita ape-
nas para aprender a ler e a escrever não se revelam como fazeres com 
sentido nem para quem aprende, nem para quem ensina e a escola 
falha em uma das suas tarefas: introduzir a criança no mundo da cultura, 
fazendo dela escritora e leitora ativa e independente. 

Nesse sentido, o papel do professor ou da professora é fundamental 
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porque, sabendo-se mediador/a, oportuniza situações de aprendizagem 
e momentos de livre expressão da criança e interação dela com a lin-
guagem escrita em sua função social, por intermédio das quais se abrem 
possibilidades para a aprendizagem da leitura e da escrita. Dessa forma, 
as experiências sociais de leitura e de escrita que acontecem em diferen-
tes momentos na escola devem ultrapassar os limites do fazer mecânico, 
descaracterizado de sentido para a criança, tornando-se efetivos pro-
cessos de expressão e comunicação. 

Tendo isso por base, a tarefa da escola é ampliar as possibilidades 
de aprendizagem da criança, criando nela novas necessidades, dentre 
elas a de ler e a de escrever. Não se trata, portanto, do ensino alicerçado 
no traçado de letras e decodificação de traços escritos, mas da criação 
de situações de aprendizagem nas quais as crianças possam formular teo-
rias, se relacionar, viver a escrita e a leitura do ponto de vista da sua fun-
ção social – tornando-se, como apontam Kleiman (1996) e Smolka (1999), 
ora leitoras, ora escritoras, sempre ativas nos momentos de interação e de 
interdiscursividade possíveis de acontecerem no âmbito escolar. 

No processo de apropriação da Linguagem Escrita, enquanto 
Cultura Humana, pela criança tem força motivadora ao seu desenvol-
vimento, o papel desempenhado por ela dentro das relações sociais e 
a relação que estabelece com a função social desse elemento cultural 
que é a escrita. Por isso, “o trabalho pedagógico deve estar integrado à 
funcionalidade e à vida” (SILVA, 2016, p. 159). É necessário integrar suas 
necessidades de desenvolvimento e de expressão que podem ser de-
senvolvidas em proposições de técnicas de ensino como o jornal esco-
lar, possibilitando à prática educativa a efetiva integração entre a vida 
escolar e cotidiana da criança, respeitando suas necessidades vitais de 
expressão e atividade.

Em suma, a aprendizagem da escrita e da leitura na infância é um 
processo complexo que exige a atividade da criança e a mediação 
intencional do professor ou professora. Envolve efetivamente, portanto, 
que, ao longo dos primeiros anos de vida, a criança brinque, desenhe, 
pense, comunique suas ideias, relacione-se com os adultos e seus pares, 
e, em se tratando de se tornar leitora e escritora de textos, assuma a ati-
tude de leitora e de escritora nas experiências das quais participa. 

Nos limites desta breve exposição, conclui-se que, em lugar da ne-
gação do acesso da criança pequena à cultura escrita, tornam-se pre-
mentes reflexões sobre o modo como se medeia a relação da criança 
com essa linguagem, bem como o papel assumido pelo/a professor/a e 
pela criança nesse processo.
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A INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS DIGITAIS 
NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Luciana da Silva Braz

RESUMO

A pesquisa científica tem como objeto a influência das mídias digitais na 
Primeira Infância. O estudo teve como objetivo geral elucidar a respeito 
da mídia de modo geral dentro do âmbito escolar, de como tal prática 
pode influenciar o desenvolvimento global da criança. De cunho biblio-
gráfico e por meio de uma pesquisa de campo através de uma entrevista 
com 9 professores da Educação Infantil, pretende-se responder a seguin-
te indagação: A mídias digitais podem influenciar o desenvolvimento da 
criança na primeira infância? A pesquisa aponta que, de modo geral, 
as mídias podem sim influenciar no desenvolvimento, na aprendizagem, 
no comportamento e no aspecto social das crianças, principalmente no 
que se refere à primeira infância quando mal utilizadas. Porém, através 
de uma intervenção adequada do educador, comprova-se que as práti-
cas pedagógicas podem ser provenientes de momentos enriquecedores 
e mais significativos, ao utilizar-se de recursos benéficos que esta pode 
trazer. Nesse sentido, o recurso tecnológico pode tornar-se um grande 
aliado no ambiente escolar, mas que, deve ser um recurso trabalhado 
juntamente com os pais para mediar e intervir no conteúdo adepto a 
idade e seu tempo de uso.

Palavras-chave: Influência. Mídias Digitais. Primeira Infância. 
Desenvolvimento Global da Criança. Recurso Tecnológico.
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INTRODUÇÃO

É de conhecimento geral que a tecnologia e as mídias digitais têm 
se expandido e influenciado cada vez mais. Contemporaneamente, se 
tornou algo comum deparar-se com crianças já na primeira infância, 
que ao invés de brincarem, estão focadas em aparelhos globalizados, 
ao qual é um período sensível em diversas atividades, onde esta deve ser 
estimulada, pois é nela que ocorre os grandes saltos de desenvolvimen-
to intelectual, motor e pessoal, por consequência se reflete nas salas de 
aula, que já estão habituando-se nesse contexto, estas já nascem em 
meio ao mundo científico, levantando grandes questões ao ser benéfico 
ou nocivo a criança.

Diversos quesitos são levantados e questionados quanto à utiliza-
ção das mídias no ambiente escolar: se essa seria uma ferramenta facili-
tadora ou comprometedora em relação ao uso precoce desse recurso, 
capaz de criar ambientes provedores de ferramentas eficientes e tecno-
lógicas, consequente da evolução constante que engloba nossas vivên-
cias cotidianas, ou o malefício de algo que restringirá o desenvolvimento 
desse aluno, em um período sensível de aprendizagem e evolução, com-
prometendo a desenvolvimento essencial na infância.

Aqui, evidenciam-se os limites e as possibilidades que as mídias, de 
um modo geral, podem acarretar ao desenvolvimento das crianças, des-
de seu nascimento aos 5 anos de idade, ou seja, na condição de primei-
ra infância.

O presente estudo científico tem por objetivo analisar e aprofun-
dar-se quanto ao uso das mídias digitais às crianças de primeira infância, 
ou seja, às crianças de zero a cinco anos.

Tem como especificidade:
	Conceituar e caracterizar a primeira infância bem como a 

criança;
	 Trazer à reflexão uma breve descrição em torno da cultura digital 

na contemporaneidade;
	Apresentar os pontos de vistas tanto positivos quanto negativos 

em relação ao emprego das mídias já abordadas;
	 E, por fim, através de uma pesquisa de campo, verificar por 

meio do corpo docente da primeira infância, os desafios, 
vantagens e desvantagens do emprego das mídias digitais no 
desenvolvimento infantil.

Apresenta-se como um problema a ser refletido, se deve haver a 
intervenção em relação ao uso das mídias de modo geral, em práticas 
educativas, na primeira infância, sendo essa uma fase de pleno desen-
volvimento para as habilidades motoras, sensoriais, intelectuais infantis, 
etc. Assim, indaga-se: A mídias digitais podem influenciar o desenvolvi-
mento da criança na primeira infância?

Por meio da pesquisa bibliográfica, pode-se comprovar que as 
crianças, inclusive da faixa etária da primeira infância, estão sendo im-
pactadas pelo emprego indevido e em excesso das mídias digitais, ca-
bendo a importante intervenção docente para reverter esse quadro. 
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Assim, a fim de atingir seus objetivos e responder sua problemática, 
este artigo científico se pauta na pesquisa bibliográfica e também numa 
pesquisa de campo. 

Por fim, esta reflexão científica encontra-se composta da seguinte 
forma: Primeiramente, caracteriza a primeira infância, descrevendo a fai-
xa etária e o conceito da criança. Em seguida, faz uma descrição sobre 
o que envolve a cultura digital, e como ela, na contemporaneidade, 
vem se adentrando na rede escolar e na sociedade. São apresentados 
os pontos de vistas tanto positivos quanto negativos, e qual seria a in-
tervenção do professor, e, por fim, entrar em um possível acordo sobre 
as melhores condutas a serem trabalhadas com as crianças de primeira 
infância, com o auxílio de um questionário via Google Forms34 para profis-
sionais da primeira infância.

A INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS DIGITAIS NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Caracterização da Primeira Infância

A primeira infância diz respeito a crianças de 0 a 5 anos de idade, 
caracterizadas por transformações biológicas e psicossociais. Nesse mo-
mento, ocorre o desenvolvimento do Sistema Nervoso Central – SNC – e 
a mielinização.

A primeira infância é dividida entre creche que recepciona os pe-
quenos de 0 a 3 anos de idade – fase de amadurecimento da percep-
ção de si e do outro – e a pré-escola dos 4 aos 5 anos, um ciclo funda-
mentalmente importante que visa o desenvolvimento individual, motor, 
intelectual, cognitivo, linguístico e socioemocional. Uma faixa etária que 
deve ter intervenções planejadas cautelosamente, pois é um processo 
dinâmico, complexo, bilateral, evolutivo e constante, dentre modifica-
ções através do meio em que se encontra de forma global, física e bioló-
gica, intervindo em novas formas de conhecimento (NOBRE et. al, 2021).

A tipografia criou um novo mundo simbólico que exigiu, por sua vez, 
uma nova concepção de idade adulta. A nova idade adulta, por 
definição, excluiu as crianças. E como as crianças foram expulsas do 
mundo, tornou-se necessário encontrar um outro mundo que elas 
pudessem habitar. Este outro mundo veio a ser conhecido como in-
fância (POSTMAN, 1999, p. 34). 

A primeira infância é a chave de abertura às futuras aprendizagens, 
entre o nascimento aos cinco anos de idade. Pesquisas apontam que sua 
qualidade de vida pode estipular grandes contribuições a sua vivencia 
sociocultural, se houver atributos necessários para tal como: inclusão de 
suportes necessários para seu crescimento cognitivo, desenvolvimento 
da linguagem, aptidão motora e socioemocionais, consequentemente 

34  O Google Forms – Google Formulário trata-se de serviço que objetiva facilitar a cria-
ção de formulários e questionários diversos. É disponível de modo gratuito a todos aque-
les que possuem uma conta Google, podendo ser acessado em diversas plataformas, 
como: web, desktop e celular.
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ocasionará uma vida escolar bem-sucedida e aplausíveis relações so-
ciais (STEINBERG, 1997). 

Steinberg (1997, p. 98) diz que:

o conceito de criança como uma categoria particular de seres hu-
manos que exigem tratamento especial, diferente do dos adultos, 
não tinha ainda se desenvolvido na Idade Média. [...] A infância é 
um artefato social e histórico e não simplesmente uma entidade bio-
lógica. Muitas pessoas argumentam que a infância é uma fase na-
tural do processo de crescimento, do processo pelo qual as pessoas 
se tornam adulta. Na verdade, aquilo que, nesses últimos anos do 
século XX, tem sido chamado de ‘infância tradicional’, tem apenas 
150 anos.

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil – DCNEI, 
Resolução CNE/CEB nº 5/2009 – (BRASIL, 2010), em seu artigo 4º, definem 
a criança como: 

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 (BRASIL, 2010, p. 12).

A primeira infância é a fase correspondente aos primeiros cinco 
anos de vida de cada indivíduo. Marcada por inúmeros processos de 
desenvolvimento, mediante a realidade pela qual a criança se encon-
tra, através de estímulos que lhe concede e por consequência a vínculos 
afetivos que se encontra diariamente. Constando-se que o início da vida 
deve ser cautelosamente ponderado (SILVA et. al., 2016). 

Em aspectos quantitativos, segundo o último censo demográfico 
de 2010 (IBGE apud SILVA et. al. 2016), encontram-se quase 20 milhões 
de crianças entre zero e seis anos de idade no Brasil, correspondente a 
quase 10% da população.

A legislação brasileira vigente traz relevantes apontamentos à faixa 
etária relacionada à primeira infância.

Segundo a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1999), a Educação 
Infantil consiste na creche e na pré-escola, sendo dever do estado con-
ceber este direito, de acordo com o artigo 208, inciso IV. 

Mediante a Lei 13.005, de 2014, o chamado Plano Nacional de 
Educação – PNE – (BRASIL, 2014), estabelece diretrizes, metas e estraté-
gias para a política educacional pelos próximos dez anos, na qual es-
tabelece como meta a universalização da pré-escolar, a crianças de 
quatro a cinco anos de idade, ampliando assim a oferta de creches, na 
objetividade em atender no mínimo 50% das crianças, de até três anos.

De acordo com a Lei Nº 13.257, de 8 de março de 2016, em seu 
primeiro artigo, “estabelece princípios e diretrizes para a formulação 
e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em 
atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no 
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desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano” (BRASIL, 
2016)35.

Após trazer caracterizações sobre a Primeira Infância, descrevendo 
também sua faixa etária, além de apresentar alguns conceitos teóricos 
sobre a criança, apresentar-se-á definições sobre a Cultura Digital, enfo-
cando, também os pontos favoráveis e desfavoráveis para o desenvolvi-
mento infantil.

Cultura Digital 

A Cultura Digital engloba boa parte da vivência em sociedade e 
relacionamento humano atualmente, o que não seria possível sem a cria-
ção da Tecnologia de Informação e Comunicação – TICs –, ocasionando 
distintas influências a quem dela se dispõe (BORGES, 2019).

Ela se caracteriza como todo ou qualquer meio que circunda a 
internet, como: blog, Facebook, Twitter, Instagram, SlideShare, YouTube, 
etc. Através de aparelhos globalizados, como: televisores, celulares, 
computadores, Notebooks e Tablets (BORGES, 2019).

A Cultura Digital trata-se de uma competência na Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC – (BRASIL, 2018) que determina sua utilização 
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, em favor de sua comuni-
cação, produção de conhecimento, resolução de problemas, em vida 
social e coletiva, a fim de compreender e ter um futuro domínio do mun-
do digital ao qual permeia e a recursos tecnológicos que venham a be-
neficiar o alunado e o corpo docente. 

A Cultura Digital pode ser pensada “como um sistema de valores, 
de símbolos, de práticas e de atitudes” (MANEVY apud OLIVEIRA; SILVA; 
DIAS, 2021, p. 26).

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018, p. 9) 
apregoa como competência:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas di-
versas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resol-
ver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 
coletiva. 

Atualmente, na contemporaneidade está se vivenciando uma 
nova era digital. A American Academy of Pediatrics – AAP – recomenda 
o uso da tecnologia de forma ponderada, que não ultrapasse duas horas 
por dia. Porém, estudos indicam que a exposição geralmente ultrapas-
sa o tempo preconizado, onde o aumento ao acesso as mídias digitais 
tem se expandido em um ritmo cada vez mais intensificado, ao ponto 

35  A Lei Nº 13.257, de 8 de março de 2016 (BRASIL, 2016)  dispõe sobre as políticas públi-
cas para a primeira infância e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de 
Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei nº 
12.662, de 5 de junho de 2012.
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que hábitos, valores e aptidões adquiridos pelo ser humano são vivencia-
dos, construídos e “compartilhados” na projeção digital e, consequen-
temente, houve uma expansão no período pandêmico desde 2020, tor-
nando-se parte mesmo que inconscientemente desse número estatístico 
em questão, pois a busca em soluções adequadas a essa realidade tem 
apostado na área tecnológica, sofrendo forte influência as aulas remo-
tas, para não paralisar o ensino, servindo como solução a empecilhos 
que este período trouxe a diminuição do espaçamento, tornando de 
certa forma a comunicação de professores e alunos algo mais acessível 
(NOBRE et al., 2021).  

Veronezzi (2015, p. 21) diz: “O termo mídia é empregado para de-
signar à função, o profissional, a área, o trabalho de mídia, o ato de pla-
nejar, desenvolver, pensar e praticar mídia: pelos veículos de comunica-
ção a serem usados na campanha, sua grade, entre outros”.

A rede escolar de ensino aderiu à Educação a distância – EAD – e 
ao sistema de vídeo conferência, o que leva a observar que os aparelhos 
celulares, computadores ou tablets têm sido um instrumento de maior faci-
lidade no que se refere ao ambiente familiar onde a criança reside, atra-
vés da aplicação de aulas cotidianas via WhatsApp ou outras plataformas 
assim orientadas (BRASIL, 2005). 

Sua definição se remete no Brasil como sendo: modalidade educa-
cional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de en-
sino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolven-
do atividades educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005). 

A sociedade demanda adaptações à área educacional, pois a 
ampliação de recursos perante a educação do século XXI que presa 
por uma didática humanista a qual atenda a evolução das atuais tec-
nologias, opera de modo integrado a composição e coordenação pes-
soal do alunado. Evidentemente as TIC’s – Tecnologias da Informação 
e Comunicação – vieram se tornar uma ferramenta fundamentalmente 
significativa ao dia a dia. Nosso mundo é totalmente híbrido e misturado. 
O digital é um ambiente vivo, dinâmico e complexo em que cada pes-
soa, grupo organização age. Estamos aqui e conectados com pessoas 
que estão em muitos lugares, situações e realidades diferentes (MORAN, 
2020).

Frente a tais transformações se faz necessário adentrar-se ao uni-
verso da cultura digital, pois as práticas adotadas pelos utilizadores de 
TICs têm alterado a forma expansiva a forma de interagir, comunicar-se 
e principalmente aprender, sendo um universo vasto de possibilidades e 
novidades, presentes no ambiente do aprendiz. A reprodução da ima-
gem, som e movimento quando bem utilizados em favorecimento ao 
que está sendo ensinado denotam informações realistas, acabando por 
ter uma maior simbologia para o aluno (MORAN, 2020).

Para Levy (apud OLIVEIRA; SILVA; DIAS, 2021, p.101), Cultura Digital 
é “não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas 
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também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim 
como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo”.

De acordo com Felix (apud OLIVEIRA; SILVA; DIAS, 2021, p.101), 
a era digital pode ser comparada à terminologia “automatização” ou 
até mesmo à “virtualização”, estando intrinsecamente relacionada às 
novas formas de comunicação, visando divulgar produtos no mercado 
por meio de novas formas de marketing e novos padrões de publicida-
de. “A era digital difundiu uma nova forma de comunicar-se, de levar 
conhecimento a inúmeros pontos antes nunca mensurados ou conhe-
cidos” (CARVALHO apud OLIVEIRA; SILVA; DIAS, 2021, p. 101). Isto é, há 
a tendência do crescimento e do desenvolvimento mais ainda, pois são 
aceleradas as práticas de mercado e os negócios passaram do físico ao 
virtual radicalmente. Mas, para aqueles que não acompanham tal ritmo 
estarão em atraso no que tange aos avanços tecnológicos.

Pontos Positivos e Negativos sobre a Cultura Digital 

Ao se deparar com o tema em questão encontram-se distintas 
convicções a respeito do que as mídias realmente ocasionam ao aluno, 
mas em especial crianças de 0 a 5 anos de idade, já que estas necessi-
tam de um auxilio maior, sendo os primeiros anos de vida cruciais ao seu 
desenvolvimento, com consequências tanto positivas quando negativas. 

O ponto em questão é: Até onde a mídia é benéfica aos peque-
nos? Qual atitude deve ser tomada em relação a isso? Até que ponto os 
professores devem intervir na vida ‘social’ destes? E será essa uma idade 
muito precoce para usar tal ferramenta? Ou devem já estar adeptos a 
atual tecnologia para crescer com maior autonomia? Tais indagações 
serão melhor elucidadas a seguir:
Pontos positivos 

Reconhecendo a importância do público infantil e a correlação 
ao mundo moderno, as mídias de modo geral, vinculam-se a variados 
produtos específicos, em que a infância contemporânea passa fazer cor-
relação a numerosos fragmentos culturais que as constituem, em conse-
quência a evolução da atual tecnologia, carregado de ambiguidades 
(NOBRE et al., 2021). 

A programação se correlaciona as inúmeras mudanças que se re-
fletem na existência em sociedade, fazendo com que se sintam inclusas 
no espaço em que vivem, que através de um único aparelho em mãos 
pode assistir desenhos, programas educativos, seriados infantis e jogar 
vídeo game, visto que, muitas possuem brinquedos digitalizados, que se 
movem e até conversam com elas, o que favorece sua comunicação, 
ao auxiliar seu desenvolvimento intelectual, e se encaixar aos padrões 
sociais e econômicos e se igualar aos demais, pois eles têm acesso a vá-
rios assuntos, dando uma nova identidade a infância (NOBRE et al., 2021).

A realidade que é apresentada através das mídias impulsiona o 
pequeno a compreender alguns empecilhos que futuramente há de en-
frentar, através de programas cuidadosamente planejados e conteúdos 
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propriamente educativos, que instruem a compartilhar, reforçar valores 
positivos e suas habilidades,o ensinando a ser bondoso e prestativo, ao 
auxiliar abrangentemente no âmbito escolar  (MORAN, 2020).

Cabe à escola e ao professor aprimorar-se através de experiências 
que se traduzem a realidade das crianças, incorporá-las para que o alu-
no compreenda a correlação da escola e sua vida, auxiliando a pensar 
sobre a seu real significado e sua importância, utilizando a favor de uma 
educação enriquecedora. É essencial o professor estar preparado para 
questionar seu alunado, apropriando-se do que gostam e o porquê, for-
mando pessoas cientes de que a mídia nem sempre é verdadeira, com-
parando a sua realidade como enfoque. Belloni (1991, p. 42) diz que “a 
missão da escola é capacitar os alunos a fazerem da TV que eles veem 
todos os dias um uso crítico e ativo, isto é, inteligente”.

Os meios de comunicação contribuem na formação, pois auxiliam 
e apoiam a sua socialização. Segundo Kellner (2000, p. 135), “a cultura 
da mídia ocupa, em certo sentido, o lugar das instituições tradicionais 
como a família, a escola e a igreja, tornando-se instrumento de socializa-
ção e fornecedora de elementos formadores de identidade”.
Pontos negativos

De modo geral, as mídias são vistas como influências perversas 
e dominadoras que interferem no comportamento, felicidade, saúde 
e modo de ser com formas divergentes de brincar, imaginar, pensar e 
construir, pois a criança não é direcionada a imaginar ou construir a sua 
própria realidade infantil, prejudicial para a criatividade, refletindo cada 
vez menos, pois ocasiona a ausência do mundo da fantasia que a crian-
ça deveria vivenciar, com um fator de violência explícita ocasionando o 
aumento a violência.

Por consequência, tornam-se adultos violentos e perturbados,  e 
deixam de serem crianças muito precocemente, o que leva a extinção 
das brincadeiras, se apropria de brinquedos diversificados, com suma 
adoração à redes tecnológicas, indução ao capitalismo, o que vem a 
ser um consumo insaciável de imagens, informações e propagadas, alie-
nado a marcas e propagandas, sofre grandes consequências em um 
futuro mais próximo.

A questão é situar o desenvolvimento atual em função das neces-
sidades, dos desejos e problemas que as crianças nos apresentam, 
em lugar do contrário, isto é, que o impulso, a imaginação, o pensa-
mento e a experiência infantis fiquem condicionados à própria evo-
lução e reprodução tecnológica, como tem acontecido até agora 
(LEVIN, 2007, p. 15).

De modo geral, as telas ocasionam uma maior “estimulação”, le-
vando a criança a ter uma maior dificuldade de desligamento, devido 
aos teus efeitos, como: alta claridade do objeto em mãos, pela mobilida-
de vivaz tanto de objetos quanto personagens, o que gera uma criança 
‘vidrada’, o que se difere de ‘atenta’ (FERNANDES, 2021).

Segundo Fernandes (2021), um dos problemas que são enfrentados, 
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atualmente, em relação ao uso de eletrônicos aos pequenos, é a ausên-
cia de interações que o aparelho em questão pode causar, como a falta 
de afetividade. O isolamento tem sido confundido com um “bom com-
portamento” tanto da televisão como dos notebooks.

O televisor e a internet são tidos como uma babá eletrônica e seu 
uso indisciplinado podem deixar a criança exposta a assassinatos, lutas, 
massacres, ao influenciar de forma direta o brincar, pois tudo que ela 
observa, aprende e é armazenando para si, tende a reproduzir ao ter 
seu acesso. Outro fator preocupante são os brinquedos atuais, aos quais 
poupam o pequeno de mover-se em favor de sua desenvoltura – car-
rinho de controle remoto, tablet, scooter hoverboard elétrico, bonecas 
que se movimentam sozinhas, entre outros (FERRES, 1996).

Ferres (1996, p.7) contribui: 

Psicólogos e pedagogos criaram um quadro clínico das consequên-
cias negativas que afetam a criança viciada em televisão: dificul-
dade de concentração, tédio, irritação frequente, fadiga, tensão 
nervosa, comportamento agressivo, pesadelos, obsessão consumis-
ta, impaciência, distúrbios da visão e do sono, hábitos de consumo 
negativos etc. [...]

De acordo com Kishimoto (1998, p. 151): 

Pela brincadeira a criança aprende a se movimentar, falar e de-
senvolver estratégias para solucionar problemas. A brincadeira tem 
papel preponderante na perspectiva de uma aprendizagem explo-
ratória, ao favorecer a conduta divergente, a busca de alternativas 
não usuais, integrando o pensamento intuitivo. Brincadeiras com o 
auxílio do adulto, em situações estruturadas, mas que permitam a 
ação motivada e iniciada pelo aprendiz de qualquer idade pare-
cem estratégias adequadas para os que acreditam no potencial do 
ser humano para descobrir, relacionar e buscar soluções [...]. 

A citação acima leva a compreender que a criança se desenvolve 
mediante a brincadeira, o que seria esta uma forma saudável em prol de 
seu amadurecimento, que muito provavelmente terá empecilhos no seu 
desenvolvimento motor e socioafetivo ao qual encontrará obstáculos no 
raciocínio-lógico, na interação e na atenção mediante a sua existência 
em sociedade.

Nos dias contemporâneos, as mídias em geral seduzem as pessoas 
ao consumismo, pois sentem a necessidade de se sentirem jovens e boni-
tas, ou seja, serem aceitas ao que a sociedade impõe, ao serem sujeitas 
a um padrão de beleza que não existe, ao serem vítimas de truques sen-
do esta a imposição para atingir sua felicidade, acabam por incentivar 
o consumo sendo esses: roupas, alimentos, procedimentos estéticos ou 
cirúrgicos. O que leva a refletir se toda essa exposição não seria devasta 
a infantilidade da criança que se sente excluída por não poder consumir 
os mesmos produtos que os demais, ou por fantasiar uma realidade que 
não existe (LEVIN, 2007).

As crianças, nessa fase de amadurecimento, estão passando por 
um processo de desenvolvimento que engloba os seguintes aspectos: 
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emocional, psicológico, social, e por ser uma pessoa em formação são 
seres vulneráveis a publicidade a as mensagens que pode demonstrar. 
Contudo, tais mensagens sejam claras, breves e de fácil compreensão. 

Por fim, torna-se relevante mencionar a máxima de Rousseau (2004, 
p. 72): “Amai a infância, favorecei as brincadeiras, seus prazeres, seu 
amável instinto”.

METODOLOGIA, COLETA E ANÁLISE DOS DADOS

Aspectos Metodológicos

Inicialmente, este artigo científico apresentou caráter bibliográfico 
a fim de colaborar em cumprir seu objetivo, ou seja, objetivo analisar e 
aprofundar-se quanto ao uso das mídias digitais às crianças de primeira 
infância, ou seja, dos 0 aos 5 anos.

De acordo com Gil (2002, p. 44), “a pesquisa bibliográfica é desen-
volvida baseando-se em um material já elaborado”, permite uma investi-
gação muito mais vasta, composta principalmente de artigos científicos, 
de livros ou recorrendo a obras literárias.

O presente estudo propõe-se a aprofundar, mediante ao tema evi-
denciado, através de uma pesquisa de campo para ouvir e considerar 
divergentes opiniões de profissionais atuantes na primeira infância a res-
peito da influência das mídias no que se refere a sua aplicação em am-
bientes escolar. 

Andrade (2004, p. 21), afirma “que a pesquisa de campo objetiva a 
produção ou reprodução de fenômenos”. Já Ventura (apud QUADROS, 
2007, p. 35) alega que tal técnica merece atenção, pois se exige critérios 
de escolha de amostragem, o modo pelo qual foram angariados os da-
dos e os critérios analisados das informações obtidas.

Através dessa seleção dos sujeitos, se propôs a análise da aborda-
gem do problema através da pesquisa qualitativa. É instrumento “que, 
apesar dos riscos e dificuldades que impõe, revela-se sempre um em-
preendimento profundamente instigante, agradável e desafiador”, sele-
cionando os sujeitos, no caso, os docentes da Educação Infantil (DUARTE, 
2002, p. 140).

Acerca das técnicas para coleta de dados, Quadros (2007) revela 
que sua principal forma refere-se à leitura, tanto de revistas, livros, jornais, 
CDs, sites, ..., que é utilizada, certamente, a todos os tipos de pesqui-
sa. Esta técnica também é denominada de pesquisa bibliográfica, que 
constitui os dados secundários, ou seja, aqueles que já se encontram dis-
ponibilizados que já foram objeto de análise e estudo. Porém, na constru-
ção deste trabalho cientifico utilizou-se os dados primários, isto é, aqueles 
ainda não sofreram estudo e análise, por meio, em específico do instru-
mento de coleta de dados, o questionário aberto. 

Para Quadros (2007), numa pesquisa, o questionário trata-se de 
uma ferramenta ou programa de coletas de dados. Neste artigo, o ques-
tionário foi confeccionado pelo proponente desta, sob a observação do 
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orientador e respondido pelos informantes constituídos por nove profis-
sionais – docentes, gestores e profissionais de apoio – no segmento de 
ensino da Educação Infantil. 

Quadros (2007) profere que, em se tratando da pesquisa de cam-
po, o tipo de amostragem também necessita ser explicitado por meio do 
universo e de sua população. 

Continuando caracteriza universo como o conjunto de fenômeno 
e todos os fatos que apresentam uma característica comum. Já popu-
lação é definida como o conjunto de números obtidos, contando-se ou 
medindo-se certos atributos dos fenômenos e/ou fatos que constituem 
um universo. Desse modo, o universo dessa pesquisa foi delimitado na 
Educação Infantil, composto pela população dos profissionais da primei-
ra infância em análise.

Findando a respeito da metodologia desse estudo, ressalta-se que 
todos esses métodos e técnicas contribuirão para que esta pesquisa seja 
fidedigna aos objetivos propostos.

Coleta dos Dados

A fim de complementar o presente artigo científico que versa 
sobre a análise e o aprofundamento em relação ao emprego das mídias 
digitais às crianças de primeira infância, ou seja, às crianças de zero a 
cinco anos, fez-se necessário a realização da pesquisa de campo, por 
meio de um questionário elaborado e compartilhado pelo Google 
Forms, no montante de oito questões abertas e discursivas, a classe 
docente e outros profissionais da Educação Infantil de municípios do 
sudoeste do estado de São Paulo. 

Somam-se nove36 os profissionais em análise que se prontifica-
ram em auxiliar na concretização da parte prática da pesquisa em 
análise. Segue abaixo, em ordem alfabética, as iniciais e suas forma-
ções acadêmicas e, em seguida a apresentação das respostas inte-
grais do questionário aplicado:
1 – E. G. de O.
Formação: Graduado em Letras, Pedagogia, Filosofia e Sociologia; 
pós-graduado em Psicopedagogia, Neurociências, Educação Infantil, 
Educação Especial e Gestão Escolar; Mestre em Educação.
2 – F. C. 
Formação: Graduada em Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia 
Clínica e Institucional e em Educação Especial. 
3 – J. B. de B.
Formação: Matemática / pedagogia e pós em gestão e Psicopedagogia. 
4 – K. F. 

36  O questionário do Google Forms foi disponibilizado e compartilhado por meio do apli-
cativo WhatsApp a variados grupos de professores em decorrência da pandemia de 
covid-19. Foi solicitada a colaboração de professores e gestores atuantes na primeira 
infância durante um mês e ao findar este prazo apenas nove participantes puderam 
responder e contribuir para este artigo científico. 
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Formação: Graduada em Pedagogia.
5 – M. A. V. P.
Formação: Graduada em Pedagoga e pós-graduada em Psicopedagoga.
6 – N. A.
Formação: Graduada em Pedagogia.
7 – R. L. C.
Formação: Graduada em Pedagogia e Geografia.
8 – S. A. O. C.
Formação: Graduada em Pedagogia e pós-graduada em Educação 
Especial e Inclusiva.
9 – S. C. P. O.
Formação: Graduada em Matemática e pós-graduada em Gestão e 
Supervisão Escolar.

1 – Quanto tempo você atua na Educação Infantil?

Sujeito Resposta
1 “12 anos.”
2 “14 anos.”
3 “17 anos”.
4 “5 anos”.
5 “19 anos”.

6 “5 anos”.

7 “7 anos”.
8 “8 anos”.
9 “19 anos”.

2 – Com qual turma você está atuando em 2021?

Sujeito Resposta
1 “Gestor.”
2 “Berçário II”.
3 “Estou na gestão na Educação Infantil”.
4 “Diretora de escola”.
5 “Fase I”
6 “Fase II”
7 “Berçário I”.

8 “Auxiliar de Desenvolvimento Infantil com crianças de 3 a 
4 anos.”

9 “Fase II”
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3 – Você acha importante o uso de mídias na Educação? Por quê?

Sujeito Resposta

1 “Sim, podem colaborar com o processo de aprendizagem e 
desenvolvimento dos educandos”.

2 “Sim, as mídias podem auxiliar a concretização do assunto 
ensinado em sala de aula.”

3
“Sim. Porque possibilita o uso pedagógico das diferentes 

tecnologias da informação e da comunicação tornando a 
aprendizagem mais interessante e lúdica”.

4 “Sim, auxilia a aprendizagem”.

5 Sim. De suprema importância acompanhar a evolução mundial, 
pois a escola é parte da sociedade e não instituição alheia”.

6 “Sim. Elas podem auxiliar no ensino/aprendizagem de vários 
conteúdos”.

7 “Sim. Nos auxilia no processo de aprendizagem”.

8 “Sim muito, não podemos deixar de lado a tecnologia, pois 
senão não acompanhamos todos...”

9 “Sim, pois elas auxiliam no trabalho pedagógico. Esse recurso 
permite que as aulas sejam atrativas”.

4 – Quais são os principais desafios que a atual realidade tecnológica impõe à 
educação?

Sujeito Resposta

1 “Acessibilidade”.

2 “A falta de conhecimento e treinamento”.

3 “O grande desafio é a integração dos meios tradicionais com os 
digitais , profissionais preparados e acesso a todos”.

4 “Formação básica”.

5
“Atualização por parte dos docentes, limitar o uso das 

tecnologias por parte das crianças, para que se possa realizar o 
brincar, que haja a interação social”.

6
“O acesso no geral (pais, alunos), a disponibilidade de 

aparelhagem na escola para o professor e para o aluno, 
formação adequada para a real instrumentalização da prática 

e efeito na aprendizagem, para além do discurso”.

7 “Conciliar”.

8
“Levar para sala de aula o mundo digital, onde os 

acontecimentos ocorrem a cada segundo, permitindo acesso 
a qualquer informação. É preciso utilizar das ferramentas atuais 

que se tem em mãos”.

9 “O acesso gratuito para todos sem distinção e os fakes news...”.



Eduardo GaspEroni dE olivEira | solanGE Maria dE olivEira Cruz

(orGanizadorEs)

314

5 – Em relação às mídias, sua influência na primeira infância é positiva ou negativa para 
o processo de desenvolvimento infantil? Sua influência pode ser tanto positiva quanto 

negativa? Por quê?

Sujeito Resposta
1 “Ambas, depende da intencionalidade e da intervenção do 

educador”.

2 “Depende, tudo tem que ser dosado. O excesso, às vezes, pode 
ser mais prejudicial que colaborativo”.

3

“É positivo o papel que a mídia assume como mediadora 
do conhecimento, facilitando o acesso a informação. Se 

torna negativo quando desempenha uma grande influência 
nos comportamentos dificultando a interação social, as 

brincadeiras”.
4 “Positiva, auxilia o desenvolvimento cognitivo do aluno”.

5

“Acredito que seja positiva, pois às mídias fazem parte da 
geração deles, porém há necessidade de ter um controle em 
relação ao uso destes, limites devem ser maridos para que se 

obtenha o uso saudável e não comprometa o desenvolvimento 
integral da criança”.

6

“Como tudo na vida, precisa haver o equilíbrio, caso contrário 
essa influência pode ser negativa, pois nesta fase de vida, a 
criança apresenta a necessidade de receber estimulação 
adequada por ser um período sensível a aprendizagem”.

7 “Com cautela é positivo. Pois se houver acesso torna-se 
negativo”.

8
“Acho que depende de quem autoriza, Se for demais é 

prejudicial, porém se não houver também será, então como 
tudo em nossa vida é preciso ser balanceado”.

9
“Depende de sua utilização e objetivo. É positiva no sentido 

de aprimorar os estímulos pertinentes a etapa, usar a favor da 
educação. Negativa inerente a influência que exerce sobre a 

criança, podendo causar bloqueios e traumas”.

6 – Qual é o real papel do professor quanto ao uso de computadores e celulares para os 
educandos da Primeira Infância?

Sujeito Resposta

1 “O papel docente é imperioso no sentido de fazer uso 
adequado das tecnologias”.

2 “Planejar o uso de tal de maneira significativa para o educando”.
3 “O professor tem o papel de mediador, de facilitador”.
4 “Intermediador”.
5 “Estimular o reconhecimento do equipamento, a utilização dos 

mesmos”.

6
“O seu trabalho deve ter objetivo, revelar uma intenção que 

está por trás da utilização das mídias, algo que paute a prática 
do professor: saiba o que fazer, porque fazer e como fazer”.

7 “Orientador”.

8 “Auxiliar a criança em saber diferenciar o que é realidade ou não e 
ensinar as maravilhas que a tecnologia e conhecimento oferecem”.

9 “Introdução ao mundo tecnológico e utilizar-se de pesquisas e 
aprimoramento de ideias”.
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7 – Você acha que o uso de mídias aumentou com a pandemia de covid-19? Por quê?

Sujeito Resposta

1 “Sim, o isolamento social colaborou com a utilização inadequada das 
mídias. Muitos pais delegam às tecnologias o cuidado dos filhos....”

2 “Totalmente! As mídias se tornaram o principal recurso para suprir 
o distanciamento social”.

3 “Sim. Com as aulas remotas, o ensino híbrido, fez com que 
professores e alunos utilizassem as tecnologias com mais frequência”.

4 “Sim, agora é tudo pelo uso de mídias”.

5
“Sim, pois às crianças ficaram muito ociosas e os pais acabaram 
oferecendo esse recurso por um período maior que o necessário 

para as crianças”.

6
“Sim. Devido à falta das aulas presenciais, o isolamento e a 

facilidade e o comodismo que as mídias oferecem, tanto para 
crianças, quanto para jovens e adultos”.

7 “Sim. Com os pais trabalhando e sem poder sair da residência, as 
crianças ficaram expostas ao uso das mídias”.

8 “Com toda certeza, pois a vida continuou mesmo com 
isolamento. Imagina como seria sem elas?”

9
“Sim. Houve uma necessidade maior de sua utilização por parte 
dos diversos atores educacionais: pais, alunos, professores. Isso se 

estende a toda sociedade, não somente a escola”.

8 – Caso sua resposta seja positiva, qual alternativa você pode sugerir quanto docente?

Sujeito Resposta

1
“O educador deve saber usar com parcimônia as mídias se 

atendo, por exemplo, a idade correta e apropriada para cada 
recurso”.

2
Diante a nossa realidade hoje, seria muito importante saber 

dosar o uso das tecnologias para não prejudicar por completo o 
desenvolvimento da criança.

3
“O uso das mídias permite a troca de conhecimentos, de valores 

culturais e sociais, e favorece a aprendizagem e a construção 
de saberes”.

4 “Plataforma digital”.

5

“Não podemos fugir do uso desse recurso na sociedade em que 
vivemos, se queremos uma sociedade integradora temos que 
participar e incentivar o uso comedido dessas mídias, porém 

com alternativas de outros recursos pedagógicos que estimulem 
o desenvolvimento integral da criança”.

6 “Fazer uso do novo, do que chama atenção da criança, ir de 
encontro ao que o mundo tecnológico oferece”.

7 “Propor ideias, alternativas para os responsáveis”.

8 “Vídeo-aulas, links interessantes, chamadas de vídeos e 
musicalidade”.

9

“As mídias facilitam e podem contribuir de maneira positiva 
para o nosso trabalho, como já foi mencionado, portanto, não 

podem substituir a interação, a troca, o contato, a conversa e o 
resgate do que realmente importa: as experiências, as vivências, 

as práticas, a imaginação, a brincadeira, tudo aquilo que nós 
enquanto professores precisamos fazer e fazemos para colocar o 

conteúdo em movimento para além dos muros da escola”.
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Análise dos Dados

Responderam o questionário ao todo nove participantes. Todos 
atuam na Educação Infantil, dentre dois gestores, sete educadoras e um 
profissional de apoio que trabalha como auxiliar do desenvolvimento in-
fantil. Todos provenientes de instituições escolares localizadas no sudoes-
te do estado de São Paulo.

Em relação à formação, dos nove colaboradores, dois educado-
res têm Magistério, oito educadores apresentam Licenciatura Plena em 
Pedagogia; sendo que um era especialista em Educação Infantil e Mestre 
em Educação. Dessa forma, constata-se que tais sujeitos apresentavam 
formação concernente à Educação Infantil, no que se refere aos precei-
tos do artigo 62, Título VI, da LDB nº 9.394/96, acerca dos profissionais da 
educação, cuja “formação de docentes [...] far-se-á em nível superior, 
em curso de licenciatura, em universidades e institutos superiores de edu-
cação, admitida, como formação mínima o exercício do magistério na 
educação infantil [...]” (BRASIL, 1996).

Sobre o período de atuação na Educação Infantil, o tempo mais 
recente entre dois profissionais da educação é de 5 anos, outros dois é 
de 7 e 8 anos, sendo a maioria em tempo igual ou superior a 12 anos, um 
com 14 anos, e os outros dois restantes com 19 anos. 

Diante dos apontamentos, percebe-se que todos os participantes 
atuam há tempos no segmento da infância, ou seja, apresentam expe-
riência na docência neste segmento, fato comprovado pela própria 
formação dos participantes. Dentre eles, três gestores; há outros cinco 
que são docentes na Educação Infantil, sendo: Berçário I (0 a 1 ano); 
Berçário II (1a 2 anos); dois na Fase I (4 anos); e Fase II (5 anos)37; e ape-
nas um trabalha como profissional de apoio no cargo de Auxiliar de 
Desenvolvimento Infantil. 

Aos participantes, foi indagado se o emprego de mídias digitais se 
torna relevante no segmento escolar da Educação Infantil.

Por unanimidade, os referidos participantes responderam que sim. 
“[...] podem colaborar com o processo de aprendizagem e desenvolvi-
mento dos educandos” (F. C.). “[...] as mídias podem auxiliar a concreti-
zação do assunto ensinado em sala de aula” (J. B. de O.). [...] possibilita 
o uso pedagógico das diferentes tecnologias da informação e da comu-
nicação, tornando a aprendizagem mais interessante e lúdica” (S. C. P. 
O.).

Sahb (apud OLIVEIRA; SILVA; DIAS, 2021, p. 96) ao analisar o papel da 
escola e sua mudança evidente, profere que: “A escola deve reconhecer 
que, como as fontes de informação tornam-se mais e mais ampliadas e o 
acesso a elas está cada vez mais facilitado, não precisa mais manter seu 
papel de agência informadora”.  

Referente à inclusão das atuais tecnologias no ambiente escolar, 
Kenski (2007, p. 45) afirma:

37  Divisões etárias de acordo com a data base de 31 de março, de acordo com o municí-
pio dos participantes.
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As novas tecnologias (TIC’s), sobretudo a televisão e o computador, 
movimentaram a educação e provocaram novas mediações entre 
a abordagem do professor, a compreensão do aluno e o conteúdo 
veiculado. A imagem, o som e o movimento oferecem informações 
mais realistas em relação ao que está sendo ensinado. Quando bem 
utilizadas, provocam alteração dos comportamentos de professores 
e alunos, levando ao melhor conhecimento e maior aprofundamen-
to do conteúdo estudado.

Pode-se perceber que as respostas dos participantes vão ao en-
contro da reflexão de Moran (2020) no sentido de demonstrar o quão as 
tecnologias podem colaborar com a Educação.

 A sociedade demanda adaptações à área educacional, pois a 
ampliação de recursos perante a educação do século XXI que presa 
por uma didática humanista a qual atenda a evolução das atuais tec-
nologias, opera de modo integrado a composição e coordenação pes-
soal do alunado. Evidentemente as TIC’s – Tecnologias da Informação 
e Comunicação – vieram se tornar uma ferramenta fundamentalmente 
significativa ao dia a dia. Nosso mundo é totalmente híbrido e misturado. 
O digital é um ambiente vivo, dinâmico e complexo em que cada pes-
soa, grupo organização age. “Estamos aqui e conectados com pessoas 
que estão em muitos lugares, situações e realidades diferentes” (MORAN, 
2020, s/p.).

Sobre quais são os principais desafios que a atual realidade tec-
nológica impõe à educação, os colaboradores da pesquisa de campo 
elencaram: “Acessibilidade” (E. G. de O.). “O grande desafio é a inte-
gração dos meios tradicionais com os digitais, profissionais preparados e 
acesso a todos” (J. B. de B.). “O acesso no geral (pais, alunos), a disponi-
bilidade de aparelhagem na escola para o professor e para o aluno, for-
mação adequada para a real instrumentalização da prática e efeito na 
aprendizagem, para além do discurso” (N. A). “Levar para sala de aula o 
mundo digital, onde os acontecimentos ocorrem a cada segundo, per-
mitindo acesso a qualquer informação”. 

Na mesma linha de raciocínio, segundo Antunes (2016, p. 126):

Tendo em vista que a tecnologia na educação pode se tornar uma 
grande facilitadora dos métodos empregados dentro da sala de 
aula, devemos saber dosar o seu uso para que ela não se torne ape-
nas uma ferramenta isolada, mas sim um componente do processo 
de aprendizagem, no qual professor e aluno se sintam beneficiados 
com os recursos e aparatos utilizados.

Ou seja, através da contribuição dos participantes e da reflexão 
de Antunes (2016), pode-se perceber que, em relação aos percalços 
impostos com a inserção da realidade tecnológica no setor educacio-
nal, a questão do acesso foi uma das questões apontadas pelos parti-
cipantes. Além disso, pode-se perceber nas contribuições a importân-
cia da formação e a da instrumentalização docente em sala de aula. 
Instrumentalização que se refere às metodologias, estratégias, recursos 
no sentido de munir o professor a fim de que a tecnologia possa ser 
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empregada em prol da aprendizagem bem como do desenvolvimento 
do alunado.

Acerca da formação, pode-se recorrer aos apontamentos de 
Oliveira, Silva e Dias (2021, p. 105), ao mencionarem que a formação 
profissional docente trata-se do “motor condutor dessa aproximação en-
tre tecnologias e educação”.  

Oliveira, Silva e Dias (2021) também apontam que o setor edu-
cacional e o preparo do educando com a inovação, requer acima de 
tudo, capacitar corpo docente com mais qualidade. Assim, investir na 
formação deve ser uma preocupação das Políticas Públicas.

Sobre as mídias, em relação à influência na primeira infância – como 
positiva ou negativa ou ambas (positiva e negativa) para o processo de 
desenvolvimento infantil, pode-se proferir que as adaptações aos meios 
tecnológicos em questão podem ser encaradas como um novo desafio, 
exigindo uma realidade que contradiz o habitual do profissional da educa-
ção, ao necessitar de uma formação adequada, mas que, também é es-
sencialmente importante um trabalho em conjunto para a construção de 
novos e maiores conhecimentos, ao garantir a acessibilidade do alunado, 
e dos pais ou responsáveis, servindo de apoio à nova era digital.

Pode-se constatar que, quase todos os profissionais creem que a 
mídia de modo geral, pode ser tanto enriquecedora, provedora de am-
plos conhecimentos, quando seu uso é meditativo e direcionado para a 
educação. Todavia, quando compromete a saúde integral da criança, 
faz-se necessário os devidos cuidados em favor de seu desenvolvimento. 

“É positivo o papel que a mídia assume como mediadora do co-
nhecimento, facilitando o acesso à informação. Se torna negativo quan-
do desempenha uma grande influência nos comportamentos dificultan-
do a interação social, as brincadeiras” (J. B. de B.). 

“Depende de sua utilização e objetivo. É positiva no sentido de 
aprimorar os estímulos pertinentes a etapa, usar a favor da educação. 
Negativa inerente a influência que exerce sobre a criança, podendo cau-
sar bloqueios e traumas” (S. C. P. O.).

Quanto ao real papel do professor sobre o uso de computadores e 
celulares para os educandos da Primeira Infância, de acordo com N. A. 
[...] “deve ter objetivo, revelar uma intenção que está por trás [s.i.c.]38 da 
utilização das mídias, algo que paute a prática do professor: saiba o que 
fazer, porque fazer e como fazer”. 

Cabe ao docente: “Auxiliar a criança em saber diferenciar o que 
é realidade ou não e ensinar as maravilhas que a tecnologia e conheci-
mento oferecem” (S. A. O. C.). 

Nessa mesma linha de raciocínio, Sahb (apud OLIVEIRA; SILVA; DIAS, 
2021) entende que, em específico, concebido como excelente recurso, 
a introdução do computador na unidade escolar irá beneficiar a quali-
dade e a efetividade na educação. 

38  S.I.C. = Segundo Informações Colhidas. A palavra está incorreta trás. Na verdade, o 
correto é traz.
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O uso do computador com finalidade educacional poderá se dar 
em escola, qualquer que seja a sua abordagem pedagógica. A 
qualidade do uso estará definida pelo tipo de educação e não 
pelo simples uso do computador. Trazer o computador para a es-
cola pode representar a confirmação de um modelo pedagógico, 
conformando-se a escola como é, ou, ser estratégia numa mudan-
ça da escola, reformando-a. Qualquer papel é possível para o com-
putador, de conformador a reformador (SAHB apud OLIVEIRA; SILVA; 
DIAS, 2021, p. 104).  

Também foi indagado aos participantes se a utilização das mídias 
teve algum aumento no momento pandêmico – covid-19. De acordo 
com o participante E. G. de O., “Sim, o isolamento social colaborou com 
a utilização inadequada das mídias. Muitos pais delegam às tecnologias 
o cuidado dos filhos…”.  

Já para S. A. O. C., “Com toda certeza, pois a vida continuou mesmo 
com isolamento. Imagina como seria sem elas?”.  “Sim. Houve uma neces-
sidade maior de sua utilização por parte dos diversos atores educacionais: 
pais, alunos, professores. Isso se estende a toda sociedade, não somente a 
escola”, respondeu S. C. P. O. .

Em relação ao isolamento, pode observar que, se a pandemia trou-
xe ao mundo a urgência em seu isolamento social, torna-se provável ale-
gar que ela também trouxe a urgência em torno da utilização das tecno-
logias nas unidades escolares. O que pode ser melhor evidenciado, de 
acordo com Barrado (2021, p. 64): 

O distanciamento proposto foi apenas o distanciamento físico, pois 
a aprendizagem não tinha como se manter distante. [...] O professor 
que ainda mantinha distanciamento do mundo digital se viu obriga-
do a criar uma aproximação com os meios tecnológicos em favor 
da aprendizagem dos alunos. Em pouco tempo, percebeu-se os edu-
cadores em meio a videoconferências, plataformas, reuniões on-line, 
webnários, planilhas de Excel, produção de vídeos, dentre outros inú-
meros recursos que não lhes eram familiares.

Diante das declarações, entende-se que o principal papel do 
professor, deve ser pautado em objetivos que auxiliam as crianças po-
sitivamente, ao oferecerem também a tecnologia como fonte de 
conhecimento.

No setor educacional, professor assume domínio do conteúdo além 
da criatividade a fim de fazer uso de técnicas e estratégias, contribuin-
do ao êxito na aprendizagem do alunado (SANCHO, 2006 apud OLIVEIRA; 
SILVA; DIAS, 2021).

De modo geral, o educador deve apropriar-se dos recursos tec-
nológicos e compreender como funcionam, ao auxiliar de forma crítica, 
consciente e enriquecedora seu alunado. Contudo, conforme Correia 
Nascimento e Giacobbo (apud OLIVEIRA; SILVA; DIAS, 2021); se faz fun-
damentalmente necessária a orientação dos discentes, ao instruir a ‘ler’ 
e ‘escrever’ por meio dessa ferramenta, utilizando de forma consciente e 
meditativa como suporte de potencialidades.
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Consequentemente, o período pandêmico aumentou de forma 
extensiva o uso de recursos tecnológicos, ou seja, das mídias digitais; em 
razão do isolamento social, tornando-se uma ferramenta fundamental na 
rede escolar de ensino. Porém, deve-se ter em mente, que ela pode acar-
retar consequências perversas à saúde física e cognitiva da criança quan-
to ao uso inadequado da mesma (CORREIA NASCIMENTO; GIACOBBO 
apud OLIVEIRA; SILVA; DIAS, 2021).

Foi solicitado que os participantes, apontassem sugestões em re-
lação ao uso dos recursos tecnológicos enquanto docentes. Eles se di-
ferem entre mediar o tempo e incentivar o uso das mídias em meio aos 
recursos pedagógicos, pois: “O educador deve saber usar com parci-
mônia as mídias se atendo, por exemplo, a idade correta e apropriada 
para cada recurso” (E. G. de O.). [...] “se queremos uma sociedade inte-
gradora temos que participar e incentivar o uso comedido dessas mídias, 
porém com alternativas de outros recursos pedagógicos que estimulem 
o desenvolvimento integral da criança” (M. A. V. P).

Enfim, diante da pesquisa de campo realizada, via Google Forms, 
que contou com a colaboração de 9 profissionais da Educação, pode-
-se averiguar, segundo a perspectiva dos mesmos; que as mídias digitais 
têm sim grande influência sobre as crianças, quando seu uso é indisci-
plinado, limitando o desenvolvimento como num todo, pois interfere no 
aspecto cognitivo, afetivo, pessoal e social da criança, podendo, até 
mesmo, ocasionar bloqueios e traumas. 

Já no que se refere ao lado positivo da utilização das tecnologias; 
de acordo com o que foi colhido no presente questionário, o emprego 
das mídias pode se tornar amplamente positivo ao servir como mediador 
do conhecimento, pelo encurtamento de distâncias, no enriquecimento 
do aprendizado, tornando-o mais significativo à aprendizagem e ao de-
senvolvimento da criança, de modo essencial à atual realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção dessa pesquisa científica, por meio da fundamenta-
ção teórica e da pesquisa de campo – via Google Forms, – permitiu a 
reflexão acerca da “Influência das mídias digitais na Primeira Infância”.

O assunto tem sido bastante discutido na contemporaneida-
de e buscar a compreensão sobre a influência das mídias às crianças 
da Primeira Infância, relativas às práticas pedagógicas de professores 
da Educação Infantil e compreender se essa seria uma boa ferramen-
ta ou não de estudos, tem sido a principal motivação ao sustentar essa 
pesquisa.

O principal objetivo desse artigo foi esclarecer e aprofundar sobre 
como o docente deve atuar diante às mídias digitais no contexto escolar 
a crianças de 0 aos 5 anos de idade, se ela é simbólica e deve ou não ser 
inserida no sistema de ensino.

Pretendeu-se apresentar informações teóricas, que respondessem 
ao problema voltado à reflexão e à compreensão acerca do uso das 
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mídias digitais, e sobre a função da instituição escolar e seus colaborado-
res, em especial, os educadores, por meio de uma entrevista, na tentati-
va de viabilizar as melhores condições de uso de aparelhos tecnológicos 
no campo educacional.

As mídias digitais podem influenciar o desenvolvimento da criança 
na primeira infância?

  Sim, porém, o trabalho mostrou que o uso das mídias digitais na 
primeira infância pode ser significativamente benéfico quando bem uti-
lizado, podendo ser um grande aliado dos professores no processo de 
aprendizagem, e uma grande ferramenta capaz de aproximar alunos, 
professores e pais. Contudo, o uso das mídias em excesso pode ser preju-
dicial, pois a mesma tem grande influência sobre as crianças que se en-
contram em uma fase de aprendizagem constante. Por conta disso, há 
uma necessidade de um trabalho em equipe dos professores juntamente 
com os pais ou responsáveis, a fim de auxiliar as crianças, estabelecendo 
limites de tempo de uso e seleção do que é apropriado para a idade da 
criança.

A pesquisa teve como enfoque a compreensão ainda que minima-
mente, na procura de respostas sobre a problemática da influência que 
a mídia de modo geral pode ocasionar a crianças de primeira infância.

Através do aporte teórico quanto da contribuição dos participantes 
na pesquisa de campo, alcançou-se a pretensão em responder o proble-
ma elencado e aos objetivos propostos, levando a possibilidade de se re-
fletir sobre a inserção das mídias digitais, verificando se tal inserção pode 
apresentar benefícios ou malefícios para o desenvolvimento infantil, de 
modo peculiar às crianças da primeira infância. 

Nesse sentido, pode-se constatar que a mídia de modo geral, tem 
forte influência no que tange à rede de ensino e ao ambiente familiar, 
mas que, utilizada a favor da educação, a fim de apropriar-se dos bene-
fícios que ela pode transmitir ao enriquecer o aprendizado, tanto do do-
cente quanto do discente, esta possibilita ir além da educação formal, 
ao ampliar os horizontes do alunado de forma mais simbólica e objetiva, 
embasado em conteúdos educativos.

Como próximos encaminhamentos, dando prosseguimento nesta 
pesquisa, que teve como preocupação a influência das mídias digitais, 
pretende-se realizar um curso de pós-graduação em nível de lato senso 
– especialização – mas mudando seu foco, tendo a pretensão de se rea-
lizar uma pesquisa de campo, colhendo informações com a instituição 
familiar – pais e responsáveis – no sentido de poder contribuir com a edu-
cação filial, o estabelecimento de limites – dosando de modo adequado 
a utilização de mídias pela faixa etária da Primeira Infância –, colaboran-
do, assim, com o desenvolvimento infantil.

Por fim, espera-se que a pesquisa científica traga contribuições às 
futuras investigações, sobre as melhores condutas ao proceder no âm-
bito escolar, trazendo inúmeros benefícios e reflexões acerca do tema, 
concebendo o melhor à criança dentro e fora do âmbito escolar.
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OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DE 
DESENVOLVIMENTO PRECONIZADOS NA 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E O 
PROTAGONISMO DA CRIANÇA 

Letícia Falarz Pot Bemfica

RESUMO

A primeira infância é uma fase primordial, já que são oferecidas todas 
as experiências necessárias para a conquista das habilidades que serão 
utilizadas pelo indivíduo por toda sua vida social. Parte fundamental do 
desenvolvimento da cultura de um indivíduo, a Educação Infantil foi am-
plamente estruturada pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Ela 
concerne a um período da vida muito estimulante da criança. Portanto, 
um momento em que bases de sua sociabilidade e obtenção de conheci-
mentos futuros que serão solidificados. A BNCC reconheceu e ampliou os 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, sendo: Brincar, Conhecer-
se, Conviver, Explorar, Expressar e Participar.  Tais direitos colaboram com 
o protagonismo infantil, visando tornar a criança uma agente de seu 
aprendizado, e não alguém simplesmente passivo na educação. É co-
locá-la no protagonismo de suas vidas, dando o papel de ator principal 
de suas vidas, tornando-a um ser ativo, pensante e participativo de suas 
escolhas e decisões, mas em torno das decisões sobre a cultura e sobre 
a sociedade como um todo. Para tanto, a atuação docente torna-se im-
periosa nesse processo de educação, tendo em vista que se podem criar 
distintas propostas que assegurem de fato os direitos de aprendizagem e 
de desenvolvimento e possam assegurar que seja preservada, valorizada 
e estimulada o protagonismo da criança.

Palavras-chave: Educação Infantil. BNCC. Direitos de Aprendizagem e 
de Desenvolvimento. Protagonismo Infantil. Atuação Docente.
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INTRODUÇÃO 
A Educação Infantil, como parte fundamental do desenvolvimento 

da cultura de um indivíduo, tem sido amplamente estruturada pela Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017), pois trata-se de um 
período da vida muito estimulante da criança. Portanto, um momento 
em que bases de sua sociabilidade e obtenção de conhecimentos fu-
turos serão solidificados. É na Educação Infantil que a criança terá seus 
primeiros contatos com um mundo amplo de amizades, conexões extra-
casa e o conhecimento que lhe é oferecido pelo sistema de ensino.

Desse modo, a BNCC (BRASIL, 2017) reconhece e amplia os direitos 
de aprendizagem e desenvolvimento já na chamada primeira infância. 
A BNCC, dentro desse reconhecimento, apresenta seis direitos de apren-
dizagem e desenvolvimento da criança: Brincar, Conhecer-se, Conviver, 
Explorar, Expressar e Participar. 

No presente capítulo, procura-se apresentar os conceitos em rela-
ção à Base (BRASIL, 2017), uma necessidade já aclamada nas legislações 
brasileiras anteriores.  EM seguida, analisar cada um desses direitos garan-
tidos pela BNCC à luz de meus estudos e experiências no que concerne 
à Educação Infantil, tanto de forma teórica como também na prática. 
Será apresentada também a relevância das contribuições de Abraham 
Maslow (1946), peculiarmente sobre a pirâmide das necessidades huma-
nas e, principalmente em relação se tais necessidades não forem aten-
didas poderão interferir no desenvolvimento e no aprendizado infantil. E, 
por fim, a análise do protagonismo da criança baseado na interpretação 
e nos princípios norteadores apresentados pela BNCC (BRASIL, 2017). 

OS DIREITOS A APRENDIZAGEM, O PROTAGONISMO DA CRIANÇA E 
FATORES DE INTERFERÊNCIA

Conhecendo a Base Nacional Comum Curricular 

De acordo com Oliveira (2019 a), a Base Nacional Comum Curricular 
– B. N. C. C. diz respeito a um documento, normativo em seu caráter, 
definido por um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens fun-
damentais que todos os alunos devem desenvolver durante as etapas e 
modalidades da Educação Básica.

A criação de uma base curricular sempre foi uma necessidade e já 
era aclamada em relevantes documentos e legislações vigentes como 
a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e foi asseverada, poste-
riormente, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– L.D.B. – Lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996).

A Constituição (BRASIL, 1988), traz em seu artigo 210 que: “Serão 
fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a as-
segurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísti-
cos, nacionais e regionais”. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei nº 
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9.394/1996 (BRASIL, 1996) já trazia em seu texto que a Base deve condu-
zir e orientar os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades 
Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as es-
colas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio, em todo o território brasileiro.

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental 
e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser comple-
mentada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento 
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características re-
gionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos edu-
candos  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) (BRASIL, 1996).

Ao estabelecer conhecimentos, competências e habilidades espe-
radas no sentido de que todos os educandos alcancem o desenvolvi-
mento ao longo da escolaridade básica, a Base (BRASIL, 2017) é nortea-
da pelos princípios políticos, éticos e estéticos delineados pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica, (BRASIL, 2010).

A terceira versão foi publicada em 06 de abril de 2017. Sua homo-
logação e aprovação foi assinada na data de 20 de dezembro 2017, em 
Brasília pelo Ministro da Educação José Mendonça Filho. Propõe que, du-
rante a Educação Básica, os educandos sejam estimulados ao desenvol-
vimento de dez competências gerais de modo transdisciplinar que visam 
garantir “como resultado do seu processo de aprendizagem e desenvol-
vimento, uma formação humana integral que visa à construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva” (BRASIL, 2017, p. 25).

Estas competências são elucidadas por Brasil (2017, p. 9-10):
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 

sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e 
explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria 
das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 
crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos 
das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das 
locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas 
da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, 
para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos, além de produzir sentidos 
que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação 
e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para 
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 
autoria na vida pessoal e coletiva.
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6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-
se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 
entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto 
de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 
responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, 
para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, 
a consciência socioambiental e o consumo responsável em 
âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
compreendendo- se na diversidade humana e reconhecendo 
suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade 
para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem 
preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com 
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis 
e solidários (BRASIL, 2017, p. 9-10).

As propostas da B.N.C.C. apresentam cunho democrático e coleti-
vo, tendo em vista que foram debatidas no âmbito de toda população 
brasileira que acessou e realizou consulta pública, e, assim, enviou obser-
vações, críticas e sugestões em seu texto preliminar, ou seja, primou pela 
participação de toda sociedade e, principalmente dos profissionais da 
educação do território nacional (OLIVEIRA, 2019 a). 

Segundo Medeiros (apud OLIVEIRA a, p. 62), torna-se oportuno frisar 
que a Base tem a consistência legislativa e que a autonomia dos pro-
fessores será mantida no sentido de “como ensinar”. Com isso, tem a in-
tenção de minimizar as diferenças existentes entre as diversas regiões e 
municípios e, “porque não dizer, diversas escolas brasileiras”. 

O documento da B. N. C. C. está estruturado no sentido de con-
templar as três etapas da Educação Básica já com o detalhamento con-
cernentes às etapas da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio (OLIVEIRA, 2019 a).

BNCC e os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento na 
Educação Infantil

O primeiro ciclo de aprendizagem ocorre na Educação Infantil, 
onde a criança vivenciará seus primeiros contatos sociais na macroesfe-
ra, criará vínculos de amizades, aprenderá as regras de convivência so-
cial, valores sociais e morais, além de explorar sua criatividade e adquirir 
diversas habilidades de aprendizagem.
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A primeira infância é uma fase primordial, já que são oferecidas 
todas as experiências necessárias para a conquista das habilidades que 
serão utilizadas pelo indivíduo por toda sua vida social.

Até a década de 80, utilizou-se no Brasil o termo “pré-escola”, o 
que expressava o entendimento que a Educação Infantil era uma etapa 
que precedia a Educação Básica, que era preparatória para a escolari-
zação – Ensino Fundamental –, e situava-se, portanto, fora da educação 
formal. 

Com a promulgação da LDB, em 1996, a Educação Infantil pas-
sa a integrar a Educação Básica. No ano de 2009, através da Emenda 
Constitucional nº 59, Educação Infantil passa a ser obrigatória para crian-
ças com 4 e 5 anos de idade, conforme o texto da Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC (BRASIL, 2017).

No artigo nº 29 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 
1996) foram estabelecidas as diretrizes e as bases da educação nacional 
dizendo que: “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, 
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 
(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade”.

A BNCC (BRASIL, 2017) traz seis direitos de aprendizagem e desen-
volvimento da criança, que a seguir serão melhor explicitados: 

 “Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espa-
ços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 
diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 
imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais” (BRASIL, 2017, p. 
38 ) [itálicos nossos].

O brincar na Educação Infantil, além de ser um direito estabelecido 
na BNCC, é um direcionador da aprendizagem, pois é no brincar que a 
criança manifesta toda sua criatividade e direciona o professor para as 
intervenções pertinentes, já que é possível observar nas brincadeiras o 
modo de agir e os conhecimentos prévios de cada aluno.

Por meio da observação também se pode detectar traços de al-
gumas síndromes, como por exemplo, o Transtorno do Espectro Autista 
– TEA. Assim, o educador deve promover brincadeiras dirigidas já que as 
brincadeiras são um leque de infinitas possibilidades de atingir o educan-
do com as experiências necessárias para que ocorra o aprendizado de 
novas habilidades. 

Brincar é uma forma de aprender, segundo Macedo (apud 
OLIVEIRA, 2019). O trabalho lúdico desperta no aluno o prazer em fre-
quentar a escola porque dá leveza a aprendizagem e fortalece os laços 
de convivência e quando o professor inicia a apresentação de novos 
conteúdos curriculares na ludicidade de forma concreta antecedendo 
aos registros, certamente o resultado tende a ser positivo. Ao iniciar os 
registros, após ter sido trabalhado no concreto, o professor pode obser-
var se o aprendizado se solidificou para os alunos e de acordo com o 
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resultado obtido nesta avaliação diagnóstica pode-se alterar seu plano 
de ação e suas estratégias para o planejamento de suas próximas aulas, 
de acordo com o desenvolvimento dos alunos.

“Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 
constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertenci-
mento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e 
linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar 
e comunitário” (BRASIL, 2017, p. 38) [itálicos nossos].

O campo do conhecimento pessoal é construído diariamente na mi-
cro e macroesfera em que o educando está inserido. Todos os envolvidos 
devem valorizar todas as experiências e motivar a criança a novos desa-
fios, por este motivo a BNCC (BRASIL, 2021) coloca a proposta do aprendi-
zado em espiral crescente, justamente para que os conhecimentos sejam 
sempre sanados e, ao mesmo tempo, que o aluno continue motivado para 
aprender novas habilidades em graus mais elevados e aprofundados. 

O autoconhecimento é a chave para o sucesso já que quando se 
sabe lidar com as emoções, sentimentos, pontos fortes e fracos a tendên-
cia é ter uma boa autoestima e grandes realizações. Este ponto citado 
no documento normativo é de suma importância para que o aluno pos-
sua as ferramentas necessárias para a autovalorização e empatia, onde 
sem dúvida tem-se um país melhor com pessoas mais autoconfiantes.  

“Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes 
grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de 
si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as 
pessoas” (BRASIL, 2017, p. 38 ) [itálicos nossos].

O conviver trata-se das experiências oferecidas pelos professores 
que realiza a mediação e apresentação de valores sociais e morais a 
seus alunos para que haja uma convivência respeitosa, harmônica, sau-
dável e acolhedora. Estas ofertas devem ser realizadas através das regras 
de convivência preestabelecidas na sala de aula, o direito a expressão 
igualitária dos alunos, valorização das culturas e vivência de cada um 
dos envolvidos neste processo de ensino-aprendizagem, bem como o 
respeito mútuo.

“Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, pala-
vras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, ele-
mentos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre 
a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a 
tecnologia” (BRASIL, 2017, p. 38) [itálicos nossos].

Na Educação Infantil, a exploração é um tópico muito importan-
te, pois é o momento de suas primeiras descobertas com suas próprias 
emoções, sentimentos e como lidar com as situações, suas curiosidades 
com ambientes, e respectivas adaptações; os movimentos do seu corpo, 
os diversos sons, cores e, principalmente, sua criatividade e imaginação. 
Os educadores fazem a mediação de todo este conhecimento e dire-
cionam seus alunos a trabalharem seus sentimentos, percepções do seu 
corpo e atividades que estimulem os alunos a desenvolver as habilidades 
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e sua criatividade.
Neste direito de aprendizagem da BNCC (BRASIL, 2017), pode-se 

perceber o quão importante é a contação de histórias na Educação 
Infantil, já que esta prática diária promove a imaginação e a criatividade 
dos educandos. Também os saberes culturais, a promoção e valorização 
à cultura também fará com que o aluno valorize e compreenda sua ori-
gem e as histórias familiares e de sua regionalidade.

“Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessi-
dades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 
questionamentos, por meio de diferentes linguagens” (BRASIL, 201, p. 38) 
[itálicos nossos].

O direito a expressão é dado quando são valorizadas as opiniões e 
sanadas as dúvidas das crianças; é dar direito ao protagonismo da crian-
ça na sua experiência em quaisquer dos campos dos saberes. 

Na primeira infância, a criança tem muitos questionamentos, dú-
vidas, incertezas e também a necessidade de relatar suas experiências 
de vida. As rodas de conversa são sempre muito produtivas e fortalece 
os laços de confiança, amizade, bem como melhora significativamente 
a oratória dos alunos e, consequentemente, sua autoconfiança para ex-
pressar e defender suas ideias.

“Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 
planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo edu-
cador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como 
a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolven-
do diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se 
posicionando” (BRASIL, 2017, p. 38 ) [itálicos nossos].

Ao planejar as aulas, o professor deve elaborar um plano de ação 
oferecendo o direto a participação de todos os alunos no processo de 
aprendizagem onde cada criança será a protagonista na construção de 
seu próprio conhecimento. 

Todos esses direitos supra elencados são assegurados por meio do 
estabelecimento de cinco distintos campos de experiências: O eu, o ou-
tros e o nós (EO); Corpo, gestos e movimentos (CG); Traços, sons, cores e 
formas (TS); Escuta, fala, imaginação e pensamento (EF); Espaços, tem-
pos, quantidades, relações e transformações (ET) (BRASIL, 2017).

Em relação à importância da Educação Infantil na vida escolar da 
criança, Oliveira (2019, p. 71) profere que é de suma relevância no de-
senvolvimento infantil, desde que sejam garantidas boas condições de 
atendimento a seus direitos educacionais, como a proposta da Base. Tal 
documento deve conduzir e orientar a elaboração dos projetos pedagó-
gicos das unidades de Educação Infantil e a prática pedagógica no dia 
a dia com as crianças. “Isso é particularmente importante neste momen-
to em que a identidade do trabalho pedagógico nessa área ainda não 
é de todo compartilhada”.

Em seguida, serão tecidas considerações relevantes sobre a pirâmi-
de nas necessidades, de Maslow.
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Maslow e a Pirâmide de Necessidades

Com base nos direitos de aprendizagem e de desenvolvimento 
aqui explanados, não se pode esquecer que há diversos fatores externos 
que motivam os alunos. Nesse sentido, convém a apresentação das con-
tribuições de Maslow (apud PERIARD, 2018).

Abraham Harold Maslow  nasceu em 1º de Abril de 1908, em Nova 
Iorque/EUA e faleceu em 8 de Junho de 1970, na Califórnia. Foi um psicó-
logo americano, conhecido pela proposta Hierarquia de necessidades 
de Maslow (PERIARD, 2018).

Observando a teoria de Abraham Maslow (apud PERIARD, 2018) so-
bre a pirâmide das necessidades humanas, percebe-se que o autor elen-
ca cinco níveis para a autorrealização pessoal, que pode ser aplicada às 
crianças da Educação Infantil, em seus processos de desenvolvimento e de 
aprendizagem.

De acordo com Maslow (apud PERIARD, 2018), as necessidades: fi-
siológicas, de segurança e sociais se não forem bem atendidas poderá 
acarretar em interferências no processo de aprendizagem e de desenvol-
vimento. “Onde existem as necessidades primárias (básicas) que são as fi-
siológicas e as de segurança e as necessidades secundárias, que são as so-
ciais, estima e auto-realização”. Abaixo a explicação de cada uma delas:

As necessidades fisiológicas estão contidas na base da pirâmide 
de Maslow e são as necessidades básicas para a sobrevivência: abrigo, 
alimentação e sono. Por exemplo, uma criança que não tem estas ne-
cessidades básicas atendidas pode não ter um rendimento integral de 
acordo com sua capacidade; caso tivesse estas necessidades atendidas 
certamente o desempenho escolar seria maior (PERIARD, 2018).

A segunda necessidade elencada na pirâmide é de segurança, que 
nesta teoria aplicada a educação seria como foco: a família, a saúde e 
a segurança do corpo. Para melhor elucidação, toma-se como exemplo: 
Se uma criança quando se vê desamparada ou até mesmo após o fale-
cimento de algum familiar próximo, ou se a criança encontra-se enferma, 
o rendimento escolar não é o mesmo por um período de tempo até que 
a situação e seus sentimentos se estabilizem. A segurança do seu corpo 
também é primordial! Uma criança que passa por situações de abuso se-
xual também pode ter um rendimento menor nos estudos (PERIARD, 2018).

O terceiro tópico da pirâmide são as relações sociais familiares e 
de amizades. Por exemplo, uma criança tem, muitas vezes, como verda-
de absoluta tudo que vem dos familiares que as rodeia, por este motivo, 
quando um adulto diz coisas que desmotiva e incapacita a criança, ela 
adota como verdade em seu subconsciente e fica com sensação de 
incapacidade e até medo de tentar realizar “coisas”. Na escola, quando 
a criança sofre bullying de qualquer amigo ou profissional da educação, 
ela também se reprime, sente vergonha em se expressar e tem um rendi-
mento escolar mais baixo do que a capacidade que já possui. A criança 
deve sentir-se pertencente à instituição de ensino onde se encontra; sen-
tir-se parte de um todo (PERIARD, 2018).
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Em 4º lugar encontram-se as necessidades de estima, subdivididas 
em 2 grupos: “o reconhecimento das nossas capacidades por nós mes-
mos e o reconhecimento dos outros da nossa capacidade de adequa-
ção”. Geralmente, remete à necessidade de sentir-se digno, respeitado 
por si e pelos outros, com prestígio e reconhecimento, poder, orgulho etc. 
Incluem-se também as necessidades de autoestima (PERIARD, 2018).

E, por fim, as necessidades de autorrealização, “conhecidas como 
necessidades de crescimento”, abrangendo a realização, e o aprovei-
tamento de todo o potencial próprio, ser aquilo que se pode ser, fazer o 
que a pessoa gosta e é capaz de conseguir. Elas estão relacionadas com 
as necessidades de estima: “a autonomia, a independência e o auto 
controle” (PERIARD, 2018).

Torna-se importante a menção que apenas a última necessidade 
– autorrealização – não ocorre na tenra idade, ou seja, na faixa etária 
do segmento escolar da Educação Infantil, em decorrência de envolver 
crescimento e realização, questões mais características das fases do de-
senvolvimento humano, adolescência e mais acentuadas na juventude, 
adultez e velhice.

O educador, no convívio diário com a criança, consegue detectar 
quando a criança não está bem e pode estar ajudando-a, deixando-a 
expressar seus sentimentos, levando ao conhecimento de seus familiares 
como ela está na escola tanto no comportamento quanto na aprendi-
zagem. Muitas vezes, uma observação e um relato aos familiares pode 
proporcionar a eles uma investigação destes fatores que possam estar 
afetando o rendimento da criança. 

Após os esclarecimentos em torno das necessidades humanas 
apontadas da pirâmide de Maslow, e de modo principal, que o não 
atendimento a estas necessidades irão [inter]ferir no desenvolvimento e 
na aprendizagem da criança, a seguir será apresentado o protagonismo 
da criança no segmento escolar da Educação Infantil. 

O protagonismo da criança na Educação Infantil

O protagonismo da criança é um tema atual e muito discutido nos 
dias de hoje até mesmo porque é garantido no Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA (BRASIL, 1990), ouvir e incluir a criança nos processos 
de decisão. 

O protagonismo já rememorado nas Diretrizes Curriculares Nacional 
da Educação Infantil – D.C.N.E.I. (BRASIL, 2010) ao abordar sobre a 
Educação Infantil que, concerne, pois, a uma forma de educação sis-
temática voltada à criança a qual, por sua vez é assim compreendida: 

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 (BRASIL, 2010, p.12).
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Na contemporaneidade, as propostas pedagógicas da Educação 
Infantil trazem a criança como figura central em seus planejamentos e 
desenvolvimento, o que deixa bastante em voga a terminologia “prota-
gonista”. (OLIVEIRA, 2019 b, p. 33).

A possibilidade da participação infantil não se trata do incentivo 
“atitudes nem indivíduos desordeiros, nem submissão por parte dos adul-
tos”, mas concerne à experiência complexa de interações em torno da 
iniciativa, das responsabilidades compartilhadas e, de modo principal, 
“do compromisso que grupos de pessoas, crianças e adultos, podem as-
sumir durante a condução do processo decisório e da realização das 
ações de um determinado projeto” (OLIVEIRA, 2019 b, p. 35), por isso a 
relevante atuação docente nesse processo se torna importantíssima.

Colocar a criança no protagonismo de suas vidas, é dar o papel de 
ator principal de suas vidas a ela, fazendo com que esta criança se torne 
um ser pensante e participativo nas tomadas de decisões, que possua a 
capacidade de escolher, tornar-se mais crítico, determinado e com autor-
responsabilidades (SIEVES, 2020).

“O protagonismo infantil visa tornar a criança uma agente de seu 
aprendizado, e não alguém simplesmente passivo na educação. Para 
isso, são levadas em consideração suas necessidades, suas limitações e 
seu ritmo para o pleno funcionamento do processo de ensino e apren-
dizagem” (O que é o protagonismo infantil e qual a sua importância na 
educação? , 2020). 

A criança estando ativa no processo de ensino-aprendizagem não 
fará apenas que ela se desenvolva cognitivamente, mas também social 
e emocionalmente já que esta criança será exposta ao pensamento crí-
tico de suas ações e pensamento coletivo em benefício ao todo dentro 
da sala de aula já que ela é parte integrante deste todo e não apenas 
uma expectadora (PASCUAL, 1999).

As crianças são protagonistas das suas aprendizagens. Elas apren-
dem estando em relação com si mesmas, com os outros, com o espaço, 
o tempo e o meio. Claro que elas aprendem do seu próprio modo, com 
a cabeça, mãos e coração. No entanto, os atores principais precisam ser 
acompanhados e apoiados para decidirem a direção a seguir em suas 
pesquisas (PAGANO apud OLIVEIRA, 2019 b, p. 36).

De acordo com Silva (2019, s/p.), o protagonismo infantil coloca a 
criança no centro do processo de aprendizagem, ativando a tomada de 
decisões, com liberdade à brincadeira e ao desenvolvimento em torno 
de sua autonomia e sua responsabilidade. Trata-se de tirá-la do papel de 
espectadora e colocá-la como autora de sua história, compreendo que 
ela pode contribuir com suas ideias e opiniões, “é jamais subestimá-las”.

Entende-se como Protagonismo da Criança uma das mais inovado-
ras formas de se pensar a educação, já que assume que a criança tem 
total autonomia dentro de sua aquisição de conhecimentos (PASCUAL, 
1999).  
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[...] pensar no protagonismo da criança é um exercício diário, que 
exige refletir sobre o relacionamento com os baixinhos. Afinal, é fun-
damental acreditar no potencial da criança e jamais menosprezar 
seus saberes, assim como abandonar comportamentos autoritários 
que possam ser praticados no processo de educação e deixar de 
julgar os pequenos como seres submissos às ordens e comandos dos 
adultos (SILVA, 2019, s/p.).

Sua participação no processo de aprendizagem, de forma ativa, 
tem sido fator determinante nos últimos tempos. Deixando de ser meros 
expectadores do ensino, a criança passa a ser entendida como partici-
pante ativa desta, pois se trata de uma fase da vida, em que pese à ob-
tenção de conhecimento, se não a mais importante, é certamente uma 
das mais importantes (SIEVES, 2020).

Protagonismo da Criança ou Protagonismo Infantil coloca a crian-
ça numa posição ativa, participante do processo de sua educação. 
Desta forma, a criança deixa de receber regras prontas, direcionamen-
tos e passa a ser partícipe de sua formação, tomando suas próprias deci-
sões no dia-a-dia (PASCUAL, 1999). 

Em relação à relevância protagonismo infantil à educação, pode-se 
proferir que tal protagonismo faz a conexão da criança a outros espaços, 
mostrando-lhe que tudo e todo lugar podem ser “uma fonte de aprendi-
zado”, o que pode colaborar com a constituição de seres humanos ativos, 
socialmente falando, pois ao se levar em conta distintos fatores e pontos 
de vista para tomar decisões se está pondo em prática o exercício das 
pequenas atitudes cotidianas, o que vem a colaborar a “Tomar decisões 
requer, sobretudo, posição ativa na sociedade, o que pode ser exercitado 
desde a infância”. Além disso o protagonismo infantil leva em conta as ne-
cessidades da criança nesse processo, que terá “maior senso de responsa-
bilidade” ao demonstrar que ela possuirá responsabilidade com o próprio 
desenvolvimento e com o desenvolvimento da sociedade constitui.  E, por 
fim, o protagonismo colabora com a construção de “Crianças mais ativas 
e empáticas”, pois a criança tem a tendência de aumentar a sua capaci-
dade de explorar o mundo e tirar lições de situações que acontecem ao 
longo da vidam refletindo sobre suas experiências. (O que é o protagonis-
mo infantil e qual a sua importância na educação? , 2020). 

Observando, obviamente, que as questões que terão controle to-
tal da criança terão suas autonomias determinadas por fatores, como: 
idade, formação familiar, localização e a estrutura escolar. Entretanto, a 
sala de aula pode levantar e propor questões que ajudem neste proces-
so (SIEVES, 2020).

Benefícios que podem ser destacados desta abordagem da 
Educação Infantil consistem em que, em sua formação, culminam em 
seres humanos proativos na vida em sociedade, com maior senso de sua 
responsabilidade e, enquanto crianças, mais ativas, com sua autoesti-
ma em desenvolvimento, e maiores habilidades nas suas relações sociais, 
com o importante acréscimo de se sentirem partícipes do espaço que as 
circunda (SIEVES, 2020).
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Pode-se colocar a Educação Formal como sendo um dos momen-
tos em que o Protagonismo da Criança possa ser aproveitado para ser 
estimulado, podendo ser realizado com crianças e adolescentes nas mais 
diferentes faixas etárias dentro das fases deste processo educacional. O 
principal objetivo da escola é que a criança exerça seu direito de partici-
pação de seus próprios processos de Educação, no desenvolvimento de 
sua autonomia e responsabilidade própria (SIEVES, 2020). 

Sieves (2020) cita algumas formas de se trabalhar com isso em escola, 
pode-se ter como exemplo a criação de regras em conjunto, com a par-
ticipação de todos os alunos, como regras para prazos de trabalhos, etc. 

Outro exemplo também é um projeto inovador desenvolvido na 
Espanha, onde foi definido o protagonismo infantil para todo o país. 
Desde 2010, o Caminho Escolar tem como objetivo fazer com que alu-
nos a partir dos 08 anos façam seus trajetos entre a casa e a escola, 
e vice-versa, sozinhos, promovendo assim a autonomia das crianças, e 
uma sociedade mais amigável para com as mesmas. Do mesmo modo, 
outro exemplo concerne à Camaraçi-BA, outra forma de se estimular o 
Protagonismo Infantil se vê através da atitude escolar de, no começo do 
ano letivo, todas as crianças escolhem um tema que querem estudar ao 
longo do ano, e com isso, junto ao professor. Partindo dessa definição, 
eles o estudam e realizam pesquisas. São exemplos de como se pode 
estimular o protagonismo na infância dentro do Ensino Infantil, ajudando 
assim a formar nas crianças um senso importante de autonomia, que aju-
dará e muito em seu aprendizado e desenvolvimento.

Voltando à Base, na BNCC (BRASIL, 2017), pode-se entender o alu-
no como protagonista central da aprendizagem onde cada um, através 
de suas vivências e experiências, traz para a sala de aula todo seu co-
nhecimento prévio e constrói o conhecimento coletivo. Assim, o educa-
dor ao promover o protagonismo em sala de aula faz com que todos te-
nham o direito a expressão e opinião, formando assim, cidadãos críticos 
e pensantes. Na prática, o professor formula um problema e faz com que 
os alunos debatam uma solução. Na hora do conto, quando o educador 
pergunta qual será o final da história, pede para que o aluno faça uma 
ilustração este educador está fomentando o protagonismo deste aluno 
na construção do seu conhecimento.

O documento normativo da BNCC (BRASIL, 2017) traz toda esta 
inovação no ensino brasileiro; direciona o aluno não apenas no conhe-
cimento das matrizes curriculares, mas como um ser integral que deve 
sempre buscar o conhecimento através de ferramentas apresentadas no 
sistema de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A instituição escolar, enquanto ambiente colaborador no sentido de 
ampliar as experiências e descobertas das crianças, pode potencializar ou 
podar todo o desenvolvimento e toda forma de aprendizagem das crian-
ças, deve ser repensada.
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Como parte fundamental no desenvolvimento individual de cada 
um, a Educação Infantil teve seus direitos assegurados a partir da Emenda 
Constitucional Nº 59, e sendo assim, assegurada a todas as crianças em 
desenvolvimento, de 4 e 5 anos. Trata-se de uma faixa etária muito im-
portante para o aprendizado, colocando a criança em seus primeiros 
contatos sociais, além, claro, que se trata de uma fase em que serão 
confrontadas com experiências que culminarão na obtenção das habili-
dades necessárias para toda a sua vida social. 

Como um panorama histórico, observou-se abordagem dos anos 
80 de Pré-escola, o qual fomentava uma atuação focada na teoria de 
que era uma etapa que precedia o Ensino Fundamental, etapa essa con-
textualizada e tornada obrigatória às crianças pela Emenda supracitada. 

O referencial teórico contribuiu no sentido de que as mudanças 
oriundas com a aplicação da Base têm como intuito possibilitar a refle-
xão de que, por meio das brincadeiras e do relacionamento interpes-
soal estabelecido também é possível colaborar com a educação, com o 
aprendizado e com o desenvolvimento das crianças. Em consequência, 
o segmento da Educação Infantil passa a ter relevante função no perío-
do escolar de qualquer cidadão.

Assim, através deste capítulo, procurou-se expor a importância no 
Ensino e dentro das normas da BNCC, desde a Educação Ensino Infantil 
e o quão importante foi a garantia desse ensino pelas Leis brasileiras, que 
o tornaram obrigatórias, para a formação educacional de cada qual. 

A atuação e intervenção docente tornam-se imperiosas nesse pro-
cesso de educação, tendo em vista que se podem criar distintas propos-
tas que assegurem de fato os direitos de aprendizagem e de desenvolvi-
mento e possam assegurar que seja preservada, valorizada e estimulada 
o Protagonismo da Criança.

Consequentemente, foi possível abordar a importância do prota-
gonismo dos alunos na forma educacional de hoje em dia. Na Educação 
como um todo, de algumas décadas para cá, e possibilitada por diver-
sas Leis que revisaram a forma como a Educação era ministrada no pas-
sado, tem-se cada vez mais a incumbência de incentivar nos alunos a 
participação destes no construir de seu conhecimento, independente 
da faixa etária em que se encontram. 

Cabe ao docente a capacidade de analisar o grau de aprendiza-
gem do aluno individualmente, para com isso poder estruturar suas aulas, 
por meio de vivências, descobertas, desafios, curiosidades, elaborando 
um plano de ação que dê direito a todos os alunos participarem ativa-
mente, onde cada um será o protagonista de sua própria aprendizagem. 

As considerações acerca da chamada Pirâmide de Maslow, sua 
Hierarquia de Necessidades, que de muito é importante para se funda-
mentar tais conclusões, pois se não sanadas e atendidas tais necessida-
des, principalmente no segmento escolar da Educação Infantil, haverá 
interferência na aprendizagem e no desenvolvimento do alunado.

Enfim, a BNCC trouxe todo esse conjunto de novidades e 
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abordagens sobre a Educação Infantil, garantindo à criança um apren-
dizado participativo, onde sua criatividade e visão pessoal, experiências 
pessoais, são fundamentais neste processo, e peculiarmente, a Base co-
laborou na reflexão em torno do Protagonismo da Criança, que passa a 
tomar as rédeas de seu processo de obtenção de conhecimento duran-
te sua Educação, e de como o educador, pode colaborar estimulando 
esse processo de autonomia, de protagonismo da criança.

Diante do exposto, é oportuno asseverar que, ao se partindo dos 
pilares interações e ludicidade, o educador pode oferecer subsídios e con-
dições para o desenvolvimento da criança, sem primar pela preparação 
dela para o Ensino Fundamental, pois tal segmento – Educação Infantil 
– não se trata de estágio preparatório, mas como período de fato e essen-
cialmente educacional, respeitando pelo desenvolvimento maturacional 
e cognitivo de cada faixa etária e de cada criança concebida enquanto 
única, singular e, principalmente, autora da sua história. 

REFERÊNCIAS
BRASIL. Constituição (1988).Constituição federal. 4 ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1999.
______. Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Infantil. Ministério 
da Educação. Secretaria Educação Básica. Brasília: MEC/SEB, 2010.
______. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasí-
lia, MEC, 2017.
______.  Ministério da Educação. Lei nº 9.394/96. Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996.
______. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Diário Oficial da União, de 13/07/1990. 
PERIARD. G. A hierarquia de necessidades de Maslow, o que é e como 
funciona. 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/
assuntos/gestao-estrategica/artigos-gestao-estrategica/a-hierarquia-de-
-necessidades-de-maslow. Acesso em: 09 nov. 2021
PASCUAL. J. G. Autonomia intelectual e moral como finalidade da edu-
cação contemporânea. 1999. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.
org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98931999000300002#:~:-
text=%22%20O%20principal%20objetivo%20da%20educa%C3%A7%C3%. 
Acesso em: 09 nov. 2021.
SIEVES. C. O que é protagonismo infantil e como utilizá-lo em sala de 
aula? 2020. Disponível em: <https://playtable.com.br/blog/o-que-e-pro-
tagonismo-infantil-e-como-utiliza-lo-em-sala-de-aula<. Acesso em: 12 
nov. 2021.
SILVA, F. C. de C. Protagonismo infantil: a importância de desenvolver e 
incentivar. 23 ago. 2019. Disponível em: < https://familycenter.com.br/pro-
tagonismo-infantil-a-importancia-de-desenvolver-e-incentivar/<. Acesso 
em: 12 nov. 2021.



Eduardo GaspEroni dE olivEira | solanGE Maria dE olivEira Cruz

(orGanizadorEs)

338

OLIVEIRA, E. G. de. A Base Nacional Comum Curricular e a Garantia dos 
Direitos de Aprendizagem e de Desenvolvimento na Educação Infantil. 
In: PEREIRA, A. L., et al. Docência: processo de ensinar e de aprender. v. 
2. São Paulo: Multifoco, 2019. [a]
OLIVEIRA, M. L. de. O protagonismo das crianças: diálogo entre con-
ceitos e práticas que organizam a educação infantil. 116 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 
2019. Disponível em: >https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/aoWS?i-
dpessoal=70113&idprograma=40001016080P7&anobase=2019&idtc=64<. 
Acesso em 15 nov. 2021. [b]
O que é protagonismo infantil e qual a sua importância na educação? 
3 ago. 2020. Disponível em: >https://escoladainteligencia.com.br/blog/
protagonismo-infantil/<. Acesso em 15 nov. 2021. 



OS AVANÇOS E DESAFIOS DA INCLUSÃO ESCOLAR 
DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA 

Carla Campos de Oliveira 

RESUMO

Ao longo da história, muitas foram as discussões referentes aos desafios 
enfrentados no âmbito da inclusão escolar. Neste sentido, este capítulo 
cujo tema é a criança e os desafios da inclusão, surge das inquietações 
na busca por uma melhor compreensão sobre a concepção de criança 
especificamente de 0 a 5 anos, o sentido e o significado da educação es-
colar e o contexto histórico da inclusão educacional. O presente capítulo 
está fundamentado na pesquisa bibliográfica e nas análises documentais 
que embasam as políticas na perspectiva inclusiva. A fim de discutir as 
questões relacionadas ao tema, pretende-se apresentar a criança como 
um ser de direitos, a importância da educação formal, um breve pano-
rama histórico da inclusão educacional no Brasil, bem como, analisar os 
possíveis avanços e contribuir para com as reflexões dos desafios ainda 
existentes no contexto atual.

Palavras-chave: Criança com Deficiência. Avanços. Desafios. Inclusão 
Escolar. Contexto Histórico. 
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“Crianças são como borboletas ao vento... 
Algumas voam rápido... 

algumas voam pausadamente,  
mas todas voam do seu melhor jeito. 

Cada uma é diferente, cada uma é  linda  
e cada uma é especial.” 

Alexandre Lemos (aluno da APAE – SP)

INTRODUÇÃO

De acordo com o Dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010), “criança é me-
nino ou menina que está no período entre o nascimento e a puberdade”, 
ou seja, ser humano de pouca idade, logo um ser em desenvolvimento.

Para Vigotski (2001), a criança se desenvolve através da mediação 
que ocorre por meio de ferramentas culturais, isto é, o aprendizado ocor-
re quando a criança coopera ou interage com pessoas que fazem parte 
do seu ambiente. Posteriormente, esses processos de aprendizados são 
internalizados e passam a fazer parte do desenvolvimento da criança. 

Neste sentido, todo ambiente provido de estímulos de conceitos 
cotidianos onde há mediação e interação familiar, oportuniza o desen-
volvimento e a aprendizagem da criança. Porém, conceitos mais ela-
borados, como científicos, demandam atividade de ensino e sistema-
tização e, neste sentido, a escola é o espaço privilegiado para a sua 
elaboração.

Para Montoan (2003) “inclusão é o privilégio de conviver com as di-
ferenças”, isto é, inclusão é o ato de incluir pessoas em grupos que antes 
não faziam parte dos mesmos. No sentido social, a inclusão representa 
um ato de igualdade entre os indivíduos diferentes que habitam determi-
nada sociedade. A ação de incluir promove a todos o direito de partici-
par das várias dimensões de seu ambiente, sem sofrer qualquer tipo de 
preconceito e discriminação. 

Com base nas considerações supracitadas, o presente capítu-
lo surgiu das inquietações em compreender como está acontecendo 
a inclusão escolar das crianças pequenas, ou seja, de 0 a 5 anos com 
deficiência.

É uma pesquisa bibliográfica, e está fundamentada nas análises 
documentais como legislação inclusiva e norteadores da Educação 
Infantil e nas contribuições de Vigotski.

Para tanto, objetiva-se, instigar para o debate e a análise de al-
guns aspectos relevantes e contraditórios existentes na implantação da 
educação inclusiva; refletir sobre as barreiras atitudinais e o necessário 
rompimento das mesmas no interior da escola.

O capítulo está subdividido em quatro sessões:
A primeira “a criança”, apresenta a criança como sujeito de direi-

tos a importância da infância para o seu desenvolvimento humano.
A segunda “o papel da escola”, aborda sobre o papel da escola 

e as contribuições para o desenvolvimento da criança, segundo a pers-
pectiva histórico-cultural.
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A terceira “as experiências e os desafios de uma educação na pers-
pectiva inclusiva”, retoma a trajetória histórica das políticas inclusivas, no 
intuito de elencar os possíveis avanços e os desafios ainda existentes. Para 
fundamentar esta sessão, foram analisados os seguintes documentos: 
Constituição Federal (BRASIL, 1988), Estatuto da Criança e Adolescente 
– ECA(BRASIL,1990), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –LDB 
(BRASIL, 1996), Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
– RCNEI(BRASIL, 1998) e as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil 
DCNEI(BRASIL, 2009).  

A quarta e última sessão “a criança com deficiência e a inclusão 
escolar”, discorre sobre a criança com deficiência e os possíveis cami-
nhos de uma educação escolar inclusiva.

De modo geral, observa-se que as concepções de criança, infân-
cia e da inclusão da criança com deficiência foram construídas ao longo 
da história, e em cada época esse modo de pensar foram compreendi-
dos de acordo com o contexto social.  

A CRIANÇA E OS DESAFIOS DA INCLUSÃO

A criança e a infância

A Constituição Brasileira de 1988 instaurou uma nova fase e um 
novo olhar em relação à criança e ao adolescente, considerando-os ex-
plicitamente como sujeito de direitos, conforme previsto no seu artigo;

Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e o adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade à convivência fami-
liar e comunitária. […] (BRASIL, 1988).

Com o intuito de reafirmar e garantir os direitos da criança, foi cria-
do o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA – promulgado em 13 de 
Julho de 1990, pela Lei n. 8.069, em cumprimento constitucional no artigo 
1º diz que: “esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao ado-
lescente” (BRASIL, 1990).

No artigo 2º, considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pes-
soa até doze anos de idade incompletos.

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, 
Resolução CNE/CEB nº 5/2009), em seu artigo 4º, definem a criança como,

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 (BRASIL, 2009).

A infância é o período fundamental para a formação na vida do 
ser humano, pois quando pequena, a criança necessita de um ambien-
te favorável e estimulador para se desenvolver em seus aspectos sócio 
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emocional, afetivo, motor e cognitivo, isto é, uma fase a qual toda crian-
ça vive.

Quando bebê, em foco os primeiros anos de vida, a principal aqui-
sição da criança neste período, é a linguagem. Ao final do 3º ano de 
vida, a criança já domina o corpo, é autônoma na locomoção e têm as 
bases da fala formadas, sendo a maior preocupação nesta fase, “absor-
ver o mundo”. Posteriormente, dos 4 aos 5 anos de vida, observa-se um 
significativo desenvolvimento global e integral da criança, cuja aprendi-
zagem faz-se mediante as experiências vividas e o que lhe for oportuni-
zado (BRASIL, 1998).

Segundo pesquisas, o cérebro é o órgão onde ficam gravadas as 
experiências afetivas dos indivíduos, as aprendizagens, e é também o 
órgão que controla várias funções físicas. O desenvolvimento do cérebro 
não é autônomo e independente do meio, por isto, o que a criança rea-
lizar na sua vida cotidiana, desde o nascimento, estará contribuindo para 
o desenvolvimento das funções cerebrais (BRASIL, 1998).

Ademais, é cabível afirmar que o desenvolvimento infantil é integra-
do, pois a criança se desenvolve física, psicológica e intelectualmente e 
o amadurecimento de seu sistema nervoso acontece desde o nascimen-
to, e no terceiro ano de vida a configuração do cérebro estará muito 
próxima a do cérebro adulto quanto às várias partes ativas (BRASIL, 1998). 

No entanto, é muito importante para o desenvolvimento infantil, 
o tempo, o espaço, a comunicação, as práticas culturais, a imagina-
ção e a fantasia, a curiosidade e a experimentação, destacando-se a 
brincadeira. Vigotski (2001), afirma que a brincadeira favorece a zona 
de desenvolvimento proximal, pois ela define funções que ainda não 
amadureceram. A brincadeira é uma forma de experimentação e de 
apropriação da cultura, é a possibilidade de a criança ampliar sua expe-
riência através do lúdico.

[...] as crianças constroem o conhecimento mediante as interações 
que estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que vi-
vem. O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas 
é fruto de um intenso trabalho de criação, de significação e ressig-
nificação (BRASIL, 1998).

Ademais, compreende-se que a criança é um ser ativo, partícipe da 
produção de sua cultura da infância, sendo capaz de transformar os en-
sinamentos que recebe e criando novas culturas, trazendo novas ideias e 
compartilhando o novo conhecimento. Enquanto a infância é a fase que 
toda criança vive (BRASIL, 2006).  

Assim, cada criança vive uma infância e pode ser afetada por dife-
rentes fatores como a época, o meio em que estão inseridas, as brincadei-
ras, fatores mais específicos como a forma que recebem a orientação e 
educação passada pelos seus responsáveis, o tipo de doutrinas a que são 
expostas e até as diferenças culturas regionais dentro de um mesmo país 
ou referente à classe social a que pertence.
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O papel da escola 

A educação escolar propicia o enriquecimento do universo de sig-
nificações e percepções do aluno, através das relações que vão se cons-
truindo e dos conhecimentos transmitidos que vão sendo internalizados. 

O ensino escolar é condição fundamental ao desenvolvimento do 
psiquismo, pois favorece a formação e o desenvolvimento de todos os 
processos funcionais (OLIVEIRA, 2003).

Segundo Oliveira (2003), a escola tem um papel relevante na pro-
moção da transição do pensamento abstrato (empírico) para o (teóri-
co), isto é, através do trabalho com a história das disciplinas, da constru-
ção de modelos, do movimento entre particular e universal e entre plano 
mental e realidade objetiva. 

Para Oliveira, a escola é importante, pois:

o trabalho com o conhecimento que ocorre na escola constitui um 
âmbito particular da atividade social, delineando uma prática cul-
tural peculiar. A escola operaria, portanto, por definição, no plano 
do novo, do desconhecido e não do familiar. Essa seria, na verdade, 
a própria razão de ser da instituição escolar: uma instituição com 
objetivos específicos, voltados para a realização daquilo que não é 
realizado fora dela (OLIVEIRA, 1996, p. 100).

Logo a escola é importante, pois contribuí para com o processo de 
desenvolvimento da criança, sendo um espaço privilegiado, pois é nesse 
espaço provido de conhecimentos, que ocorre as trocas de saberes e 
as oportunidades de interação, socialização e inúmeras aprendizagens.

De acordo com Martins (2011), a escola marca o início de uma 
nova etapa do desenvolvimento psicológico na vida da criança, pois, 
nela, a criança vai assimilar modos de pensar típicos da cultura letra-
da, conhecimentos científicos, que contribuirão para a sua constituição 
psíquica. 

Nesse sentido e com base na perspectiva histórico-cultural, espe-
cialmente nos estudos de Lev Vigotski e seus comentadores compreen-
de-se que o desenvolvimento humano está postulado como um fenô-
meno histórico, contextualizado numa determinada cultura, na qual a 
criança passa ter acesso ao pensamento elaborado e de formação da 
consciência.

Contudo, Vigotski (2001) destaca a mudança da maior imersão em 
situações concretas, das atividades práticas e na experiência pessoal, 
para um grau superior de generalização e abstração, no qual predomina 
a importância de sistemas de conhecimentos organizados e comparti-
lhados. Assim, a escola tem, para ele, um papel explícito nesse tipo de 
transformação, pois permite ao aluno, por meio de um ensino sistemati-
zado, a elaboração de conceitos científicos. 

Diferente dos conceitos cotidianos, que são aprendidos pela crian-
ça de forma não sistematizada nas práticas familiares, os conceitos cien-
tíficos demandam atividade de ensino, sistematização e, neste sentido, a 
escola é lócus privilegiado para a sua elaboração.
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Os desafios e conquistas da educação na perspectiva inclusiva 

Historicamente, a educação de pessoas com deficiência nasceu 
de maneira solitária, segregada e excludente. De acordo com Brasil 
(2016), a escola era caracterizada pela delimitação da educação como 
privilégio de um grupo e a exclusão de outro, que foi legitimada nas po-
líticas e práticas educacionais. 

Foi a partir do processo de democratização da escola, que se evi-
denciou o paradoxo inclusão/exclusão, pois os sistemas de ensino univer-
salizam o acesso, mas continuaram excluindo indivíduos e grupos consi-
derados fora dos padrões da escola. 

A partir da visão dos direitos humanos e do conceito de cidada-
nia fundamentado no reconhecimento das diferenças e na parti-
cipação dos sujeitos, decorre uma identificação dos mecanismos 
e processos de hierarquização que operam na regulação e produ-
ção das desigualdades. Essa problematização explicita os processos 
normativos de distinção dos estudantes em razão de características 
intelectuais, físicas, culturais, sociais e linguísticas, entre outras, estru-
turantes do modelo tradicional de educação escolar (BRASIL, 2016, 
p. 26).

Nesse contexto, a Educação Especial se organizou tradicionalmen-
te como Atendimento Educacional Especializado – AEE – substituindo o 
ensino comum, pois a deficiência era compreendida do ponto de vista 
exclusivamente médico e concomitantemente como sinônimo de anor-
malidade da pessoa com deficiência. A solução nesse caso, quando 
possível, pautava-se na cura da deficiência, pois acreditava que a mes-
ma, dependia somente de um profissional da saúde (BRASIL, 2016).

Segundo Almeida (2018), muitas mudanças ocorreram nos sistemas 
de ensino brasileiro em prol de uma Educação Inclusiva, essas precedem 
da somatória de esforços que resultaram em grandes conquistas. Tais 
conquistas se materializaram ao longo de décadas em formas de leis, 
resoluções, decretos e portarias, que embasam a Política de Educação 
Inclusiva no Brasil.

Serão citadas, a seguir, algumas legislações cruciais para melhor 
compreensão dessa trajetória.

No ano de 1971, a Lei nº 5.692/71 (BRASIL, 1971) altera a LDBEN de 
1961, ao definir “tratamento especial” para os estudantes com “deficiên-
cias físicas, mentais, os que se encontram em atraso considerável quanto 
à idade regular de matrícula e os superdotados”, especifica o tratamen-
to e o público específico.

Na década de 80, é criada a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988). A Constituição, sendo a lei máxima, prevê 
em dois de seus artigos, o direito à escolarização da pessoa com defi-
ciência na rede regular de ensino, são eles; o art. 205 – que trata sobre a 
“educação como direito de todos” e o art. 208 – oferta do Atendimento 
Educacional Especializado – AEE – preferencialmente na rede regular de 
ensino. Embora na Constituição a educação esteja contemplada como 
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direito de todos, isto é, independente de raça, cor e etnia. Referir a to-
dos inclui também a pessoa com deficiência, a qual historicamente era 
excluída deste âmbito. Neste contexto, como também previsto a oferta 
do “AEE preferencialmente” na rede regular de ensino, dois aspectos im-
portantes precisam ser evidenciados, o preferencialmente, diferente de 
obrigatório, e o fato de ser substitutivo ao ensino regular/comum.

No ano de 1990, aconteceu a conferência internacional na cida-
de de Jomtien, um marco histórico de cunho internacional, cuja finalida-
de foi chamar a atenção para os altos índices de crianças, adolescen-
tes e jovens sem escolarização, resultando na Declaração Mundial de 
Educação para Todos (UNESCO, 1990 apud BRASIL, 2016, p. 27).

Em 1994, após quatro anos da Declaração Mundial de Educação 
para Todos, acontece outra conferência mundial, que resulta na 
Declaração de Salamanca (1994), esse documento enfatiza sobre “as 
necessidades educativas especiais e proclama que as escolas comuns 
representam o meio mais eficaz para combater as atitudes discriminató-
rias” (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994 apud BRASIL, 2016, p. 28).

No mesmo ano, o de 1994 mobilizado com a Declaração de 
Salamanca, o governo brasileiro sanciona a Política Nacional de 
Educação Especial, que orienta o processo de “integração instrucional” 
que condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular àqueles 
que “[...] possuem condições de acompanhar e desenvolver as ativida-
des curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os 
estudantes ditos normais” (BRASIL, 2001 apud BRASIL, 2016, p.28). Embora 
seja um avanço, perdurava as práticas excludentes e discriminatórias, 
partindo do pressuposto da “integração”, onde a pessoa com deficiên-
cia deveria se adaptar e acompanhar o ritmo dos demais alunos, não 
havendo quaisquer adaptações curriculares.

Em 1999, acontece a Convenção da Guatemala, que influencia di-
retamente na elaboração e resulta Decreto nº 3.956/2001, que Promulga 
a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência.

Demais decretos e resoluções foram sancionados até se chegar 
a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva e foram fundamentais para a construção da presente política.

No ano de 2008, foi aprovada a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que tem como finali-
dade “reconhecer as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino, 
evidenciando a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e 
criar alternativas para superá-las” (BRASIL, 2008 apud BRASIL, 2016, p.31).

Nesse sentido, a educação inclusiva assume um espaço central no 
debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na 
superação da lógica da exclusão. Através desta política, a pessoa com 
deficiência, isto é, na ocasião a criança, não deve ser mais vista do pon-
to de vista clínico, com o foco em sua patologia, mas como uma pessoa 
provida de potencialidades. 
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A escola deve organizar sua estrutura física e curricular, de maneira 
acessível para atender o estudante com deficiência. 

A deficiência como fenômeno humano individual e social é de-
terminada em parte pelas representações socioculturais de cada 
comunidade, em diferentes gerações, e pelo nível de desenvolvi-
mento científico, político, ético e econômico dessa sociedade. As 
raízes históricas e culturais do fenômeno deficiência sempre foram 
marcadas por forte rejeição, discriminação e preconceito (BRASIL, 
2006, p.9).

Diante da proposta de contextualização histórica da instituição es-
colar, e refletindo sobre a inclusão da pessoa com deficiência na referida 
instituição, é possível afirmar que muitas mudanças ocorreram ao longo 
de décadas, principalmente no âmbito do direito a educação. 

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, as-
segurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e apren-
dizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sen-
soriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses 
e necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015).

A partir do direito à educação explicitamente assegurada, é cabí-
vel afirmar que houve também muitas conquistas nesse aspecto, como o 
aumento de matrículas de crianças com deficiência no ensino comum, a 
oferta do Atendimento Educacional Especializado – AEE – no turno opos-
to ao do ensino regular agora como complementar e suplementar, não 
mais substitutivo, maiores informações e orientações as famílias referentes 
aos seus direitos e de seus filhos (BRASIL, 2016). 

No entanto, um dos grandes desafios a serem vencidos para a 
efetivação do sistema de ensino inclusivo é a escolarização dos alunos 
com deficiência, e que eles se tornem partícipes da sociedade e tenham 
acesso ao conhecimento cultural historicamente produzido.

Nesse sentido, o de conquistas e desafios, é que se faz necessário 
refletir sobre as práticas educativas inclusivas, e como o espaço escolar 
pode ser um espaço de significativas “experiências”.

Nas palavras de Larrosa (2011), são várias as dimensões da expe-
riência, isto é, exterioridade, alteridade e alienação têm a ver com o 
acontecimento, com o que é da experiência. 

Outro corolário do ‘princípio de singularidade’ é o que poderíamos 
chamar o ‘princípio de pluralidade’. Um experimento sempre se pro-
duz ‘no geral’. Sem dúvida, se a experiência é para cada um a sua 
ou, o que é o mesmo, em cada caso outra ou, o que é o mesmo, 
sempre singular, então a experiência é plural. É plural de singular, é 
plural e é singular de plural e singular. Ante o mesmo fato (a morte 
de alguém, por exemplo), ou ante o mesmo texto (da leitura de um 
poema, por exemplo), há sempre uma pluralidade de experiências. 
A experiência, portanto, é o espaço em que se desdobra a plurali-
dade. A experiência produz pluralidade (LARROSA, 2011, p. 17.)
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A criança com deficiência e a inclusão escolar

De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (2015), no seu art. 2º, “pessoas com deficiência são aquelas 
que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou senso-
rial, os quais, em interações com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas”.

Segundo Brasil (2006), as crianças com deficiência, independente-
mente de suas condições sensoriais, físicas, cognitivas ou emocionais, são 
crianças que têm as mesmas necessidades básicas de cuidado, afeto 
e proteção, também com os mesmos sentimentos e desejos das outras 
crianças. Elas têm a possibilidade de interagir, conviver, trocar, brincar, 
aprender e serem felizes cada uma a sua maneira.

Toda pessoa, na ocasião, a criança é singular, logo a forma de ser 
e agir é diferente. Por isso, devem ser olhadas não como defeito e/ou in-
completude, mas como pessoas com possibilidades diferentes, provavel-
mente com algumas dificuldades, mas, muitas vezes, se tornam desafios 
com os quais, todos, pessoas e profissionais podem aprender e crescer.

Pesquisas em momentos históricos diferentes acerca das possibili-
dades cognitivas de crianças com deficiência intelectual e paralisia ce-
rebral, mostram oscilações e ritmos diferentes no processo de desenvol-
vimento, pois centram nos déficits, nas impossibilidades, nas limitações 
e não aproveitam as potencialidades e os recursos de que esses alunos 
dispõem, para que suas possibilidades intelectuais e de adaptação ao 
meio sejam aumentadas (BRASIL, 2006).

As crianças com deficiência auditiva, visual ou sensorial, necessi-
tam de um ambiente de aprendizagem que estimule a construção do 
sistema de significação e linguagem, é através da ativa exploração do 
meio como forma de aquisição de experiências, o uso do corpo, da ação 
espontânea do brinquedo como instrumentos para a compreensão do 
mundo. É imprescindível e necessária a mediação do professor no auxílio 
do desenvolvimento da autonomia, da independência, no incentivo a 
comunicação, interação, na formação de conceitos e participação das 
atividades em grupo (BRASIL, 2006).

Dessa forma, as ações da criança sobre o meio: brincar, fazer coi-
sas e resolver problemas podem produzir maneiras de conhecer e pensar 
mais complexas, combinando e criando novos esquemas, novas pos-
sibilidade de fazer, compreender e interpretar o mundo que a cerca. 
Independentemente do tipo de deficiência, as crianças precisam ser 
expostas a formas positivas de comunicação e interação, de ajudas e 
trocas sociais diferenciadas, a situações de aprendizagem desafiadoras: 
que sejam solicitadas a pensar, a expressar sentimentos, desejos, a resol-
ver problemas e a tomar iniciativas (BRASIL, 2006).

É importante conhecer suas dificuldades no intuito de proporcionar 
melhores formas de comunicação e interação, desenvolver estratégias 
de ação, de potencialização do pensamento e resolução de problemas, 
verificar as necessidades, os desafios, quais os conteúdos e atividades 
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que precisam ser modificadas visando produzir qualitativamente me-
lhores respostas e mecanismos de adaptação ao meio. E assim com-
preender as possibilidades das crianças com deficiências, os níveis de 
funcionamento socioafetivo e cognitivo, e a qualidade das experiências 
e vivências que possuem (BRASIL, 2006).

Cabe ressaltar que a inclusão das crianças com deficiência não 
depende do grau de severidade da deficiência ou do nível de desem-
penho intelectual, mas, da possibilidade de socialização, adaptação e 
interação do sujeito ao grupo, na escola comum. 

A inclusão é um processo complexo que configura diferentes di-
mensões: sociocultural, ideológica, política e econômica. Os delibera-
tivos relacionais possibilitam as interações, os sentimentos, as necessi-
dades, os significados e ações práticas; já os determinantes materiais e 
econômicos disponibilizam a reestruturação da escola.

Nesse sentido, a educação inclusiva deve ter como ponto de parti-
da o cotidiano, de modo a redirecionar o olhar para o coletivo, a escola 
e a classe comum, onde todos os alunos com deficiência ou não, preci-
sam ter acesso ao conhecimento, à cultura e a oportunidade de convi-
ver e progredir no aspecto pessoal e social (BRASIL, 2006). 

De acordo com (BRASIL, 2006), estudos e experiências realizadas 
em escolas que estão obtendo êxito no projeto de inclusão de pessoas 
com deficiências na escola comum, apontam princípios e fundamentos:

• o princípio da identidade: a construção da pessoa humana em 
todos seus aspectos: afetivo, intelectual, moral e ético;
• a sensibilidade estética diz respeito à valorização da diversidade 
para conviver com as diferenças, com o imprevisível, com os confli-
tos pessoais e sociais, estimulando a criatividade para a resolução 
dos problemas e a pluralidade cultural;
• a inclusão depende da criação de rede de apoio e ajuda mútua 
entre escolas, pais e serviços especializados da comunidade para a 
elaboração do projeto pedagógico;
• o projeto pedagógico deve garantir adaptações necessárias ao 
currículo, apoio didático especializado e planejamento, consideran-
do as necessidades educacionais de todos os alunos, e oferecendo 
equipamentos e recursos adaptados quando necessários;
• a modificação do processo de avaliação e do ensino: avaliação 
qualitativa dos aspectos globais como competência social, necessi-
dades emocionais, estilos cognitivos, formas diferenciadas de comu-
nicação, elaboração e desempenho nas atividades; peculiaridades 
de cada aluno; (BRASIL, 2006, p.15).

A escola como espaço inclusivo enfrenta inúmeros desafios, proble-
mas e conflitos que devem ser refletidos, discutidos por toda comunidade 
escolar na busca de soluções. Essas situações desafiadoras geram novas 
formas de interação, de relacionamentos, novos conhecimentos, assim 
como modificação na organização e adequação do espaço físico, nos 
agrupamentos, e no tempo didático, passível de benefícios a todas as 
crianças (BRASIL, 2006).

A sala de aula inclusiva apresenta um novo arranjo pedagógico: 
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diferentes estratégias de ensino para todos, aulas dinâmicas, comple-
mentação, adaptação e suplementação curricular quando necessários 
(BRASIL, 2006). 

Segundo (BRASIL, 2006), além das estratégias é preciso pensar a 
organização do espaço, a eliminação das barreiras arquitetônicas, mo-
biliários adequados, seleção de materiais, adaptações nos brinquedos 
e jogos são instrumentos essenciais para a prática educativa inclusiva 
com qualquer criança pequena. Eles se tornam condições essenciais 
e prioritárias na educação e no processo de inclusão de crianças com 
deficiência.

O principal desafio da Escola Inclusiva é desenvolver uma pedagogia 
centrada na criança, capaz de educar a todas, sem discriminação, 
respeitando suas diferenças; uma escola que dê conta da diversida-
de das crianças e ofereça respostas adequadas às suas característi-
cas e necessidades, solicitando apoio de instituições e especialistas 
quando isso se fizer necessário. É uma meta a ser perseguida por to-
dos aqueles comprometidos com o fortalecimento de uma socieda-
de democrática, justa e solidária (BRASIL, 1998, 36).

Contudo, o maior desafio para a escola hoje é reconhecer, modifi-
car-se e aprender a conviver com dificuldades de adaptação, interesses 
e diferentes níveis de desempenho escolar. 

Assim a escola, a sala de aula e as estratégias de ensino é que 
devem ser remodeladas para que a criança possa se desenvolver e 
aprender.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Brasil (2006, p.11), “o conceito de inclusão como vimos em 
sua evolução sócio-histórica aponta para a necessidade de aprofundar 
o debate sobre a diversidade”, na busca pela compreensão da hetero-
geneidade, das diferenças individuais e coletivas, as especificidades do 
humano especialmente as diferentes situações vivenciadas na realidade 
social e no cotidiano escolar. 

A inclusão é fundamentada na dimensão humana e sociocultural, 
procurando destacar possibilidades, formas de interação positivas, su-
porte às dificuldades e acolhimento das necessidades das pessoas com 
deficiência. 

Assim, as duas dimensões humanas e socioculturais, fazem nosso 
olhar convergir para o interior da escola, demonstrando a necessidade 
de se compreender quais seriam as reais dificuldades que as crianças 
com deficiência encontram na classe comum. 

É possível afirmar que ao longo dos anos aconteceram significativos 
avanços no âmbito da inclusão das crianças com deficiência, ocasiona-
dos através de movimentos sociais que buscaram melhorar as condições 
e acesso das mesmas, essas conquistas estão materializadas nos docu-
mentos norteadores e legislações vigentes. Para além, um ponto eviden-
te, é o crescente número de matrículas das crianças com deficiência 
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nas escolas comuns, segundo levantamento dos últimos anos no censo 
escolar. 

Diante do contexto, é preciso reconhecer os avanços ocorridos no 
âmbito da inclusão escolar das crianças com deficiência, porém é preci-
so ter ciência que há ainda muito por se fazer, logo muitos desafios.

Com base no que está previsto nos documentos norteadores re-
ferente à inclusão e legislações que visam assegurar o direito das pes-
soas com deficiência, surgem muitas inquietações quanto ao que é 
proposto e o que efetivamente acontece na prática educacional. Os 
questionamentos mais comuns são: A maneira como está estruturada 
a educação, foi pensada para todos? Em que implicaria, na prática, a 
igualdade de oportunidades? Como promover uma prática pedagó-
gica para a diversidade? As crianças com deficiência participam de 
tomada de decisões? As crianças com deficiência têm acesso ao co-
nhecimento escolarizado?

Para além das questões acima citadas, outro significativo desafio 
a qual precisa ser rompido na educação, são as barreiras atitudinais, 
que estão presentes nos mecanismos de negação das possibilidades das 
crianças com deficiência, conceito este fortemente sustentado na inca-
pacidade e limitação, ainda vigente em nosso meio. 

Contudo, mediante aos avanços e desafios ainda presentes é im-
prescindível que continuemos lutando, insistindo, investindo para que a 
inclusão escolar de fato aconteça, as razões são inúmeras, mas como 
dizia Montoan:

A inclusão também se legitima, porque a escola, para muitos alunos, 
é o único espaço de acesso aos conhecimentos. É o lugar que vai 
proporcionar-lhes condições de se desenvolverem e de se tornarem 
cidadãos, alguém com uma identidade sociocultural que lhes con-
ferirá oportunidades de ser e de viver dignamente.
Incluir é necessário, primordialmente para melhorar as condições da 
escola, de modo que nela se possam formar gerações mais prepa-
radas para viver a vida na sua plenitude, livremente, sem preconcei-
tos, sem barreiras.
Não podemos contemporizar soluções, mesmo que o preço que te-
nhamos de pagar seja bem alto, pois nunca será tão alto quanto 
o resgate de uma vida escolar marginalizada, uma evasão, uma 
criança estigmatizada sem motivos. Confirma-se, ainda, mais uma 
razão de ser da inclusão, um motivo a mais para que a educação se 
atualize, para que os professores aperfeiçoem as suas práticas e para 
que escolas públicas e particulares se obriguem a um esforço de mo-
dernização e de reestruturação de suas condições atuais, a fim de 
responderem às necessidades de cada um de seus alunos, em suas 
especificidades, sem cair nas malhas da educação especial e de 
suas modalidades de exclusão (MONTOAN, 2003, p. 30).
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ATUAÇÃO DOCENTE E A FORMAÇÃO CIDADÃ SOB A 
ÓTICA FREIREANA: INCLUSIVE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Roseli Trevisan Marques de Souza
Telma Cristina Ciano da Silva Ferri

RESUMO 
Como pensar um processo de ensino e de aprendizagem, no qual os edu-
candos de todas as faixas etárias desenvolvam o senso crítico da realida-
de que estão inseridos, intervenham na construção histórica e transformem 
o que é necessário em prol da coletividade? Mais especificamente, como, 
desde a primeira infância, o professor pode atuar no sentido de que as 
crianças aprendam reflexivamente? Tais questões podem ser analisadas a 
partir das obras de Paulo Freire. O destaque para o educador se dá pela 
sua trajetória de pesquisa e de ação embasadas no ideário da Pedagogia 
Libertadora, a qual tem influenciado estudos e práticas escolares de inú-
meros atores da área educacional no Brasil e no mundo. Em seu discurso, 
o autor repudia a “Educação Bancária”, em contrapartida, nos auxilia a 
visualizar o ato educativo com base na dialogicidade, na curiosidade epis-
têmica, considerando a priori, o conhecimento de mundo que o discente 
traz consigo. Ele nos conduz a um processo ancorado nos conceitos de 
Ética e de Política, por isso humanizado e emancipatório, com alvo no 
exercício da cidadania. Dito isto, o objetivo do capítulo é apresentar al-
gumas contribuições da Pedagogia de Freire à prática docente nos ter-
mos citados, inclusive à Educação Infantil, destacando o diálogo e a pro-
blematização de temas. Para tanto, utilizaremos três títulos: A Educação 
como Prática da Liberdade, A Pedagogia do Oprimido e A Pedagogia 
da Autonomia. Finalizaremos com um relato de Paulo Freire, inserido no 
livro, Pedagogia da Autonomia e com dois registros de professoras que se 
apoiam na orientação do Filósofo da Educação no cotidiano escolar.

Palavras-chave: Pedagogia Libertadora. Prática docente. Educação 
Infantil. Diálogo. Exercício da Cidadania.
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“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo; os homens 
educam-se entre si, mediados pelo mundo” (FREIRE, 1980, p. 34).

INTRODUÇÃO

As relações políticas no Brasil foram estruturadas a partir de uma 
cultura escravocrata, ou seja, autoritária e opressora. Segundo Paulo 
Freire, a mudança de rumo ocorreria, assim que a maior parte dos bra-
sileiros se visualizasse como sujeito social e participasse da construção 
histórica. Para tanto, essa população precisaria refletir sobre a realidade 
e se envolver na transformação dela, em prol do coletivo. 

Para ele, a educação problematizadora auxiliaria o povo a se des-
vencilhar da condição imposta pelo opressor. Por isso, em 1963, Freire 
investiu esforços na ação formativa de 300 trabalhadores rurais, em 
Angicos, Rio Grande do Norte. Utilizou no referido processo temas pró-
prios ao cenário do educando e os estudantes foram alfabetizados em 
45 dias.

A prática docente de Paulo Freire tem sido evidenciada no cenário 
mundial. Vários aspectos dela pressupõem formação ético-política para 
a transformação social e para a redução das desigualdades, se configu-
rando em humanizadora e emancipatória. 

Em seus escritos, Paulo Freire considera que a ação educativa 
com alvo na criticidade e na participação propicia intervenção política. 
Freire, em seus registros, demonstra que a aprendizagem se faz interven-
tora, quando seus atores observam, analisam, refutam e alteram a reali-
dade após problematizá-la. Para ele, o ato educativo pressupõe a cons-
trução conjunta do conhecimento, portanto, a aprendizagem acontece 
através da troca de experiências, do diálogo e da compreensão do ser 
humano como agente ativo na construção histórica.

Dito isto, o objetivo desse trabalho é apresentar algumas contribui-
ções da Pedagogia de Paulo Freire à prática docente que priorize a for-
mação sociopolítica, inclusive na Educação Infantil.  Para tanto, utilizare-
mos três títulos: A Educação como Prática da Liberdade, A Pedagogia do 
Oprimido e A Pedagogia da Autonomia. A escolha dessas obras, dentre 
tantas, não foi aleatória, consideramos que o descrito nelas traz subsídios 
para o presente estudo e demarcam a produção do autor.  

Em um primeiro momento, destacaremos um pouco da história de 
Paulo Freire. Na sequência, um breve relato sobre o incômodo que o 
pensador trazia a um grupo da sociedade brasileira na década de 1960, 
do século XX. Na continuidade, apresentaremos pontos significativos das 
obras em destaque que auxiliam o professor a pensar sua prática em 
prol da formação humanizada e emancipatória, inclusive na Educação 
Infantil, finalizando com relatos de duas professoras que atuam a partir 
dos pressupostos de Freire, com as crianças de 0 a 5 anos. 
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Paulo Freire – um breve histórico

Paulo Reglus Neves Freire nasceu em Pernambuco, 1921. Formado 
em Direito, mas não exerceu a profissão. De 1947 até 1957 integrou a 
diretoria do Sesi, situado na localidade de seu nascimento. Em 1963, alfa-
betizou, em Angicos, por um período de 45 dias, 300 adultos. 

Em 1964, no entanto, com o golpe militar, a Educação Popular foi 
extinta. Freire foi preso por 70 dias. Primeiro foi para a Bolívia, depois foi 
para o Chile, permanecendo, lá, por quatro anos. Entre os chilenos escre-
veu A Pedagogia do Oprimido. Depois, foi para Harvard como professor 
convidado e, em seguida para Genebra, onde atuou no Departamento 
de Educação do Conselho Mundial por 10 anos, com projetos em mais 
de 30 países da África e da Europa. Retornou ao Brasil na década de 
1980. De 1989 a 1991 foi Secretário da Educação da Prefeitura de São 
Paulo. Neste estado brasileiro, lecionou na PUC e na UNICAMP. Escreveu 
muitos livros em sua trajetória, com o enfoque na Pedagogia Libertadora. 
Faleceu em 02 de maio de 1997.

Em 2012, recebeu o prêmio de Patrono da Educação Brasileira. A 
obra de Freire nos ensina muito sobre educação sob a perspectiva críti-
ca, para a transformação social, mas como, atuar nesse sentido, ainda é 
um grande desafio aos educadores do século XXI, no Brasil, especialmen-
te quando pensada à docência na primeira infância. 

No sentido de elucidar tal trajetória, com base nas três obras desta-
cadas anteriormente, apresentaremos algumas formas de atuação que 
despertam a consciência do educando para aspectos políticos que in-
terferem na constituição da sociedade, para que se torne mais ou menos 
democrática. Antes, porém, abordaremos acerca da rejeição a Paulo 
Freire por uma parcela da sociedade brasileira na década de 1960 do 
século XX.

Paulo Freire versus Autoritarismo

O ideário de Freire afrontava as lideranças autoritárias do Brasil, 
porque, para ele, a existência humana está intimamente relacionada ao 
envolvimento do homem com a construção da história individual e cole-
tiva. Ou seja, não existe humanidade, de fato, sem interação do sujeito 
com a sua realidade, refletindo, dialogando, refutando ideologias massi-
ficadoras e tomando decisões. 

Entendia que a alfabetização situava o homem nesse cenário inte-
rativo, pois a partir dela o indivíduo passa a ser sujeito. Mas não se tratava 
de uma formação tradicional. Aliás, Freire é um dos maiores críticos da 
educação transmissora, cunhando inclusive o termo Educação Bancária. 

Defendia a Pedagogia Libertadora, pois por meio dela, o homem 
compreende o mundo, as relações de força que são estabelecidas e se 
posiciona historicamente, adquirindo responsabilidade política que lhe 
permite atuar a favor de uma sociedade, de fato, democrática, portan-
to, humanizadora. 
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Cabe observar que a prática do educador, partia sempre de 
uma palavra geradora, do universo semântico dos próprios educandos. 
Nasceu, desta forma, a Educação Popular, os termos elencados nas au-
las ganhavam proeminência social, porque culminavam na tomada de 
consciência a respeito das diferentes condições socioeconômicas e dos 
porquês de tais discrepâncias e tinham significado aos que participavam 
dos momentos de aprendizagem.  

De 1960 aos nossos dias, muito se viveu na educação, e a cada 
dia fica mais evidente que o anúncio de Freire era importante para os 
processos educativos que visam uma sociedade menos desigual com 
real participação política. Entende-se que pela ação experenciada por 
Freire, em seu cerne, se configura em um processo emancipatório, subja-
cente ao princípio de formação para o exercício da cidadania.  

As obras em destaque e a prática docente

Basicamente, como veremos na primeira obra citada, Educação 
como Prática da Liberdade (1980) Freire denuncia uma realidade social 
autoritária e excludente, que precisa ser confrontada, por uma educa-
ção que pense o todo e que refute o cenário opressor e a desigualdade 
social, vislumbrando, enfim, a construção de um cenário democrático. 
Na obra, o autor pensa uma prática docente pautada no ideário da 
Pedagogia Libertadora, que objetivava, à época, reduzir o analfabetis-
mo da população adulta, fator que impedia a participação de muitos 
brasileiros nas decisões políticas, tornando-os assim, sujeitos passivos.  Sob 
outra vertente pedagógica, desde 1932, nO Manifesto dos Pioneiros, os 
idealizadores, evidenciaram o anseio por uma sociedade democrática, 
que seria estruturada a partir da universalização do ensino.  

A segunda obra em destaque neste estudo, A Pedagogia do 
Oprimido,  é a terceira mais citada nos escritos acadêmicos por todo o 
mundo, principalmente no que se refere à educação como uma ação 
contextualizada, portanto, contrária à transmissão de conhecimento. 
Nesse livro, Paulo Freire cria um conceito, que vem sendo recorrentemen-
te utilizado para pensar o conhecimento sem significado social, trata-se 
da “Educação Bancária”.

Finalmente, nA Pedagogia da Autonomia, o filósofo, considera a 
humanização e a emancipação social como resultados da prática edu-
cativa, que se efetiva pela dialogicidade e pela pesquisa.   Nesse título, 
reafirma o direito à educação de qualidade, que envolve uma forma-
ção integral de base ético-política e estética, por isso, de cunho crítico 
e transformador, cujo êxito se dá, pelo diálogo horizontal entre docente 
e discentes que buscam a ampliação do conhecimento sobre os temas 
sociais, propostos para cada aula.
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Um pouco mais do olhar de Paulo Freire à educação nas três obras 
elencadas

A obra de Paulo Freire é grandiosa. Mas, como ressaltado anterior-
mente, evidenciaremos alguns aspectos presentes nas obras: Educação 
como prática da liberdade, Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da 
Autonomia. Não se trata de um estudo aprofundado, apenas considera-
remos alguns pontos importantes para direcionar o nosso foco à contri-
buição de Paulo Freire à Educação Infantil. Entendemos que a formação 
docente, nos termos que o autor apresenta, é importante para os edu-
cadores de todos os segmentos e a aplicação deste modelo formativo 
também. Sabemos, porém, que há especificidades metodológicas para 
cada faixa etária. Qual seria a prática para uma Educação Infantil hu-
manizada e emancipatória? Pergunta que procuraremos responder no 
item que tratará sobre esta modalidade da educação. 

Educação como Prática da Liberdade

Na década de 1960, o pensador identificou a necessidade da uni-
versalização do ensino no Brasil. Realmente, as regras do país sempre es-
tiveram embasadas em pressupostos organizacionais autoritários. Freire 
(1980, p. 66-67) diz que “o poder do senhor se alongava” e que não foram 
criadas condições necessárias ao desenvolvimento de uma mentalidade 
política permeável, flexível, pautada no diálogo em prol do todo, ou seja, 
não havia na república características observadas, recorrentemente, em 
sociedades democráticas.

Para ele, a falta de acesso à educação e o grande número de 
analfabetos comprometiam a conscientização e a consequente partici-
pação política, excluindo, portanto, um número considerável de brasilei-
ros da construção histórica e ampliava a desigualdade social.  

Com efeito, o educador investiu esforços na alfabetização de 
adultos. Na obra, o autor relata detalhadamente a trajetória do trabalho 
pedagógico aplicado em Angicos, 1963. O livro tem quatro capítulos: A 
sociedade brasileira em transição; Sociedade fechada e inexperiência 
democrática; Educação x Massificação; e Educação e Conscientização. 
Em cada um deles, Freire apresenta o seu olhar cuidadoso para a eman-
cipação social e para uma realidade humanizada. 

O método de Paulo Freire partia de palavras geradoras do universo 
semântico do estudante, as quais se relacionavam à cultura e às ações 
cotidianas desses sujeitos, pensava na contextualizando e conscientizan-
do, parte de um processo qualitativo.

Pedagogia do Oprimido

Na Pedagogia do Oprimido, Freire situou o método, quando desta-
cou a necessidade do diálogo intenso entre as partes envolvidas no pro-
cesso de ensino e de aprendizagem. Percebemos que ele entende uma 
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prática que permite ação e reflexão e repudia a Educação Bancária, 
termo conhecido, como a mera transmissão de conteúdo. Ele fala do ato 
de depositar conhecimento na mente dos alunos, subjaz ações desprovi-
das de sentido e sem utilidade à vida prática, desqualificando o ato do 
aprender para transformar. 

De fato, para ele, depositar informações é um instrumento de 
opressão. Com essa estratégia o educando memoriza mecanicamente 
para reproduzir ipsis litteris39 o que foi transmitido. Ao refutar tal conduta, 
Paulo Freire faz uma crítica contundente ao ensino tradicional, que inten-
ta ideologicamente organizar o ensino do povo, para que este auxilie na 
obtenção de lucros para uma parcela economicamente privilegiada. 
No que consiste à alfabetização, a Educação Bancária, suprime o desa-
fio de alfabetizar emancipando. 

Ler o prefácio da Pedagogia do Oprimido (1968) é muito importan-
te.  Ernani Fiori, quem prefacia a o livro, dizendo que Freire é um pensador 
comprometido com a vida: “Ele não pensa ideias, pensa a existência” 
(FIORI apud FREIRE, 1968, p. 12). Ernani complementa dizendo que Paulo 
Freire é um educador que fundamenta seu pensamento numa pedago-
gia, em que o esforço totalizador da práxis, busca, na interioridade desta, 
retroalimentar a prática da liberdade. Por isso, o nome Libertadora. 

Freire, enfim, pensa uma formação docente e discente, que auxilie 
o homem a escapar das amarras da opressão e, a se descobrir como 
sujeito social, podendo assim, construir livremente a história, inibindo a in-
terferência ostensiva do opressor. Ortega diz que em face da Pedagogia 
Libertadora. A vida como biologia passa a ser vida como biografia. 

Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa

Explanaremos, agora, um pouco a respeito do título, Pedagogia da 
Autonomia: saberes necessários à prática educativa (2011). Na obra, o 
autor reflete acerca da formação docente para uma prática relaciona-
da aos pressupostos da Pedagogia libertadora. A respeito do livro, Freire 
(2011, p. 11) diz: “a questão de formação docente ao lado da reflexão 
sobre a prática educativo-progressista a favor da autonomia do ser dos 
educandos é a temática central em torno de que gira este texto”. Relata 
ainda, na mesma página, que a temática já foi abordada em outras 
obras dele, mas não se trata de pura repetição.

Freire (2011, p. 16) ressalta que é “um livro esperançoso, um livro 
otimista, mas não ingenuamente construído”, pois a perspectiva que ele 
nos traz não aceita uma realidade que não possa ser alterada. Se pen-
sada a educação e o fazer docente, o papel desse profissional, será o 
de, pela interferência consciente da população, gerar transformação 
em cenários sociais marcados por injustiças e desigualdades, resultantes 
39  Ipsis litteris concerne à expressão latina que significa “literalmente”, “pelas mesmas le-

tras”, ou “nas mesmas palavras” que é empregado em citações diretas a fim de indicar 
que um texto foi transcrito fielmente, seguindo “tal e qual” as palavras do(s) autor(es) 
(GIL, 2002).
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da intolerância e de políticas neoliberais. Bem como, encontrar possibili-
dades, conjuntamente, de reverter esse processo histórico injusto com a 
maioria do povo brasileiro. 

Para ele, neste caminho, o educador se autoavalia, analisando a 
relação que seu trabalho estabelece entre teoria e prática e a relação 
entre docente e discente no processo educativo. Ele completa:

não existe docência sem discência, as duas se explicam e seus sujei-
tos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à con-
dição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e 
quem aprende ensina com aprender [...]. Ensinar inexiste sem apren-
der e vice-versa, e foi aprendendo socialmente que, historicamente, 
mulheres e homens descobrir que era possível ensinar (2011, p. 20). 

Freire (2011) diz também:

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar e 
de aprender, participamos de uma experiência total, diretiva, políti-
ca, ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que 
a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a 
seriedade (FREIRE, 2011, p. 21).

Desta forma, o ensino terá caráter problematizador e isto significa 
escapar do “bancarismo” (FREIRE, 2011, p. 22). Diante disso, o trabalho 
docente não é “apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a 
pensar certo”. Para ele (2011, p. 24), o desafio maior do professor é com-
preender que “pensar certo não significa estar demasiadamente certos 
de nossas certezas”. 

Trata-se, enfim, de um processo desafiador que visa à interação 
constante e à criatividade, ambas inerentes ao ciclo gnosiológico que 
prioriza sete ações: observar, analisar, constatar, aprender, dialogar, en-
sinar e concluir (FREIRE, 2011). Ele acrescenta:

pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito 
ao senso comum no processo de sua necessária superação quan-
to o respeito com estímulo à capacidade criadora do educando. 
Implica o compromisso do educador com a consciência crítica do 
educando, cuja ‘promoção’ da ingenuidade não se faz automati-
camente (FREIRE, 2011, p. 25-26).

Paulo Freire, em seu discurso, nos faz visualizar um ensino relaciona-
do à vida, à experiência social e às implicações políticas e ideológicas, 
bem como ações educativas pautadas no pensamento científico, ques-
tionando, por exemplo, “o descaso dos dominantes com as áreas pobres 
da cidade” (FREIRE, 2011, p. 27).

Ele defende um plano de trabalho que entenda a “curiosidade 
como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de 
algo [...] e o desenvolvimento, da crítica, insatisfeita, indócil” (FREIRE, 
2011, p. 28). Mas, de forma ética e estética, valorizando a tecnologia, 
sem divinizá-la.

O autor continua sua explanação acerca do professor que pensa 
certo, destacando dois aspectos: o primeiro se refere à macroestrutura. 
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Exemplo, não há como se dizer a favor dos sindicatos, das necessidades 
da classe e das demandas estudantis e ao mesmo tempo se curvar aos 
desmandos das políticas neoliberais. O segundo, no que concerne à mi-
croestrutura, não há como fugir de uma aula argumentativa que, inevita-
velmente, resultará em pensamentos dissonantes. Isto é, não pode deixar 
de atuar democraticamente. 

Referente, ainda, ao segundo ponto, não se trata de tornar a aula 
um campo de guerra ou um júri. Ele diz (2011, p. 32) “o pensar certo [...] 
é dialógico e não polêmico”. Tal movimento depende do ouvir, do es-
cutar, do responder, do concluir, do discordar, do acordar, do criar, do 
redimensionar e de transformar. Locutores e interlocutores refletindo, res-
ponsavelmente, acerca de temas que afetam a vida do indivíduo e da 
coletividade. 

O eu e o outro trazendo hipóteses, numa participação efetiva, crí-
tica, criativa e transformadora. Conforme Freire (2011), o exercício da es-
cuta pelo professor é uma forma de atingir tal patamar formativo. Um 
docente que escuta pode problematizar a realidade. Escutar demonstra 
a valorização do pensamento do outro, mas a escuta é um pouco mais 
do que isto, é ter a possibilidade discordar, de se opor, de se posicionar a 
favor ou contra. Ele quer nos dizer, que o bom escutador fala e diz de sua 
posição com desenvoltura que, o outro, o interlocutor, também ouvirá e 
exercerá o direito da discordância, ninguém se anulando no momento 
dialógico/reflexivo. 

Neste sentido, logo no início das atividades escolares, o professor 
apresentará o programa, os temas do planejamento, e questionará a 
pertinência e as expectativas que os discentes têm para o curso, poden-
do inclusive, juntos, alterar aspectos apontados ao longo da reunião. 

O autor diz que é sempre bom lembrar que “na educação lidamos 
com gente e não com coisas; lidamos com possibilidades e não com de-
terminismos; lidamos com a aprendizagem e não com o adestramento; 
e lidamos com o desenvolvimento e não com a estagnação humana.” 
(FREIRE, 2011, p. 125).

Ele completa que pensar certo, exige dinamismo e dialeticida-
de. Movimento dinâmico será: observar, registrar, anunciar e propor. 
Movimento dialético “entre o fazer e o pensar como fazer” (2011, p. 33), 
compreendendo dialética, neste caso, como um movimento argumen-
tativo fundamentado nas ideias do sim e do não e do porquê dos fatos. 
Por isso, a importância da formação permanente dos professores e da 
reflexão deste acerca da relação teoria e prática, que subjaz reflexão 
contínua, busca por conhecimento significativo e rigorosidade metódi-
ca. Percebe-se, segundo o autor, que nenhuma formação docente/dis-
cente pode ficar alheia ao rigor metódico, às emoções, à intuição, à 
pesquisa, à contestação, à constatação e às conclusões. 

Outro aspecto ligado à prática docente, é o de considerar o bi-
nômio aprender e ensinar como duas ações de existência simbiótica à 
constituição formativa do educando, compreendendo que “Ensinar não 
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é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação pela qual o 
sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomo-
dado” e que, aprender vem antes do ensinar. O pensador relata que 
não há docência sem discência; as duas se explicam e se completam. 
Seus sujeitos, apesar das diferenças marcadas pelo contexto educacio-
nal, não se reduzem à condição de objeto um do outro (FREIRE, 2011, p. 
20-21). 

Os gestos de aprovação das considerações do aluno e o respeito 
à forma que ele construiu seu pensamento sobre um tema são elementos 
chave para tal aprendizagem. Com efeito, o docente auxiliará na pro-
dução de conhecimento e na formação política em prol do exercício da 
cidadania. 

Freire diz que o clima de sala de aula para pensar certo, “não impli-
ca fórmulas preestabelecidas” (2011, p. 43), “licenciosidade, autoritarismo 
e espontaneísmos” (2011, p. 77), aliás, tais posturas negam o pensar certo. 

Para ele, o professor precisa ter bom-senso. O que isto significa? 
Entre outros aspectos: “exercer autoridade; orientar tarefas; cobrar a pro-
dução individual e coletiva, mas acompanhar essa trajetória de perto, 
cumplicidade em forma de orientação e de apoio.” (FREIRE, 2011, p. 53).  
O aluno não fica sozinho para ser rechaçado na apresentação do T.C.C., 
da dissertação ou da tese, por exemplo. 

O bom-senso também se dá quando não se considera algo nor-
mal, milhões de brasileiras e brasileiros sem alimento, sem moradia, sem 
educação, ou educação de baixa qualidade, sem trabalho e ainda as-
sim, esperando que a realidade mude passivamente. Não significa luta 
armada, significa intervenção política em prol da garantia de direitos 
fundamentais, e isso somente faz quem passou por uma educação com 
esta finalidade social.  É importante entender que o bom-senso se dá 
quando o educador se compromete com a educação integral de todos, 
sejam crianças, sejam jovens ou adultos dos vários cenários educativos.

O bom-senso é uma das principais características de um professor 
progressista. Aquele que optou pela vida, pela existência digna, pela par-
ticipação de todos na sociedade, ou seja, optou por não ser conivente 
à ordem desumanizante.   Ele acrescenta que um professor progressista 
não se deixa envolver com as espertezas da ideologia dominante e que 
procura, recorrentemente, manipular as mentes e veicular um discurso 
determinista, limitando a jornada do oprimido.

a) Alguns exemplos de como pensar certo na prática
•	 Para uma prática com base nesse pressuposto, o professor necessita 

estabelecer relação constante, entre o que se aprende e o que está 
acontecendo no seu país, na sua cidade, no seu bairro [...]”. Os temas 
em voga na sociedade são importantes para que a aprendizagem 
ganhe sentido (FREIRE, 2011, p.  23). 

•	 Além disso, o processo educativo necessita de ir ao encontro da pesquisa, 
pois os princípios que envolvem o ato de pesquisar estão diretamente 
ligados à vontade de aprender certo. Os sujeitos envolvidos em uma 
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curiosidade epistemológica, que é um desejo de conhecer os fatos e 
não propagar Fake News, por exemplo. 

•	 Os temas relevantes, não são evidenciados para causar controvérsias, 
mas para promover reflexões. Se o tema for impunidade no país, serão 
pertinentes questionamentos, como: Por que seguem impunes os que 
matam meninos de rua, mulheres, camponeses e negros? A reflexão 
auxilia a pensar certo (FREIRE, 2011, p. 31).  

•	 Para Paulo Freire, pensar certo depende do ato comunicante, no qual se 
apresenta pontos de vista que discriminam, marginalizam e excluem; se 
colocar no lugar de quem está sendo discriminado e se indignar com a 
realidade desigual. Exemplos de expressões absurdas a serem refutadas:
	Em defesa da honra, o marido matou a mulher;
	Estuprei porque ela estava bêbada;
	Conheço Madalena, é negra, mas é competente e honesta;
	Nós já sabemos o que o povo precisa, perguntar-lhe seria perda de 

tempo.
	Você sabe com quem está falando?
	Essa gente é sempre assim, damos-lhe os pés e logo querem as mãos. 
	O governo tem que investir, mesmo, nas áreas onde mora gente 

que paga impostos.
	[...] a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua.

Estas frases denotam atitudes anti-humanistas. Pensar certo, enfim, 
exige crítica-reflexiva sobre o cenário social e sobre o porquê da organi-
zação desta ou daquela forma. Tratar sobre um tema exige estudo crite-
rioso, inclusive sobre possíveis mudanças da realidade apresentada. 

Por exemplo, se o tema for poluição crescente nos rios e nos córre-
gos podemos fazer as seguintes perguntas: Por que a poluição dos riachos 
e dos córregos? Por que há localidades com baixos níveis de bem-estar 
das populações, como, por exemplo, áreas de lixões, que oferecem ris-
cos à saúde das pessoas? Além disso, poderemos refletir sobre as áreas 
que se concentram os lixões. Quem mora nas áreas em que estão con-
centrados os lixões? Por que o descaso com certas áreas da cidade? 
Será que as pessoas precisam se adaptar à pobreza, à fome, à dor, ao 
desconforto, à falta de higiene [...] e outras necessidades prementes? 

b) Quando pensada a sala de aula e os processos formativos, em geral, 
algumas questões possíveis: 

“Por que aprendo? Por que estudo? A favor de quem ou de quem 
eu estudo? Contra o que, ou contra quem eu faço meus estudos?” (FREIRE 
2011, p. 67). Simplesmente, para que não haja passividade na ação que 
desempenho diante das injustiças. Se a opção dos meus estudos e do meu 
trabalho educativo for a de auxiliar no desenvolvimento de uma socieda-
de democrática, o docente progressista não terá uma prática reacioná-
ria, autoritária e elitista, e isto também é bom-senso. 

Paulo Freire e a Educação Infantil 

Não poderíamos chegar à contribuição do modelo pedagógico 
de Paulo Freire à Educação Infantil sem a trajetória percorrida até aqui. 
No caminho, compreendemos que pensar educação para todas as 
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faixas etárias, a partir do pensamento do autor, é uma tarefa complexa, 
mas possível, principalmente, quando destacamos o termo diálogo, caro 
ao pensador brasileiro.

Pelas ideias de Paulo Freire, percebemos que pensar em Educação 
Infantil vai muito além de imaginar salas com lindas figuras coladas nas 
paredes, canções de ninar, ambientes tranquilos para dormir e organi-
zados para higienizar e para garantir a saúde das crianças. Claro, que 
todos esses aspectos são de extrema relevância, mas algo mais precisa 
ser feito na primeira infância se almejamos uma formação integral.

Isto é, na perspectiva freiriana a Educação Infantil está associada 
também ao saber ouvir, entender e compreender o outro e, assim, auxiliá-lo 
no que há de mais sublime no processo educacional, que é o desenvol-
vimento da personalidade, da cognição e da interação consigo mesmo, 
com o outro e com o mundo que o cerca. 

Implica também, refletir sobre a importância da formação e do 
papel do professor da Educação Infantil, resgatando, de forma básica, 
os pressupostos apresentados pelo autor, que favorecem a atuação do-
cente para o desenvolvimento das crianças bem pequenas e pequenas.  
Quanto aos bebês, como diz Walter Benjamin (1994), pela brincadeira, 
que envolve interatividade entre adulto e recém-nascido, nos termos que 
Freire (2011) reconhece como evento social em prol da autonomia, o ho-
mem inicia a construção de sua história. Benjamin (1994, p. 253) diz: “[...] 
Comer, dormir, vestir-se, lavar-se, devem ser inculcados no pequeno atra-
vés de brincadeiras, acompanhados pelo ritmo de versos e canções.” 

No Brasil, se observa que a Educação Infantil objetiva, prioritaria-
mente, oferecer assistência às famílias de baixa renda. Essas famílias ma-
triculavam suas crianças na escola para que elas tenham acesso aos 
cuidados de higiene, de saúde e, principalmente, de alimentação, en-
quanto os pais/responsáveis trabalham. Desta forma, o desenvolvimen-
to cognitivo, emocional e social da criança, bem como seus desejos e 
sentimentos ficam em segundo plano, ou nem mesmo são levados em 
consideração.

Esse modelo tem sido alterado paulatinamente. No que se refere ao 
início da escolaridade, a legislação vigente procura garantir amplo direito 
à educação para crianças e jovens de 4 a 17 anos. Quanto às crianças 
de 0 a 3 anos, o acesso e, consequentemente, o direito ainda é limitado, 
conforme se observa no mapa a seguir.40 

40  MORENO, A. C. Mais de 5 milhões de crianças de 0 a 3 anos precisam de creche no 
Brasil, aponta levantamento.  25 ago. 2020. (3 min. 25 s.). Disponível em: https://g1.globo.
com/educacao/noticia/2020/08/25/mais-de-5-milhoes-de-criancas-de-0-a-3-anos-pre-
cisam-de-creche-no-brasil-aponta-levantamento.ghtml. Acesso em 26 dez. 2021.
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Mapa mostra o Índice de Necessidade de Creche por estado das crianças que precisam 
de vaga. Fonte: INC/2018 Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Foto: Ana Carolina 

Moreno/TV Globo

No que concerne à prática educativa, há concepções pedagó-
gicas diversas que podem amparar o trabalho do professor em todos 
os níveis. Neste texto, estamos refl etindo sobre a Pedagogia Libertadora 
e como ela contribui para que a Educação Infantil tenha uma vertente 
humanizada e emancipatória, inclusive para educandos de 0 a 5 anos. 

Um caso relatado por Paulo Freire

Iniciaremos com um fato explanado pelo próprio Paulo Freire (2011) 
no título A Pedagogia da Autonomia. Sobre esse relato traremos algumas 
refl exões. Na sequência, apresentaremos dois depoimentos de professo-
ras que atuam com a faixa etária em destaque, mas não teceremos co-
mentários, deixaremos que você, leitor, refl ita por si mesmo acerca dos 
registros das professoras.  

“Um avião chega. Curiosa, a criança inclina a cabeça na busca 
de solucionar o som de motores. Volta-se para a mãe e diz: ‘O avião, ain-
da, chegou.’ Silêncio. A mãe diz: ‘O avião, já, chegou.’ A criança corre 
até o extremo da sala e volta dizendo. ‘O avião, já chegou.’ O discurso 
da criança, que envolvia a sua posição curiosa em face do que ocorria, 
afi rmava, primeiro, o conhecimento do ponto de vista do fato concreto – 
o avião chegou – e era conhecimento do ponto de vista da criança que, 
entre outras coisas, fi zera domínio da circunstância adverbial de tempo, 
no já” (FREIRE, 2011, p. 49).
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Na cena, quais aspectos se relacionam ao modelo de educação 
apresentado por Freire? A partir da questão elencaremos, a seguir, o que 
identificamos:

a) Houve a observação da criança sobre um fato que a afetava de 
alguma forma, afinal, estavam esperando o avião;

b) A criança constatou que o avião havia chegado e a espera, portanto, 
havia terminado;

c) A forma de expressar tal constatação, o uso da linguagem, a inquietação, 
o diálogo a partir do observado e constatado foi bem elaborado;

d) A constatação da mãe quanto à utilização do advérbio de tempo na 
frase da criança e a intervenção discursiva;

e) O retorno da criança com a nova estrutura frasal, ajustando o tempo;
f) Uma aprendizagem marcada pelo discurso/diálogo que não é 

monótono e repetitivo” (2011, p. 65).

 No que se refere ao ato de constatar, criança e mãe passaram 
por esse momento.  Freire (2011, p. 67) diz: “Constatando, nos tornamos 
capazes de intervir na realidade [...] não simplesmente nos adaptar a 
ela”. No caso da mãe, ela constatou a necessidade de intervenção para 
que o discurso estivesse coeso. A criança passa por um processo mais 
complexo: constata a chegada do avião, um fato esperado; relata o 
que observou; ouve a mãe; constata que houve uma interferência em 
seu discurso; e o realinha. Deixamos aqui mais uma questão: Se a mãe 
quisesse continuar o diálogo, quais seriam os próximos passos, já que o 
avião chegou? 

O objetivo não é lhes trazer alguma resposta, queremos apenas, uti-
lizar tal exemplo básico, para demonstrar uma cena que pode ser trans-
posta às diversas situações de aprendizagem em sala de aula e podem 
auxiliar na reflexão sobre a relação docente/discente na construção do 
saber, desde a tenra idade da Educação Infantil. Caberia destacar que 
o processo interativo foi rico e que a continuidade dele ampliaria o olhar 
da criança sobre o objeto que está em pauta. 

Paulo Freire, lá, no princípio, no título, Educação como prática da li-
berdade, transformava a essência simplista do ato de ensinar e de apren-
der, ao referenciar a necessidade do diálogo para o êxito do processo 
educativo. Freire diz (1980, p. 42): “[...] o diálogo impõe-se como o cami-
nho pelo qual os homens encontram seu significado enquanto homens; o 
diálogo é, pois, uma necessidade existencial”. Há três vídeos na internet 
que podem também exemplificar o ganho na aprendizagem quando 
investimos no diálogo para que a aprendizagem ocorra na Educação 
Infantil. 

Um deles é o do bebê Alice41, o outro, intitulado Barracos na creche 
e o terceiro, na Espanha, que envolve a rejeição de um coleguinha ne-
gro de participar das brincadeiras no parque de diversão. 

O bebê, no primeiro vídeo, gosta de pronunciar palavras, mas no 
caminho reflete sobre o que é difícil de ser pronunciado e relaciona uma 

41  BEBÊ Alice de 2 anos falando palavras difíceis 2. (1min. 39 s.). Disponível em : <https://m.
youtube.com/watch?v=vQc2_qe9NeI> . Acesso em 26 dez. 2021.



palavra que a mãe considera complexa com o termo estapafúrdio, que, 
certamente, para ela é difícil. 

O segundo exemplo42, trata-se de um menino que relata sobre uma 
mordida que recebeu na creche. A partir do estímulo reflexivo, ele apre-
senta e constata alguns problemas que acontecem na escola e de for-
ma implícita, para concluir, sugere que a criança que o mordeu vá para 
o castigo. 

No terceiro43, está clara uma realidade preconceituosa e exclu-
dente, a qual requer uma ação coletiva, com planejamento específico, 
que possibilite a desconstrução de pensamentos que limitam o universo 
interativo, por conta da cor diferente do colega, por exemplo. O que 
se observa no vídeo precisa ser alvo de reflexão da equipe escolar e de 
ações dialógicas para que haja mudança das condutas excludentes e 
preconceituosas. 

É obvio que a educação acontece em todos os momentos e lu-
gares, e não somente na escola, mas a escola é o espaço privilegiado 
para a educação formal e para a práxis apresentada por Freire. Nesse 
espaço privilegiado, o sujeito constrói seu saber e garante a sua auto-
nomia discursiva, por meio de experiências interativas e de tomada de 
decisões. Com tal exercício diário, professores e alunos ressignificam os 
conhecimentos a serem adquiridos.  Diante do exposto, entendemos, en-
fim, que o pensamento de Paulo Freire ocupa, com propriedade, todos 
os espaços da educação quando os alvos são humanizar e emancipar. 
Sua defesa à dialogicidade compreende a solução de conflitos, a apre-
sentação de ideias sobre um fato, o estabelecimento de acordos, inclusi-
ve sobre as brincadeiras do grupo. Isto é, ele nos apresenta uma fonte de 
água para o desenvolvimento humano, que não se esgota.

O Professor da Educação Infantil e os Desafios da Profissão

É necessário para que a Educação Infantil ganhe seu mérito na 
sociedade acadêmica e para que haja de fato uma educação de qua-
lidade, desde o início da escolarização um novo olhar para a atividade 
docente deste segmento. Ressaltamos, que além da clareza sobre as 
funções é importante definir as responsabilidades do professor mediante 
ao público infantil, no que consiste à formação integral do educando. 
Ademais, é imprescindível uma excelente formação para que atuem 
competentemente, nesse sentido, com as crianças.

É um absurdo verificar que os professores da Educação Infantil 
recebem diversas nomenclaturas – pajens, auxiliares, tias, educadores, 
professores, ... – o que ocasiona dúvidas da sua real identidade e en-
gendra por sua vez, uma falta de autonomia e, consequentemente, de 

42  BARRACOS na creche. (3 min. 1 s.). Disponível em: <https://pt-br.facebook.com/foliape-
lotense/videos/barraco-na-creche-porque-tu-fez-isso-com-ele-juju/3137162003227231/>. 
Acesso em 10 jan. 2022.

43 VÍDEO viraliza ao mostrar menino negro hostilizado por crianças brancas na Espanha. (3 
min. 25 s.). Disponível em: < https://www.bbc.com/portuguese/internacional-43663034> 
Acesso em: 10 jan. 2022.
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desvalorização do trabalho exercido. Essa pouca clareza e entendimen-
to da real finalidade da educação entre 0 e 5 anos, bem como da res-
ponsabilidade do professor da Educação Infantil reflete negativamente 
nas etapas posteriores. 

Nota-se, então, que o professor, em seu papel, precisa atuar para 
além do ato de cuidar das crianças pequenas. A Educação Infantil é 
mais do que zelar pelas necessidades básicas infantis, é compreender 
e atender a cada um, em seu potencial de aprendizagem, em prol de 
sua formação integral e, infelizmente, a sociedade brasileira tem pouca 
consciência acerca disto.  

Percebemos que, devido à distorção do papel docente, a socie-
dade, desde o princípio da escolarização, passa a enxergar, de maneira 
limitada, a atividade do professor para bebês e de crianças pequenas 
e bem pequenas. São chamados de cuidadores. Educação Infantil vai 
muito além de cuidados básicos. Ela auxilia o ser a se tornar humano e se 
constituir como cidadão. 

Diante disto, a pedagogia voltada aos “pequenos” vem sendo 
alvo de debates contínuos, pois, como visto, trata-se de um desafio à 
classe, superar tal indefinição profissional. 

Outro desafio para os que atuam nas escolas nessa modalidade é 
o de ter um espaço organizado, para que haja constantes problematiza-
ções, porque, é ali que o ser, mesmo pequeno, fará uso do pensamento 
e da fala para expor suas emoções, seus desejos, questionará seus direi-
tos e reconhecerá seus deveres. 

Com tais alterações na realidade apresentada, o professor da 
Educação Infantil ficará mais seguro para acolher toda a demanda com 
atenção, com respeito, com comprometimento, transformando tudo isso 
em crescimento individual e coletivo.  

Como vimos, em Barracos na creche, a escola é o lugar onde a 
criança se depara com muitas situações que podem merecer reflexão. 
Madalena Freire, em A paixão de conhecer o mundo: relato de uma 
professora (2014) diz:

A criança pensa, agindo concretamente sobre os objetos. Ela ope-
ra, pensa a realidade transformando-a, e cada vez mais este pensar 
vai deixando de se apoiar no concreto. A criança vai interiorizando, 
abstraindo suas ações sobre a realidade (FREIRE, 2014, p. 29).

Os relatos, a seguir, validam a importância da aplicação do pen-
samento de Paulo Freire à Educação Infantil e também o descrito na 
citação, acima, de Madalena Freire.

Relatos de Professores que Atuam na Educação Infantil

1. Relato de Luciene Farias da Silva – Professora de Educação Infantil da 
SME-SP – (Creche – 0 a 3 anos).
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“As obras de Paulo Freire são referências obrigatórias para educado-
res que, assim como ele, acreditam no poder de transformação que 
a educação possui. Por isso, em nossos momentos de formação, por 
mais que os temas de estudos não estão diretamente ligados às suas 
abordagens, suas ideias permeiam sendo citadas como exemplo 
de reflexão. Um dos exemplos dessas citações é quando se refere 
às crianças como seres históricos e produtores de cultura, sabemos 
que as crianças carregam conhecimentos de mundo e que devem 
ser levadas em consideração para oferecermos vivências significa-
tivas de aprendizagens. Nós nos apegamos à fala que ‘não existe 
saber mais ou menos, há saberes diferentes...’ de Paulo Freire para 
entender que cada criança possui habilidades diferentes e que são 
capazes de se desenvolverem de forma a construir diversos concei-
tos de aprendizagens. A criança na Educação Infantil, além de ser 
cuidada em todos os aspectos de higiene, saúde, alimentação e 
bem-estar, ela também se desenvolve cognitivamente através das 
vivências que seu professor lhe oferece por meio da exploração e 
curiosidade, ela também tem a oportunidade de construir relações 
sócio afetivas com seus professores, colegas e demais funcionários, 
além de estabelecer interações das mais variadas possíveis que lhe 
ajudarão em seu desenvolvimento onde antes ela só conhecia no 
âmbito familiar. Conhecer a criança, saber de onde ela vem, quais 
seus medos, quais seus desejos, quais suas necessidades e preferên-
cias são caminhos que nós, professores de Educação Infantil, tenta-
mos traçar, porém nem sempre conseguimos atender tudo que a 
criança precisa, apesar de estudos constantes sobre a prática de 
uma escuta ativa em relação a tudo que se refere à criança, mas 
sabemos que a deficiência estrutural, tanto nos aspectos de espa-
ços e estrutura predial quanto na falta de recursos humanos e apoio, 
que as escolas de educação infantil possuem dificulta colocarmos 
em prática essas teorias e estudos. Porém não desistimos tão fácil e 
lutamos sempre para oferecer o melhor para a criança que frequen-
ta o CEI, apesar de todas as dificuldades enfrentadas acreditamos 
que a Educação Infantil é a base para as demais etapas da edu-
cação. A fase oral é marcada pelo primeiro contato do bebê com 
o mundo externo através da amamentação, por isso é normal que 
ele tente explorar e descobrir o mundo através da boca. Crianças e 
bebês possuem um acentuado grau de egocentrismo e age na ten-
tativa de satisfazer seus próprios desejos, por isso a vontade do outro 
é vista como um obstáculo para que consiga o que quer. É nessa 
fase do desenvolvimento em que os primeiros conflitos acontecem 
e é papel fundamental do professor ser mediador nesses momen-
tos. Por isso as mordidas são entendidas como parte do processo de 
desenvolvimento, sendo mais comum entre crianças de 1 a 3 anos 
de idade. Nas reuniões de pais sempre destacamos a importância 
da compreensão das famílias quando acontecem esses casos de 
mordidas, pois a parceria é fundamental para o pleno desenvolvi-
mento da criança. Em sala, temos a tarefa de ter uma postura re-
petitiva, sempre orientando a criança de que esse comportamento 
não é adequado, usamos momentos lúdicos com historinhas e rodas 
de conversas para tentar fazer com que a criança perceba o sen-
timento do outro, para que saiba esperar sua vez em determinadas 
brincadeiras e tente resolver seu conflito de outra maneira. Nossos 
olhares estão sempre atentos a cada criança para evitar o acon-
tecimento de mordidas, porém elas sempre acontecem, e quan-
do acontecem conversamos imediatamente com a criança que 
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mordeu sobre seu comportamento e o sentimento que ela desper-
tou em seu colega, também comunicamos ambas as famílias sobre 
o ocorrido. Essa é uma fase que exige muita atenção, mas sabemos 
que ela irá passar. Os bebês e crianças da Educação Infantil ainda 
não possuem a linguagem oral totalmente desenvolvida e em nosso 
planejamento as propostas para desenvolver esta linguagem apa-
recem de maneira permanente. Embora ainda não saibam falar, 
as rodas de conversas com assuntos de interesses das crianças, as 
rodas de histórias, rodas de músicas, as interações com os adultos e 
crianças da mesma idade ou idade diferente e as brincadeiras que 
são oferecidas contribuem para favorecer o desenvolvimento da 
linguagem oral, ampliando o repertório de palavras e estimulando 
sua fala a todo momento. Entendemos que cada criança possui seu 
ritmo de desenvolvimento que deve ser respeitado, porém é papel 
do professor contribuir com seu aprendizado dando suporte e ferra-
mentas necessárias para que se desenvolva plenamente”.

2. Relato breve: Olhar sobre a Educação Infantil na perspectiva freiriana 
– Professora Andréia Souza Santos, efetiva no Município de Santo André, 
lecionando em 2021 na turma 2º ciclo final (crianças com 5 anos).

“A concepção de Educação Infantil na perspectiva freiriana têm 
[s.i.c.]44 aspectos problematizadores em relação à curiosidade e 
ao diálogo, de modo, em que a criança não apenas seja estimu-
lada para viver, mas, em uma constante leitura do mundo, possa 
ser capaz de experienciar, questionar, criar, explorar, vivenciar as 
representações de papéis obtendo um desenvolvimento pleno. 
Diante desta perspectiva, a criança é vista integralmente, quan-
do não estimulada pode apresentar problemas na cognição, na 
socialização, na parte afetiva e na psicomotricidade. Todos esses 
aspectos são uma unidade que se completam e se desenvolvem 
concomitantemente, nesse sentido, se faz necessário que o pro-
fissional enxergue a criança como um todo, sem fragmentos para 
que construa segurança ao explorar as ações ofertadas. Contudo, 
para atuar na Educação Infantil é preciso compreender o espa-
ço como potencializador qualitativo, que seja convidativo para o 
brincar, experienciar, de maneira a ser capaz de contribuir para a 
formação da identidade, para a percepção do outro, de si mes-
ma, do meio em que vive, o que tem em sua volta. Desta forma, 
a criança atinge a consciência crítica despertando conceitos de 
quem ela é, o que a desestabiliza, como lida com as emoções, apri-
morando o equilíbrio para a formação de sua identidade. O cami-
nho para garantir boas experiências, está no planejamento que 
deve estruturar a rotina tendo como base o olhar atento, a escuta 
como potencializadora para construções de saberes valorizando 
dos conhecimentos prévios e exercitar a curiosidade investigativa, 
de modo, a direcionar a formação global. O brincar é muito sério 
quando se trata da primeira infância porque é através dela [s.i.c.]45 
que ocorrerá aprendizagens, portanto, as paredes, o chão, o teto 
e os espaços precisam aguçar a curiosidade, chamar a atenção 
convidando as crianças a se manifestarem. Na prática, podem 
ser reconhecidos como cantinhos em uma gama bem diversa, ao 

44  S.I.C. = Segundo Informações Colhidas. A palavra está incorreta trás. Na verdade, o 
correto é tem.

45  Na verdade, o correto é dele, pois se refere ao brincar.
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quais podem ser: da leitura manipulando livros com diferentes tex-
turas, tamanhos, estímulos visuais, sonoros, letras móveis; das artes 
manuais usando massinha, pincéis, tintas convencionais e naturais, 
recorte, colagem, uso da tesoura, elementos da natureza, caneti-
nhas e lápis em diferentes espessuras; dos blocos e brinquedos de 
estimulação lógica como monta-monta, quebra-cabeça, núme-
ros, palitos de sorvetes, dominó de espuma, dado interativo, ca-
lendário; da boneca com diversos formatos da figura humana; dos 
animais em miniaturas, dentre tantos outro que podem e devem 
ser montados conforme os interesses dos educandos. Oportunizar 
essa interação criança/criança é primordial no processo de desen-
volvimento de ensino e aprendizagem, ao qual, estimula a criança 
a superar desafios, elaborar estratégias, compartilhar pensamentos 
numa troca respeitosa entre os pares e seus professores, exercitan-
do o diálogo como primordial nesse processo. Quando o conheci-
mento ocorre dialeticamente em um contexto brincante permite o 
desenvolvimento do sujeito de conhecimento, produtor de história, 
autônomo, capaz de tomar decisões, fazer escolhas e consequen-
temente atende as necessidades dos educandos. Portanto, é in-
teressante preparar boas rodas de conversas. É neste sentido que 
se faz valer a fala de Paulo Freire ‘O respeito é um ato de amor’ 
promovendo a educação transformadora e emancipatória. Para 
melhor elucidar a prática vale compartilhar uma experiência. 
Durante o estudo da letra T, compreendendo seu traçado, som e 
suas relações entre grafemas e fonemas nas construções das pala-
vras, uma criança fala:
– Prô , o T é do Tubarão, né? Você conhece o Megalodon? 
– Ele é o maior tubarão!
Após esta fala, o desconhecido surgiu. E de imediato a pesquisa se 
fez necessária, e os alunos foram manifestando o que sabiam de-
monstrando muitos interesses. Então, combinados surgiram para que 
todos pudessem compartilhar durante as aulas as curiosidades des-
cobertas ao pesquisarem em casa.
No dia seguinte, um trouxe uma pelúcia de tubarão que virou o 
mascote denominado ‘Megalodon’; outro trouxe um rascunho feito 
pela família contando características do animal, o computador em 
sala facilitou a apresentação de imagens, vídeos pequenos e assim 
surgiram novas ideias que culminaram em um projetinho, ao qual, 
interdisciplinarmente explorou-se artes, conceitos matemáticos 
em grandezas e medidas comparando tamanhos, força, texturas, 
Ciências com os alimentos advindos do mar, os animais marinhos e 
Português descobrindo novas palavras. 
Neste percurso muitas curiosidades surgiram, as ações estimularam 
a criticidade, a capacidade questionadora, investigativa que só foi 
possível, devido a sensibilidade ao olhar e escutar o aluno.
Diante desta vivência fica notório a prática educativa como uma 
potência capaz de construir saberes valorizando e transformando o 
educando em um processo em constante evolução, não cabendo 
mais o autoritarismo e o doutrinamento, o professor media todo esse 
processo compreendendo que a educação é flexível como os ca-
minhos da vida que são desafiadores”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como observado, defendemos que as contribuições de Paulo 
Freire à Educação são grandiosas, inclusive à Educação Infantil. Com 
efeito, elas não cabem em um artigo ou capítulo de livro, mas tentamos 
trazer nossa contribuição a partir de alguns focos de observação, desta-
cando a ideia do diálogo e da problematização.  

Procuramos evidenciar o papel do professor para uma Pedagogia 
Libertadora, demonstrando algumas dificuldades do trabalho educativo 
superadas, se houver melhor definição do papel a ser desempenhado, 
se houver um espaço organizado para o ensino e a aprendizagem desta 
faixa etária e se a base do profissional, que atua com as crianças entre 
0 e 5 anos, for uma concepção progressista. A proposta de Paulo Freire 
auxilia esse ator, inclusive no que consiste à consolidação de sua identi-
dade, socialmente indefinida. 

Procuramos destacar algumas práticas educacionais possíveis ao 
educador de todos os segmentos e apresentamos três relatos significati-
vos: um do próprio Paulo Freire, que foi analisado e outros dois, de profes-
soras que atuam nesse segmento, para que conheçam a prática deles 
com base no ideário freiriano.  

Também enfatizamos a necessidade de uma boa formação pro-
fissional para que o professor de Educação Infantil tenha pleno conheci-
mento sobre suas responsabilidades como formadores de seres humanos 
em desenvolvimento. 

Destacamos, igualmente, a importância da reavaliação da teoria/
prática docente, pois são nos primeiros anos de vida que a criança es-
tabelece conexões para se desenvolver socialmente e emocionalmente. 
Neste momento, o trabalho comprometido certamente, interferirá nas de-
cisões e na vida desses pequenos cidadãos. 

Por isso, o adulto, professor, precisa se aprimorar no conhecimento 
das concepções pedagógicas, para aplicá-las, auxiliando a criança nas 
novas experiências, que envolvem pensamentos, emoções e a expressão 
verbal. Uma criança que tenha espaço de diálogo, saberá argumentar 
melhor e exercerá com mais facilidade seus deveres perante a sociedade 
e garantirá o cumprimento dos direitos. 

Nessa linha de trabalho, entendemos que Paulo Freire é essencial, 
pois ele propõe uma pedagogia humanizadora e emancipatória, na 
qual todos aprendam juntos e o professor não é detentor de todo conhe-
cimento. Na verdade, ele é quem problematiza e auxilia na visualização 
de caminhos. Porém, é a criança que escolherá o melhor trajeto a seguir. 

A escolha assertiva, no entanto, dependerá de um processo refle-
xivo em sala de aula e em todos os espaços de aprendizagem. Desse 
modo, destacamos não somente o diálogo, mas também a escuta aten-
ta do docente para as observações, as constatações, as discordâncias e 
as conclusões dos educandos. 

Diante da perspectiva freiriana, finalmente, consideramos que a 
formação priorizará o exercício da cidadania para a transformação de 
realidades estagnadas e excludentes. 
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POSFÁCIO

A trajetória que, em conjunto, nós, autores, percorremos por meio 
da leitura da coletânea (Re)Pensando a(s) Infância(s): Práticas Reflexivas 
e Inovadoras na Educação Infantil nos leva a crer que, nas palavras de 
Érica Rocha, “O Fim é apenas o Início...”.

Ao mesmo passo que as Políticas Públicas em favor da(s) Infância(s) 
avançam no sentido da discussão, reflexão e sistematização desse es-
pecífico nível de ensino, ainda são constatadas muitas concepções er-
rôneas e equivocadas em torno do universo infantil e seu processo de 
educação formal, principalmente aliadas ao caráter assistencialista e 
cuidador de tempos de outrora. Tais concepções perpassam o campo 
das ideias e acabam se cristalizando em práticas que não priorizam o 
ensino e o atendimento de qualidade para as crianças. 

Algumas dessas inculcações nos mobilizaram e nos levaram a [Re]
pensar a(s) Infância(s). Nesse caminhar, pudemos encontrar muitos auto-
res que, como nós, têm inúmeras inquietações, pois embora a Educação 
Infantil venha passando por notórias mudanças desde sua “implanta-
ção”, ao ganhar espaço, estruturação, e, principalmente voz e valori-
zação no que tange ao reconhecimento enquanto primeiro alicerce 
da Educação Básica, ainda são verificados passos embrionários nesse 
sentido. 

Isso pode se remeter à concepção de Educação Infantil arraiga-
da, ainda sobre o ranço assistencialista. Muitos profissionais da educação 
parecem não compreender o espaço relevante que a Educação Infantil 
vem tomando em discussões e debates em torno da melhor qualidade 
da(s) e para a(s) Infância(s). 

Observa-se também que, aparentemente, parte desses profissio-
nais apresenta resistência no que tange à documentação, à sistematiza-
ção e aos registros das práticas pedagógicas desse segmento.

Esta coletânea foi constituída de 22 reflexões subdivididas em 
nove frentes, sendo Artes, Atuação Gestora, Concepção de Criança 
e de Infância, Culturas Infantis, Formação Docente, Intersetorialidade, 
Legislação, Ludicidade e Prática Docente.

Com a primeira frente reflexiva de nossa coletânea, podemos 
conceber a Arte como movimento reflexivo de criação e de recriação 
em torno de toda complexidade do ser humano, que, ao integrar to-
das as dimensões do ser humano, em seus aspectos intelectual, sensorial, 
emocional, tecnológico e ético, trabalha com as múltiplas linguagens 
da(s) Infância(s), abrangendo todas as especificidades da(s) criança(s) 
nas quais se incluem o desenvolvimento artístico como forma expressi-
va. Portanto, a Educação Infantil é lócus privilegiado de todo processo 
histórico de construção intelectual e social da(s) criança(s), visando à 
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formação e desenvolvimento, imprescindíveis a desencadear o desen-
volvimento intelectual, cognitivo e afetivo de toda e qualquer criança. 

Com a ajuda de Regina Célia de Matos Paccola e Narda Helena 
Jorosky, conseguimos aprofundar as reflexões acerca da arte no sentido 
de repensar e ampliar as possibilidades do fazer docente na Educação 
Infantil e, o mais importante, visualizar a criança como protagonista po-
tente e produtora de vida, de arte e de cultura.

As reflexões de Solange Maria de Oliveira Cruz, a organizadora, ca-
minham neste mesmo sentido, mas seu provocativo convite diz respeito 
em olhar atentamente às paredes da creche e se encantar com os de-
senhos infantis (de 0 a 3 anos), carregados de desejos, de intenções, de 
falas, de pensamentos e de sentimentos, ....  Olhar este que o adulto – 
docente – deve exercitar a fim de valorizar as múltiplas possibilidades das 
crianças em experimentar e expressar por meio de seu próprio desenho. 

Por fim, Rafael Garcia Batista apresenta à coletânea a obra plural, 
rica e atemporal da artista avareense Djanira da Motta e Silva, ou sim-
plesmente Djanira, que com toda sua ludicidade, multiculturalidade e 
multidisciplinaridade, pode e deve ser inserida às crianças da Educação 
Infantil.

Que sintonia e interlace podemos perceber nas propostas da fren-
te Atuação Gestora. Cônscios pela gerência escolar da Infância, uma 
única pretensão pode ser observada: gerir na Educação Infantil, é gerir 
com, principalmente em coparceria e correponsabilidade com a família, 
que é muito bem acolhida, zelada e valorizada nessas discussões. 

Francielle Aparecida Palma e Virgínia Luiza Meneguel Calderoni 
apresentam a importância da educação caminhar ladeada de afeto(s), 
ao trazer que a atuação do gestor escolar deve primar pela criatividade 
e pelo desenvolvimento de estratégias à valorização da comunidade 
escolar, tendo o afeto como premissa para acolher e estreitar vínculos 
entre todos os membros que constituem a unidade escolar. 

Nós, Eduardo Gasperoni de Oliveira e Solange Maria de Oliveira 
Cruz, autores e organizadores, fazemos uma solicitação: que os gestores 
se atentem para a questão do acolhimento, um dos alicerces da atua-
ção gestora no segmento escolar da Educação Infantil. A discussão visa 
elucidar certas confusões em torno de relacionar o caráter assistencialis-
ta que imperou e ainda impera na Educação Infantil, com o aspecto do 
acolhimento. Neste sentido, a liderança gestora que defendemos deve 
ser acolhedora, dar assistência e acima de tudo, ‘afinar’ e ‘educar’ seu 
olhar, numa atuação que perpasse os muros escolares, primando pelo 
bem-estar do outro e qualquer ser humano. 

A equipe gestora-pedagógica da Casa da Criança de Taquarituba, 
constituída por Iracema Vaz Mariano Righetto, Márcia Cristina da Silva 
Costa, Mari Lucilene Picelli, Marisa Teixeira de Oliveira Vilem Geraldi, 
Neucilene Maria Ribeiro Wenzel e Valéria Roncon Benini, nos brindam 
com o exitoso relato de experiência ao empregar a abordagem da 
Disciplina Positiva, como estratégia de mudança, ao olhar a criança, 
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desde a primeira infância, como um ser integral, merecendo ser respei-
tada na sua individualidade, o que corrobora com o desenvolvimento 
de habilidades socioemocionais na primeira infância e fortalece o sen-
so de importância, necessidade e pertencimento dentro da família. O 
que nos mostra que é possível a aproximação entre pais, cuidadores e 
educadores no sentido de ajudar nossas crianças, através da oferta de 
instrumentos, ferramentas e sendo guias de modo a favorecer e estimular 
o desenvolvimento das habilidades socioemocionais por elas. 

A ação e preocupação em (re)rensar sobre a temática em voga 
desta coletânea vem ao encontro com a frente reflexiva Concepção 
de Criança e de Infância. Abordar esta frente é abordar construção, 
partilha, história e olhar; a grande maioria das vezes, olhar do adulto. Eis 
um grande risco e desafio: falar do outro. E aqui, está o desafio dos dois 
capítulos que seguem: falar da criança. Mas como falar da criança, ou 
melhor dizendo, das crianças sem ouvi-las, sem escutá-las, sem percebê-
-las? Os estudiosos e autores se propuseram a responder tal provocação.

O cerne da reflexão dos organizadores, Eduardo Gasperoni de 
Oliveira e Solange Maria de Oliveira Cruz, diz respeito à construção so-
cial do conceito de Infância e de Criança sob o viés da Sociologia da 
Infância e sob os impactos das Representações Sociais sobre tais concei-
tos. Pode-se constatar que tais terminologias e categorias são passíveis 
de mudanças de ótica, ou seja, perpassam os aspectos históricos, socais 
e culturais, sem esquecer-se de levar em conta a questão do espaço e 
do tempo em que estão inseridas e que nem a criança e nem a infância 
podem ser pensadas como universais, em decorrência da pluralidade e 
da diversidade em que são constituídas. 

Na mesma linha de raciocínio, para Adelir Aparecida Marinho de 
Barros, o conhecimento do contexto histórico em que conceitos e con-
cepções são elaborados são situados socialmente. Nesse sentido, ao 
aproximar historicamente o modo como foram se estabelecendo, com-
preende que apresentar um conceito ou uma concepção de criança é 
expor o entendimento que se tem do lugar que ela ocupa na sociedade. 

Paulo Renato da Silva, por meio da frente reflexiva Culturas Infantis, 
tece uma oportuna crítica em relação ao planejamento e à inserção em 
torno das datas comemorativas na Educação Infantil. Tal prática, muitas 
vezes, ocorre de modo acrítico, ou com mero objetivo de ocupar o tem-
po e as linhas de um semanário docente e, que, infelizmente, são natura-
lizados no currículo. Seus apontamentos nos levam a muitas indagações, 
dentre elas, frisa-se aqui: Qual real sentido e significado das datas come-
morativas às crianças? A inserção delas deveria ser a função escolar? E, 
por fim, quais podem ser as consequências à educação das crianças, 
inquirindo, assim, sobre que é e como é abordado? O aporte teórico 
apresentado nessa discussão colaborou na busca de subsídios que res-
pondessem tais questionamentos e que nos faz olhar de modo mais críti-
co às propostas curriculares, principalmente na Educação Infantil.

A frente Formação Docente teve como preocupação se adequar 
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às demandas da sociedade contemporânea, pois nossa Educação pas-
sa por contínuas transformações que impactam de modo incisivo a for-
mação do(s) educador(es/as) que precisam [re]construir um novo perfil 
docente que seja multifacetado, aberto e em constante aprendizado.

Flávia Cristina Oliveira Murbach de Barros, Lucianna Magri de Melo 
Munhoz, Roseane Daminelli Gomes e Rúbia Cristina Cruz, neste sentido, 
trazem à baila a contribuição de práticas pedagógicas transformadoras, 
visando uma Educação Humanizadora e Emancipatória, por meio dos 
pressupostos freinetianos, na Educação Infantil, colaborando, assim, com 
vivências e experiências de bebês, crianças muito pequenas e crianças 
pequenas. 

Dione Leite Oliveira Almeida traz à coletânea as inquietações e os 
desafios vivenciados quando atuou como professor coordenador peda-
gógico na Educação Infantil. Profissional de função complexa, que en-
volve uma gama de competências, o coordenador é mediador por ex-
celência, o coração da escola, possui variadas funções que constituem 
seu perfil profissional, principalmente sobre o aspecto formativo docente.

Re)Pensar a(s) Infância(s) não se trata de uma preocupação ape-
nas do setor educacional, pois de acordo com as assistentes sociais 
Marina Corcovia e Fabiana Giannetti Duarte, é impossível pensar no 
atendimento à criança sob uma perspectiva isolada de seu núcleo fa-
miliar. Neste sentido, as autoras trazem a Intersetorialidade enquanto es-
tratégia, descentralizada do poder estatal, que cria novas instâncias de 
poder e redefine as relações do estado e sociedade, articulando saberes 
e experiências no planejamento, na realização e na avaliação de ações 
em sistema de rede, conforme a especificidade de cada criança e sua 
família, destacando o papel essencial da escola. A reflexão nos mostra 
que, infelizmente, o Estado ao invés de assegurar tais direitos, promove 
ações de desproteção social, não efetivando, assim, sua responsabilida-
de pública e instituída constitucionalmente, o que inviabiliza a consolida-
ção dos direitos sociais. 

Luiz Alcides José Oliveira, na frente reflexiva Legislação, tece uma 
panorama evolutivo da carreira docente na Educação Infantil, peculiar-
mente em Tejupá-SP, município em que coordena a ‘pasta’ da Educação. 
Apresenta os avanços no Magistério com a mudança do FUNDEF para 
o FUNDEB que impactou fortemente a construção de políticas públicas 
efetivas para a carreira docente, principalmente ao incluir o segmento 
escolar da Educação Infantil, o que pode significar uma proposta para 
melhores condições à atuação docente, principalmente no que tange à 
valorização profissional, cumprindo assim, o que preconiza o artigo nº 67, 
da LDB 9.394/1996 (BRASIL, 1996).

Na frente Ludicidade, em seus três capítulos constituintes, não se 
pode negar que todos destacam a figura do(a) educador(a) em todo o 
processo de mediação e de intervenção junto à criança. Exercida pelo 
educador(a), a mediação pedagógica por meio da ludicidade colabo-
ra na ampliação do repertório cultural, na possibilidade de humanizar, 
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incorporação de conhecimentos, saberes e experiências, adequada 
apropriação de signos e de instrumentos, dentre outros benefícios que 
auxiliarão a criança no processo de intervenção de modo crítico e 
atuante sobre a realidade e, por meio da interação com os pares, refletir 
e transformar seu dia a dia.

Matheus Henrique de Campos e Silvana Aparecida Silva de 
Campos defendem a importância dos jogos e das brincadeiras, conce-
bendo-os como importantes recursos pedagógicos e ricas oportunidades 
para ampliar o repertório de experiências infantis, o que colabora com a 
construção do conhecimento, formação da personalidade e desenvol-
vimento integral da criança. 

Eduardo Gasperoni de Oliveira e Solange Maria de Oliveira Cruz 
apresentam o debate acerca do entendimento do processo avaliativo 
na Educação Infantil que se dá, de modo primordial, por meio das brin-
cadeiras, enfatizando o olhar, o acompanhamento e o registro por parte 
do(a) educador(a). A avaliação deve ser o ponto de partida à constru-
ção de novas relações e significados, o que não se restringe no ‘bom’ ou 
‘mal’ desempenho da criança. Mas sim uma ferramenta indispensável à 
formação de uma prática pedagógica que esteja comprometida com 
o desenvolvimento das crianças. 

O Trabalho de Conclusão de Curso em Pedagogia de Nathália 
Rodrigues Vaz traz o jogo simbólico como elemento facilitador do de-
senvolvimento infantil, de modo peculiar às crianças bem pequenas e 
enfatiza a relevância da atuação e da intervenção docente com o fa-
z-de-conta. A defesa deste trabalho toma consistência com a metodo-
logia adotada: a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, com 
educadores da faixa etária em voga e sinaliza a relevante atuação e 
intervenção docente com o jogo simbólico que traz os benefícios ao de-
senvolvimento infantil. Dentre eles: estimular diversas habilidades e capa-
cidades sociais (colabora na socialização e na integração, estimulando, 
assim com o compartilhamento, combinação e atribuição de papéis e 
atuações; exercício da capacidade de resolução de pequenos proble-
mas), habilidades e capacidades cognitivas (promover o entendimento 
e a reorganização das suas estruturas mentais; capacidade de pensar, 
representando simbolicamente as suas ações; exercitar a criatividade; 
poder alterar a sua identidade, interpretando uma personagem sendo 
normalmente um adulto próximo, ou uma figura de fantasia; estimula o 
desenvolvimento da linguagem, etc.), emocionais (desenvolver a au-
tonomia; reviver situações cotidianas; resolver conflitos internos, etc.) e 
motoras (representar corporalmente o imaginário; organizar espaços; es-
quematizar cenas, etc.). 

Por fim, a frente refletiva Prática Docente foi o campo de reflexão 
mais recorrido nesta coletânea, constituída por seis capítulos. Isso pode 
ter relação com a grande preocupação da classe docente no sentido 
de redescobrir novas estratégias didático-pedagógicas para sua atua-
ção, seja em relação à linguagem escrita, à utilização adequada das 
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tecnologias, ou mesmo em relação às contribuições freirianas para uma 
Educação Emancipatória e Humanizadora, inclusive na(s) Infância(s). 
Esta preocupação se estende e também tem o foco na criança, visando 
colaborar com o desenvolvimento, com a aprendizagem e, sobretudo, 
com o protagonismo infantil, seja na sua efetiva inclusão, seja em relação 
ao estabelecimento de limites.

Dione Leite Oliveira Almeida e Renan de Oliveira Almeida trazem a 
seguinte indagação: A responsabilidade do estabelecimento de limites 
na Educação Infantil é de quem? Da família ou da Escola? O aporte teóri-
co colabora na busca de respostas para tal questionamento, apontando 
que o ser humano sempre conviveu com o estabelecimento de limites, 
aprendendo e compreendendo diversas situações no relacionamento 
com outro alguém. A postura do adulto, sejam os pais, familiares ou edu-
cadores(as), é de extrema relevância. Apesar de grande responsabili-
dade de estabelecimento de limites seja da família, a instituição escolar 
apresenta significativa contribuição também. Neste sentido, a funda-
mental parceria entre escola e família deve construir um sólido alicerce 
da educação em valores. Os papeis de ambas são complementares, 
devendo ter muita clareza no delineamento da ação de cada uma, pois 
a soma das competências da escola e da família fará com que crianças 
desenvolvam-se integralmente, isso abrange desde o próprio bem-estar, 
a descoberta de possibilidades, a estruturação da personalidade – por 
meio do limite e do afeto –, a inteligência dos relacionamentos e o de-
senvolvimento socioemocional. 

Ana Laura Ribeiro da Silva faz uma crítica sobre práticas descontex-
tualizadas, enfadonhas e inadequadas em torno da Linguagem Escrita 
na Educação Infantil. Em contraposição, contribui ao trazer a organiza-
ção pedagógica de ações baseadas nas técnicas de ensino de Célestin 
Freinet, especialmente do jornal escolar, como práticas exitosas e cola-
borativas no processo de apropriação da Linguagem Escrita, enquanto 
cultura humana e função social. 

Luciana da Silva Braz, em seu artigo científico apresentado às 
Faculdades Integradas de Taguaí – FIT – como Trabalho de Conclusão 
do Curso de Pedagogia, concluído em 2021, teve como pretensão apre-
sentar informações teóricas, que respondessem ao problema voltado 
à reflexão e à compreensão acerca do uso das mídias digitais, e sobre 
a função da instituição escolar e seus colaboradores, em especial, dos 
educadores, na tentativa de viabilizar as melhores condições de uso 
de aparelhos tecnológicos no campo educacional. Tal utilização pode 
ser significativamente benéfica quando bem utilizada, podendo ser um 
grande aliado dos professores no processo de aprendizagem. Contudo, 
o emprego em excesso pode ser prejudicial, afetando o desenvolvimen-
to social, afetivo e cognitivo infantil, o que requer um trabalho em equipe 
dos professores juntamente com os pais ou responsáveis, estabelecendo 
limites de tempo de uso e seleção do que é apropriado para a idade de 
cada criança.
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Para Letícia Falarz Pot Bemfica, os direitos de aprendizagem e de 
desenvolvimento preconizados pela Base Nacional Comum Curricular – 
BNCC – (BRASIL, 2017) estão intrinsicamente relacionados com o protago-
nismo infantil, tornando a criança um agente de seu aprendizado. Neste 
sentido, a atuação e a intervenção docente tornam-se imperiosas a fim 
de criar distintas propostas que assegurem de fato os direitos de aprendi-
zagem e de desenvolvimento e possam assegurar que seja preservado, 
valorizado e estimulado o protagonismo da criança.

As inquietações na busca por um melhor entendimento acerca da 
concepção de criança de 0 a 5 anos, o sentido e o significado da educa-
ção escolar e o contexto histórico da inclusão educacional conduziram 
o capítulo de Carla Campos de Oliveira. Pautando-se em documentos e 
legislações norteadores referentes à inclusão, a autora nos apresenta os 
desafios e os avanços ao longo da evolução histórica do processo inclu-
sivo da sociedade e do cotidiano escolar e nos mostra que o verdadeiro 
desafio concerne ao reconhecimento e à valorização das diferenças, 
apartando-se de questões em torno da homogeneização e a normali-
zação já valorizados outrora. Fase em que não estão arraigados os este-
reótipos e os preconceitos nas crianças, a Educação Infantil trata-se da 
propícia oportunidade para se iniciar o processo inclusivo, pois a troca 
entre pares se dá de forma mais natural. Apesar das reflexões apontadas 
não sejam exclusivas à discussão e efetivação à inclusão na Educação 
Infantil, elas denotam um convite à comunidade escolar, possibilitando 
um repensar e uma compreensão de que desafios são inerentes. Porém, 
a Educação Especial Inclusiva trata-se de um avanço e a fim de que seus 
objetivos sejam alcançados se faz necessária a participação e o engaja-
mento de todos: escola, família e sociedade.

A coletânea finaliza com a imperiosa atuação do(a) educador(a) 
no que tange ao estímulo e desenvolvimento do senso crítico e do exer-
cício da cidadania da criança. É o desafio proposto pelas autoras Roseli 
Trevisan Marques de Souza e Telma Cristina Ciano da Silva Ferri. Para 
tanto, elas buscam subsídios didático-pedagógicos nos pressupostos de 
Paulo Freire. De modo principal nas obras A Educação como Prática da 
Liberdade, A Pedagogia do Oprimido e A Pedagogia da Autonomia e a 
possibilidade de repensar a formação, a teoria e a prática docente, vi-
sando uma pedagogia humanizadora, libertadora, progressista e eman-
cipatória, inclusive no segmento da infância, por meio do diálogo, da 
curiosidade, da problematização, da investigação, da autonomia, da 
reflexão, da observação, da escuta atenta, do estabelecimento de co-
nexões para o desenvolver socioemocional, dentre outros fatores.

Na organização dessa coletânea, nós, seus idealizadores e organi-
zadores, tivemos um longo caminho, quantas mensagens on-line, áudios 
que avançavam à madrugada, ..., desde a escolha e, posteriormente, a 
mudança do título46, organização dos capítulos e da frentes de reflexão, 

46   O título da coletânea Pensando a Infância foi alterado para (Re)Pensando a(s) Infân-
cia(s) diante da complexidade em se refletir sobre a multiplicidade e diversidade de 
crianças e de infâncias.
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o processo de correção e adequação, ou como eu, dizia: “Sol, dê seus 
pitacos!” 

‘Pitacos’ que não se estenderam apenas para esse conjunto de re-
flexões da nossa coletânea, mas conselhos e orientações sobre a gestão, 
sobre a Educação, sobre a Educação Infantil, sobre aspectos da vida 
profissional, mas também sobre vida pessoal, qualidade de vida... 

O nascimento dessa coletânea culminou com muitos outros nasci-
mentos.... O nascimento do texto de qualificação para o doutoramento 
intitulado Docência, alteridade e educação de crianças na creche: uma 
práxis dusseliana. Em breve o nascimento da Doutora em Educação, 
Doutora Solange Maria de Oliveira Cruz.

O nascimento de uma avó, a querida vovó Solange Maria de 
Oliveira Cruz, vovó da pequenina Sofia de Oliveira Souza Tigre, nascida 
aos 24 de novembro de 2021, o “mais novo amor” dessa vovó coruja, em 
suas palavras...

O nascimento de uma nova amizade... O processo criativo e cuida-
doso da artista Maria Fernanda Filipini que, com tamanha sensibilidade, 
construiu em desenhos a mensagem que cada colaborador(as) quis(e-
ram) transmitir e levar à reflexão em seu(s) texto(s). 

Aqui quem vós fala, caro(a) leitor(a), sou eu, Eduardo Gasperoni 
de Oliveira... Tomo às rédeas neste momento da escrita para dizer que 
Fernanda, uma amiga de longa data, tem um coração, uma sensibili-
dade e um dom artístico que não caberiam nas linhas desta coletânea. 
Amiga e parceira já produziu a capa da minha dissertação, O Pensar 
Bem na Educação Infantil¸ publicada em livro, em 2020, pela editora curi-
tibana Brazil Publishing, e a parceria novamente se faz presente. Mesma 
obra que a querida Sol, organizadora me presenteou com o prefácio. A 
amizade comigo as aproximou: minha amiga querida Fê e minha amiga 
querida Sol, ... que encontro! A amizade e mais uma parceria floresce-
ram... Que seja o primeiro de muitos projetos desse trio...

Falando em amizade, não podemos, Sol e eu, deixar de agradecer 
a colaboração do professor Rodolfo Gabriel de Oliveira Souza que mais 
uma vez contribuiu para concretização de mais uma coletânea, dispo-
nibilizando-se, gentilmente, à redação do abstract da nossa obra. Nosso 
muito obrigado!

Sobre o convite a pessoas – pensamos e convidados com carinho 
e expectativa tantos estudiosos com temáticas de suma relevância, mas, 
aqui, estes autores selaram conosco este compromisso, um compromisso 
não meramente contratual, mas um compromisso pela Educação, pe-
la(s) Infância(s) e por uma sociedade, um mundo melhor....

E, assim, em nome da organizadora Solange, teço meus 
agradecimentos...

Alguns amigos, outros queridos, uns conhecidos, outros nos brinda-
ram com a primeira de muitas parcerias Adelir Aparecida Marinho de 
Barros, Ana Laura Ribeira da Silva, Letícia Falarz Pot Bemfica, Roseane 
Daminelli Gomes, Rubia Cruz, Regina Célia de Matos Paccola, Lucianna 



Eduardo GaspEroni dE olivEira | solanGE Maria dE olivEira Cruz

(orGanizadorEs)

380

Magri de Melo Munhoz, Matheus Henrique de Campos, Mari Lucilene 
Picelli, Marcia Cristina da Silva Costa, Marisa Vilem, Neucilene Maria 
Ribeiro Wenzel, Marisa Teixeira de Oliveira Vilem Geraldi e Valéria Roncon 
Benini...

E aqueles não tão ‘desconhecidos’ assim... Quantas memórias 
afetivas, mas que remontam momentos de resistência árdua pela(s) 
Infância(s)... Professora da escola que eu geria, Silvana Aparecida Silva 
de Campos; Amiga, professora, coordenadora e supervisora, tudo numa 
pessoa e num só coração, Dione Leite de Oliveira Almeida; Rê, o menino 
que eu vi crescer e me enche de orgulho, Renan de Oliveira Almeida; 
amizades e encontros que o mestrado na Uninove me proporcionou, 
além da Sol, as queridas Carla Campos de Oliveira e Roseli Trevisan 
Marques de Souza; amigas queridas de longa data, Fabiana Giannetti 
Duarte e Marina Corcovia; da FAFIJA para a vida, Narda Helela Jorosky, 
que me enche o coração de contentamento, em dizer, “GEPICEI47, pre-
sente!’; parceira de período escolar e de receitas de culinárias malucas48 
para nossas crianças, e agora gestora, que merecimento, coordenadora 
pedagógica da Educação Infantil, Francielle Aparecida Palma; gestores 
de uma mesma luta – a Educação: Iracema Vaz Mariano Righetto e Luiz 
Alcides José Oliveira; Faculdades Integradas de Taguaí – FIT – muito bem 
representada pela coordenadora do Colegiado de Pedagogia, profes-
sora Telma Cristina Ciano da Silva Ferri; de minha diretora, a amiga que-
rida, companheira de colegiado das FIT, e agora, mui merecida atribui-
ção, supervisora de ensino na Educação Infantil, Virgínia Luiza Meneghel 
Calderoni; orgulhoso e coruja, minhas queridas orientandas de T.C.C. e 
formandas da primeira turma de Pedagogia das FIT, Turma Pedagogia 
Operante 2021, Luciana da Silva Braz e Nathália Rodrigues Vaz; professo-
ra da pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional da UENP 
que virou amiga querida e parceria de coletâneas, Flávia Cristina Oliveira 
Murbach de Barros; irmão, amigo e agora coordenador pedagógico da 
Educação Infantil, Paulo Renato da Silva; amigo, artista plástico e parcei-
ro de outras empreitadas acadêmicas, Rafael Garcia Batista.. 

Todo esse(s) processo(s) ocorreu(ram) de modo zeloso, humano, 
afetivo e ético. O(as) autor(es/as), o(as) estudioso(as) e o(as) pesquisa-
dor(es/as) nos apresentam múltiplas contribuições com  pesquisas que, 
por mais que demonstrassem certa leveza em seu discurso, na verdade, 
trouxeram densas críticas no real intuito de nos levar a própria designa-
ção dessa obra: (Re)Pensar o(s) infinito(s) universo(s) da(s) Criança(s) e 
das Infânci(as), por meio da seleção dos artigos que dialogam entre si, 
o que deixou, com certeza, a leitura mais fluida, instigante e muito agra-
dável a todos... 

O processo desde a chamada para submissão de artigos, o 

47  GEPICEI – Grupo de Estudos e Pesquisas em Infâncias, Crianças e Educação Infantil, da 
Universidade Estadual do Norte do Paraná, cadastrado no CNPq.

48   – Em nossas culinárias, meu parâmetro de medidas sempre nos tirou muitos risos e alguns 
sufocos. Duas receitas e meia, ...., e eu quase me matava para quantificar ingredientes, 
os ovos eram os piores...[risos]. 
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processo de recebimento, leitura e correção dos capítulos a publicação 
e a divulgação... “Passos de formiguinha...” Quanto aprendizado! Quanto 
saber compartilhado! Nosso(as) colaboradores(as) e parceiros(as), nes-
sa empreitada acadêmica, nos presentearam com a sistematização de 
suas pesquisas, suas vivências, seus olhares, seus desafios, seus afetos, 
suas batalhas, ... enfim, em todo esse movimento, todo esse crescimento, 
relações que foram sendo tecidas e estreitadas e, de modo essencial, 
do conhecimento sempre compartilhado. Sinta(m)-se lisonjeado(as), ca-
ro(as) leitor(es/as), pela oportunidade enriquecedora de conhecimento 
que esta coletânea nos proporcionou, peculiarmente, para nós, organi-
zadores, que tivemos o privilégio de inaugurar a leitura dessas reflexões 
que agora estão em seu(s) poder(es). 

Podemos notar que longo é e será nosso caminhar. Tudo pode 
acontecer... Inclusive, que os resultados ansiados possam não ser os mes-
mos desejados, mas a vontade, ora ingênua, ora utópica, ora crítica de 
contribuir com a melhoria da nossa Educação foi o que nos moveu até 
aqui e nos moverá....   

Eduardo Gasperoni de Oliveira
Solange Maria de Oliveira Cruz

Organizadores
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“Um livro, 
uma caneta,
uma criança 
e um professor
podem mudar
o mundo.”

Malala Yousafzai

“A função de uma criança é 
viver sua própria vida, 

não a vida que seus pais 
ansiosos pensam que ela deveria viver, 

nem uma vida de acordo 
com o propósito dos educadores 

que pensam que eles sabem melhor”

A. S. Neill

“A verdadeira educação infantil
 deve ser munida de cultura, arte, 
religião, filosofia e amor. 
Quando somos instruídos 
em vários caminhos do 
conhecimento científico, 
fica mais fácil escolher 
por ainda andar”.

Capelão Ângelo 

“No sentido metafórico, as crianças 
são as maiores ouvintes da realidade que as cerca.

Elas possuem o tempo de escutar, 
que não é apenas o tempo para escutar, 

mas o tempo rarefeito, curioso, suspenso, generoso 
– um tempo cheio de espera e expectativa. 

As crianças escutam a vida 
em todas as suas formas e cores, 

e escutam os outros”.

Carla Rinaldi



SOBRE OS ORGANIZADORES

EDUARDO GASPERONI DE OLIVEIRA
Mestre em Educação. Especialista em Psicopedagogia, Neurociências 
para Educadores, Educação Infantil, Gestão Escolar e Educação Especial 
Inclusiva. Graduado em Letras-Literatura, Pedagogia, Filosofia e Sociologia. 
Atualmente, sou graduando em Música e estou me especializando em 
Neuropsicopedagogia, Mediação e Conciliação de Conflitos e Gestão 
Integradora. Atua como Professor do curso de Pedagogia das Faculdades 
Integradas de Taguaí. É gestor do segmento escolar da Educação Infantil 
do município de Taquarituba-SP, na EMEI “Professora Flávia Grasselli de 
Oliveira”. Autor e organizador de coletâneas, membro da Assessoria 
Educacional e Implantação de Projetos “Educontext” e membro do 
GEPICEI – Grupo de Pesquisa Infâncias, Crianças e Educação Infantil, da 
UENP. E-mail: egopsicopedagogo@gmail.com.

SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ
Graduada em História e Pedagogia (Fecle – Don Domênico, Guarujá-
SP), mestre em Educação (Uninove – São Paulo-SP), doutoranda em 
Educação (USF – Itatiba-SP). Já atuou na docência, na coordenação e 
na supervisão pedagógica. Pesquisadora da Educação Infantil em cre-
ches e Diretora de Unidade Escolar concursada no município de Paulínia-
SP, atuando na creche “Angelino Pigatto”. 
E-mail: solangecruzse@gmail.com.

SOBRE A ILUSTRADORA DA CAPA

MARIA FERNANDA FILIPINI
Graduada em Educação Artística com licenciatura em Artes Plásticas 
pela Universidade Estadual de Londrina – UEL – em 2005. Atuou como 
professora de Artes em escolas municipais. De 2009 a 2012, atuou como 
Diretora Cultural do Museu Municipal de Fartura, “Dona Maria Vega 
Ferrero”. Expõe em feiras e eventos. Ministra cursos de pintura, faz ani-
mações em festas e eventos artísticos e culturais e produz arte e artesa-
nato. Participou do Projeto Cultural “Coletivo Balata”. Atualmente traba-
lha com oficinas de arte no Projeto Social “Clube das Mães Unidas” de 
Londrina-PR. E-mail: tudovemamim@gmail.com.



Eduardo GaspEroni dE olivEira | solanGE Maria dE olivEira Cruz

(orGanizadorEs)

384

SOBRE OS AUTORES

ADELIR APARECIDA MARINHO DE BARROS
Doutora em Educação pela PUCCAMP. Mestre em Educação pela 
PUCCAMP. Pós-Graduação Lato Sensu em Psicopedagogia Construtivista 
pela USF. Possui Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário 
Salesiano de Americana e em Educação Artística pela PUCCAMP. Atuou 
como Técnica Pedagógica no Departamento Pedagógico da Prefeitura 
Municipal de Paulínia e como Orientadora Pedagógica na Prefeitura 
Municipal de Paulínia. Lecionou a disciplina de Educação Artística/Artes 
no Ensino Fundamental I e a disciplina de Desenho Geométrico no Ensino 
Médio em escolas da Rede Estadual do Estado de São Paulo e no Ensino 
Fundamental II com a disciplina de Artes na rede pública do município 
de Paulínia e Rede Estadual do Estado de São Paulo. Ministrou a disciplina 
- Criação de Jogos - no módulo Práticas de Formação na PUC-Campinas. 
E-mail: adelir.amb@gmail.com.

ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA
Mestre e Doutora  em Educação pela UNESP/Campus de Marília/SP. 
Graduada em Pedagogia. Atua como professora na Educação Infantil 
em rede pública nos municípios de Cubatão/SP e Santos/SP e como pro-
fessora do curso de Pedagogia na Universidade Metropolitana de Santos 
– UNIMES. É pesquisadora junto ao GEPEDEI – Grupo de Estudos e Pesquisa 
em Especificidades da Docência na Educação Infantil, da UNESP/
Marília/SP e ao Grupo de Pesquisa “Políticas Públicas na Educação”, da 
UNIMES.  E-mail: analaurars@gmail.com.

CARLA CAMPOS DE OLIVEIRA
Doutoranda em Educação pela Universidade São Francisco. Mestra em 
Educação pela UNINOVE. Especialista em Educação Especial com Ênfase 
Inclusiva, em Gestão Escolar, em Neuropedagogia, em Ludicidade e em 
Filosofia e seu Ensino. Graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia 
- USF.  Membro do GE - Relações de Ensino e Trabalho Docente – USF. 
Atua como Orientadora Pedagógica na Educação Especial no Centro 
Municipal de Educação Especializada no município de Extrema – MG. 
E-mail: kalukampos@bol.com.br.

DIONE LEITE DE OLIVEIRA ALMEIDA
Tem habilitação específica de 2º grau para o Magistério. Tem licenciatura 
plena em Letras pela Faculdade de Ciências e Letras de Avaré – Frea – em 
1997. Também é licenciada em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho 
– Uninove – em 2012. É especialista em Educação Infantil pela Faculdade 
Carapicuíba – Falc, em 2013. Em relação à atuação pedagógica, atua há 25 
anos. Foi professora da Rede Estadual da Educação, Professora de Educação 
Básica – PEB II, nas disciplinas de Línguas Portuguesa e Inglesa. É professora efe-
tiva, professora de Educação Básica – PEB I, na Rede Municipal da Educação 
de Taquarituba desde 1999, totalizando 21 anos, sendo cinco anos como do-
cente. Na gestão, atuou como professor coordenador pedagógico de 2005 a 
2014 e como vice-diretora de 2015 a 2018. Atualmente, atua como supervisora 
de ensino no município de Taquarituba-SP. E-mail: dioneleitea@hotmail.com.



(RE)PENSANDO A(S) INFÂNCIA(S): 
PRÁTICAS REFLEXIVAS E INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

385

EDUARDO GASPERONI DE OLIVEIRA
Mestre em Educação. Especialista em Psicopedagogia, Neurociências 
para Educadores, Educação Infantil, Gestão Escolar e Educação 
Especial Inclusiva. Graduado em Letras-Literatura, Pedagogia, Filosofia e 
Sociologia. Atualmente, sou graduando em Música e estou me especia-
lizando em Neuropsicopedagogia, Mediação e Conciliação de Conflitos 
e Gestão Integradora. Atua como Professor do curso de Pedagogia 
das Faculdades Integradas de Taguaí. É gestor do segmento escolar da 
Educação Infantil do município de Taquarituba-SP, na EMEI “Professora 
Flávia Grasselli de Oliveira”. Autor e organizador de coletâneas, mem-
bro da Assessoria Educacional e Implantação de Projetos “Educontext” e 
membro do GEPICEI – Grupo de Pesquisa Infâncias, Crianças e Educação 
Infantil, da UENP. E-mail: egopsicopedagogo@gmail.com.

FABIANA GIANNETTI DUARTE
Mestre em Serviço Social pela PUC/SP. Pós-Graduada em Trabalho Social 
com Famílias pela FECEA. Graduada em Serviço Social pela UEL/PR. Atua 
como assistente social no município de Taquarituba/SP. E-mail: fabig-
duarte@gmail.com.

FRANCIELLE APARECIDA PALMA
Graduada em Pedagogia e Artes Visuais. Especialista em Alfabetização 
e Letramento, Arteterapia e Gestão Escolar. Atua como Coordenadora 
Pedagógica do segmento escolar da Educação Infantil do município de 
Taguaí – SP na Creche Escola “Profª Anaclite Adelasir da Silva”. E-mail: 
francielle.ap.palma@gmail.com.

FLÁVIA CRISTINA OLIVEIRA MURBACH DE BARROS
Graduação em Pedagogia UNESP/Marília, Especialização em Educação 
Inclusiva (UENP/Jacarezinho), Mestre em Psicologia, (UNESP/Assis), 
Doutorado em Educação - UNESP/ Marília e Pós-doutoranda em Educação-
ufscar/Sorocaba. É membro dos grupos de pesquisa: Implicações 
Pedagógicas da teoria histórico-cultural (UNESP - Marília), Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Educação Infantil GEPEI/UENP e Grupo de Estudos e pes-
quisas em Educação Continuada (GEPEC/UNICAMP). Suas pesquisas têm 
como foco a educação infantil, formação de professores e a Pedagogia 
Freinet. Atuou como professora de educação infantil e anos iniciais do en-
sino fundamental, idealizadora do Projeto Brinquedoteca e formação de 
professores na perspectiva Freinet, coordenou Curso de Pedagogia e tem 
experiência há 15 anos na docência do ensino superior. Membro da REPEF 
- Rede de educadores e Pesquisadores da Educação Freinet. Tem como 
destaque dois livros publicados, artigos e capítulos de livros. E-mail: flavia-
comurbach@ gmail.com.

IRACEMA VAZ MARIANO RIGHETTO 
Tem licenciatura plena em Pedagogia e é pós-graduada em 
Psicopedagoga e em Projetos Sociais e Política Sociais. Atualmente, é 
diretora da Casa da Criança, de Taquarituba, desde 1985, e coordena-
dora do Projeto Brincando e Aprendendo, desde 2007. E-mail: iracema-
righetto1964@gmail.com.
 



Eduardo GaspEroni dE olivEira | solanGE Maria dE olivEira Cruz

(orGanizadorEs)

386

LETÍCIA FALARZ POT BEMFICA
Professora da rede pública municipal de Itaí-SP. Graduada em Administração 
e Pedagogia. Pós-Graduada em TEA, Neuropsicopedagogia, Distúrbios 
de Aprendizagem, Alfabetização Matemática e Gestão Escolar. E-mail: 
leticiapot@gmail.com.

LUCIANNA MAGRI DE MELO MUNHOZ 
Doutoranda pela Faculdade de Educação da UNICAMP. Mestre em 
Educação pela UNICAMP (2010), graduação em Pedagogia pela 
UNICAMP (2001); Estágio em escolas públicas de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental na França; Estágio nas edições de revistas de Educação 
Infantil e de formação de professores do Movimento de Professores da 
Escola Moderna francês; É pesquisadora do GEPEC - UNICAMP; Foi profes-
sora de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Campinas; 
trabalhou como professora dos cursos de pós-graduação em Educação 
Infantil e Psicopedagogia da Unisal, Campinas; Formadora de professores 
em redes municipais e privadas.  Experiência com formação de profes-
sores a Educação Básica, Práticas pedagógicas da Educação Infantil e 
Pedagogia Freinet. E-mail: luciannamagri@hotmail.com.

LUCIANA DA SILVA BRAZ
É artista plástica e graduada em Pedagogia pelas Faculdades Integradas 
de Taguaí – FIT. E-mail: lucianabrazbr1@gmail.com.

LUIZ ALCIDES JOSÉ OLIVEIRA
Mestrando em Educação pela Universidade Federal de São Paulo.  É es-
pecialista em Educação Especial Inclusiva, Educação Infantil com prá-
ticas de Sala de Aula, Docência do Ensino Superior e Psicopedagogia 
Institucional. Graduado em Pedagogia e Letras – Inglês. Foi professor 
de Língua Portuguesa na Rede estadual de São Paulo, Professor de 
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental nas prefeituras de 
Tejupá, Taquarituba e Piraju. Atualmente está como Dirigente Municipal 
de Educação em Tejupá-SP. Estuda gestão escolar e gestão municipal 
de Educação, com ênfase nas políticas públicas de Educação Infantil, 
sendo também membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Política 
Educacional e Gestão Escolar – GEPPEGE da Unifesp. E-mail: lu.cide_95@
hotmail.com.

MARINA CORCOVIA
Formada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina, pós-
-graduada em Saúde Pública pela Faculdade do Norte Pioneiro, atuou 
como assistente social na Prefeitura Municipal de Fartura onde pode 
colaborar com a implantação do Sistema Único de Assistência Social, 
formação de Conselheiros de Direitos e Tutelares, bem como o desen-
volvimento de projetos de capacitação profissional para o Fundo Social 
de Solidariedade e atualmente é servidora do Tribunal de Justiça de 
São Paulo como Assistente Social Judiciário Chefe na Vara Central da 
Infância e Juventude. E-mail: corcovia_ma@hotmail.com.



(RE)PENSANDO A(S) INFÂNCIA(S): 
PRÁTICAS REFLEXIVAS E INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

387

MARISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA VILEM GERALDI
É graduada em Pedagogia e pós-graduada em Neuropsicopedagogia, 
pela Faculdade São Luis, em 2021; É Educadora Parental certificada em 
Disciplina Positiva, pela Positive Discipline Association-EUA. Coautora do 
Livro A Primeira Infância, volume 2, pela Editora Literare Books, em 2021. 
Atua como Educadora Parental na Casa da Criança de Taquarituba-SP 
desde 2020. E-mail: estudarparamaternar@gmail.com.

MARI LUCILENE PICELLI
Tem Magistério. É graduada em Pedagogia e pós-graduada em 
Psicopedagogia Institucional e Clinica, Ludopedagogia e em Supervisão 
e Orientação Educacional. Iniciou a carreira docente em 1996, e a partir 
de 2007, iniciou como educadora na Casa da Criança de Taquarituba-
SP e após, 2015, atua como coordenadora pedagógica da Educação 
Infantil. E-mail: maripicelli@hotmail.com.

MARCIA CRISTINA DA SILVA COSTA
Tem Magistério. É graduada em Pedagogia e pós-graduada em 
Psicopedagogia Institucional e Clinica e em Supervisão e Orientação 
Educacional. Iniciou a carreira docente em 2002, e a partir de 2006, ini-
ciou como educadora na Casa da Criança de Taquarituba-SP e após, 
2013, atua como coordenadora pedagógica da Educação Infantil. 
E-mail: marciacrisscosta21@gmail.com.

MATHEUS HENRIQUE DE CAMPOS
Preparador esportivo e coordenação motora e professor de eletroesti-
mulação há 2 anos na TECFIT, de Curitiba-PR. Graduado em Educação 
Física pela Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP – e espe-
cialista em Treinamento esportivo e evolução motora, pela Pontífice 
Universidade Católica do Paraná – PUC-PR.  E-mail: matheuzuza@gmail.
com.

NARDA HELENA JOROSKY
Mestra em Educação pela UNOESTE – Presidente Prudente.  Especialista 
em Psicopedagogia institucional pela Universidade Castelo Branco. 
Graduada em Pedagogia e bacharel em Educação física, pela UENP.  
Atualmente é Coordenadora do curso de Artes visuais do Centro 
Universitário de Ourinhos – UNIFIO e Coordenadora de projetos e progra-
mas especiais da Secretaria municipal de Educação de Ribeirão Claro, 
PR. Vice-líder do Grupo de estudos e pesquisas em infâncias, crianças 
e Educação Infantil (GEPICEI-UENP) e integrante do Grupo de pesquisa 
Travessias Luso-brasileiro na Educação da infância (UEL). E-mail: nardajo-
rosky@gmail.com.

NATHÁLIA RODRIGUES VAZ
Graduada em Pedagogia pelas Faculdades Integradas de Taguaí – FIT. 
Atua como auxiliar de desenvolvimento infantil na Casa da Criança de 
Taquarituba-SP. E-mail: lunacruz1999@gmail.com.



Eduardo GaspEroni dE olivEira | solanGE Maria dE olivEira Cruz

(orGanizadorEs)

388

NEUCILENE MARIA RIBEIRO WENZEL
Tem Magistério. É graduada em Pedagogia, pós-graduada em 
Psicopedagogia Institucional e Clinica e pós-graduanda em Supervisão e 
Orientação Educacional. Iniciou a carreira docente em 2000, e a partir 
de 2003, atua como coordenadora pedagógica da Educação Infantil, na 
Casa da Criança de Taquarituba-SP.  E-mail: neucilenewenzel@gmail.com.

PAULO RENATO DA SILVA
Mestre em História pela Universidade Estadual de Londrina – UEL. Especialista 
em Educação pela UNINTER. Graduado em Pedagogia pela UNINTER e 
em História pela Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP. Atuou 
como professor de História no Ensino Fundamental II, como professor de 
anos iniciais do Ensino Fundamental I e como Coordenador Pedagógico 
na Educação Infantil. É professor de Educação Infantil na Rede municipal 
de Educação de Fartura. E-mail: paulor_nc@hotmail.com. 

RAFAEL GARCIA BATISTA
Artista e Pesquisador. Graduado em Artes Visuais pela Universidade 
Estadual de Londrina. Especialista em Arte Terapia pela Faculdade Unina. 
Artista no Coletivo de Arte cãosemplumas. Atuou como Professor no 
Projeto de Arte, Areté em Londrina-PR. Atua como Professor de Arte na 
Rede Pública, atualmente no município de Timburi-SP. E-mail: rafaelgar-
ciabatista@hotmail.com.

REGINA CÉLIA DE MATOS PACCOLA
Graduada em Educação Física pela FEFISO – Sorocaba (1990). 
Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Londrina - UEL 
(2011). Participante do grupo de pesquisa: Travessia Luso Brasileira da 
Educação na Infância (CNPq). Pós-Graduada em Trabalho Pedagógico 
em Educação Infantil (UEL), em 2019; Psicomotricidade (FATEC), em 2017; 
Educação Básica, Infância e Ludicidade (FAPI), em 2016; Educação Física 
na Educação Básica (UEL), em 2014; Educação Especial (UNOPAR), em 
2008. Brinquedista formada pela Associação Brasileira de Brinquedotecas-
ABBri. Atualmente atuando como Professora de Educação Infantil pela 
Prefeitura Municipal de Londrina, e como Professora de Educação Infantil, 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de Cambé. 
Atuou como Pedagoga e Professora de Educação Física (Rolândia) no 
período de 2010 a 2016. E-mail: rmpaccola@uol.com.br.

RENAN DE OLIVEIRA ALMEIDA 
Graduando em Engenharia Agronômica da Universidade Estadual do 
Norte do Paraná – UENP, campus Bandeirantes-PR. E-mail: renan_almeid@
hotmail.com.

ROSEANE DAMINELLI GOMES
Graduada em Psicologia pela PUC-Campinas/SP (1993) com especialização 
em Psicologia Escolar e da Aprendizagem (1996) pela PUC Campinas/SP. 
Professora aposentada pela Rede Municipal de Campinas-SP, atuação do-
cente com ênfase na Educação Infantil há mais de 30 anos. Atualmente tra-
balhando com formação de professores sobre Pedagogia Freinet. Membro 
do Grupo de pesquisa GEPEC-UNICAMP. E-mail: daminelligomes@gmail.com.



(RE)PENSANDO A(S) INFÂNCIA(S): 
PRÁTICAS REFLEXIVAS E INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

389

ROSELI TREVISAN MARQUES DE  SOUZA
Graduada em Letras pela Faculdade de Educação e Cultura de São 
Caetano do Sul-SP (1982) e em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia 
Ciências e Letras de São Bernardo do Campo (1988). Tem especialização 
em Gestão Educacional  UNICAMP (2007). Mestra em Educação pela 
UNINOVE (2015) e Doutora em Educação pela Faculdade de Educação 
da USP (2019). Supervisora de Ensino, aposentada  em 2018, na Rede 
Estadual  de SP. Produziu material pedagógico, Avaliação Educacional, 
SENAC (2018). Atuou como  docente nos diversos segmentos educativos. 
Atualmente,  compõe a Equipe da Professora Dra. Luiza Christov, a qual 
tem por objetivo  apoiar a formação de diretores das escolas da  SME/SP. 
E-mail: rtms1962@gmail.com.

RUBIA CRUZ
Pedagoga pela PUC-Campinas (1993), Mestre (2004) e Doutora (2012) pela 
UNICAMP. Cursou Magistério. É Diretora Educacional Aposentada (2020) 
pela PMCampinas e Professora Universitária em cursos de Graduação e 
Pós-Graduação. Atuação como Professora, Orientadora Pedagógica, 
Diretora Educacional na Educação Básica, e como Diretora Pedagógica 
da Secretaria Municipal de Campinas (2003-2004), como Representante 
Regional da Região Sudoeste (2002) e Leste (2005) de Campinas, asses-
sora da Coordenadoria do Ensino Fundamental e Supletivo (2001), do 
Gabinete da Secretaria de Educação (2003), Assessora de Currículo e 
Programas (2012). Coordenou a Pós-Graduação do Centro Universitário 
Salesiano de São Paulo – Campus São José e Liceu (2012 a 2015). Membro 
do Grupos de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada - GEPEC/
UNICAMP (desde 1997). E-mail: rubia.cruz@yahoo.com.

SILVANA APARECIDA SILVA DE CAMPOS
Docente da rede municipal de Taquarituba-SP há 21 anos. Graduada em 
Pedagogia pela Fafit/Facic. Especialista em Psicopedagogia Institucional 
e Ludopedagogia e Literatura Infantil, ambas pela Facespi. E-mail: sil_
guaruja@hotmail.com.

SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ
Graduada em História e Pedagogia (Fecle – Don Domênico, Guarujá-SP), 
mestre em Educação (Uninove – São Paulo-SP), doutoranda em Educação 
(USF – Itatiba-SP). Já atuou na docência, na coordenação e na supervisão 
pedagógica. Pesquisadora da Educação Infantil em creches e Diretora 
de Unidade Escolar concursada no município de Paulínia-SP, atuando na 
creche “Angelino Pigatto”. E-mail: solangecruzse@gmail.com.

TELMA CRISTINA CIANO DA SILVA FERRI
Graduada em Pedagogia (2012) e em História (2008), ambas pela 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Piraju. Tem especialização 
em Direito Educacional (2007) e em Psicopedagogia Institucional, am-
bas pela Facespi. Atualmente é Professora da Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Piraju e nas Faculdades Integradas de Taguaí – FIT 
é professora e coordenadora do colegiado de Pedagogia. Tem expe-
riência na área de Educação, com ênfase em Tópicos Específicos de 
Educação. E-mail: coordenacao.fit@outlook.com.



Eduardo GaspEroni dE olivEira | solanGE Maria dE olivEira Cruz

(orGanizadorEs)

390

VALÉRIA RONCON BENINI
É graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina, em 
2007. É especialista em Neuropsicopedagogia, Faculdade São Luis, 
em 2021; em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Hospitalar, pelo 
Censupeg, em 2014; em Gestão e Práticas em Recursos Humanos, pela 
PUC, em  2009. Atua na Casa da Criança de Taquarituba-SP desde 2017 
com o cargo de psicóloga e gestora de projetos sociais. E-mail: varon-
con@hotmail.com.

VIRGÍNIA LUIZA MENEGHEL CALDERONI
Graduada em Pedagogia e Psicologia. Especialista em Psicopedagogia, 
Educação Especial, Psicanálise, Psicologia do Trânsito. Cursando 
Neuropsicologia. Atua como Diretora do segmento escolar da Educação 
Infantil do município de Taguaí – SP na Creche Escola “Profª Anaclite 
Adelasir da Silva”, como Professora nas Faculdades Integradas de Taguai 
– FIT, e como Psicóloga em atendimento clínico. E-mail: virginiacaldero-
nii@gmail.com.




