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Apresentação 
 

A proposta inicial, e a qual este volume pretende se manter fiel, 

previa a reunião de uma variedade de trabalhos acadêmicos capazes 

de fornecer alguns dos aspectos relacionados à Educação Infantil que 

tomam lugar atualmente nas pesquisas acadêmicas. 

A educação infantil se apresenta como um campo do saber que 

suscita cada vez mais produções acadêmicas e pedagógicas, buscando 

romper com as práticas tradicionais de ensino-aprendizagem e 

possibilitando pensar e construir novos conceitos e procedimentos 

que valorizem as crianças em suas variadas formas de construir seus 

aprendizados e seus significados.  

Desse modo, apresentamos a seguir os capítulos selecionados 

para compor este volume sobre o tema: 

O capítulo de abertura desta coletânea foi intitulado O berçário 

e suas possibilidades pedagógicas: a brincadeira e o sorriso como 

potência na educação infantil. Nele, o pesquisador Robson Guedes da 

Silva buscou evidenciar a importância das brincadeiras dentro das 

práticas pedagógicas na educação infantil, observando a presença da 

ludicidade não somente no processo de ensino-aprendizagem, mas 

também na base essencial da promoção das capacidades das crianças. 

A pesquisa se nutriu de atividades pedagógicas realizadas num grupo 

de berçário de um Centro Municipal de Educação Infantil-CMEI na 

cidade do Recife-PE. As atividades da pesquisa puderam aglutinar 

pertinentes contribuições na compreensão de como os bebês 
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estabelecem através das brincadeiras interações com as demais 

crianças, suas afecções e aprendizados, além de nos evidenciar por 

meio dessas atividades como as crianças vão construindo suas formas 

de habitar o mundo e de interagir nele e através dele. 

O capítulo seguinte intitulado A organização e sistematização 

do trabalho pedagógico na Educação Infantil: algumas reflexões, da 

pesquisadora Mariana Luzia Corrêa Thesing tem o objetivo de 

apresentar algumas considerações sobre a organização e 

sistematização do trabalho pedagógico nas instituições de Educação 

Infantil, tendo em vista a organização dos materiais, do tempo e do 

espaço na escola e o papel do professor diante do trabalho 

pedagógica. A partir de uma pesquisa bibliográfica, compreende-se 

que a organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil, como 

primeira etapa da Educação Básica, não deve estar pautada no 

interesse de compensar déficits culturais das crianças das classes 

populares, tampouco antecipar conteúdos do Ensino Fundamental. 

Contudo, deve estar amparada em uma escolha epistemológica, 

centrada nos objetivos delineados pelos documentos oficiais e nos 

pressupostos teóricos de como a criança aprende e se desenvolve. 

Em seguida, no capítulo Entre a escuta e as relações: um olhar 

sensível da prática docente no ambiente multietário da Unidade de 

Educação Infantil Ipê Amarelo, as pesquisadoras Paula Adriana 

Rodrigues e Gabriele de Andrade Rocha relatam as experiências de 

uma nova proposta educacional que acontece na Unidade De 

Educação Infantil Ipê Amarelo, UFSM, Santa-Maria, RS, que são as 
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turmas de multi-idade. A proposta é baseada na abordagem 

educacional de Reggio Emilia e San Miniato. Por meio de leituras, 

relatos, debates nas formações pedagógicas, entre professores 

buscou-se relatar a experiência e o olhar de uma professora da 

Instituição por meio da prática desenvolvida e uma das suas vivências 

numa das turmas de multi-idade com crianças de um ano e meio a 

cinco anos e onze meses. Este capítulo realiza uma breve apresentação 

sobre esta nova proposta vivenciada, para refletir sobre a prática 

diária e a pensar sobre a importância da organização de materiais e 

espaços pensados para atender às necessidades das crianças. 

Em Espaços e Tempos na Educação Infantil: costurando os 

retalhos, as pesquisadoras Gabriele de Andrade Rocha e Litieli 

Wollmann Schutz propõem a reflexão sobre os espaços e tempos na 

Educação Infantil. Esta pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional, da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – RS. Os autores 

utilizados para fundamentar o tema foram Horn (2007), Oliveira (2007) 

e Gandini (2016) entre outros que tiveram uma contribuição relevante 

para a discussão no capítulo. Neste texto considera-se a criança como 

produtora de cultura, a qual cria, recria o mundo ao seu redor. Assim, 

os tempos e os espaços são diversos e únicos para cada criança, ou 

seja, para cada experiência da criança, há um tempo específico dentro 

de um determinado espaço. Portanto, neste trabalho foram 

apresentadas discussões e reflexões para repensar o modo como a 
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organização dos espaços e tempos pode acontecer na Educação 

Infantil. 

No capítulo intitulado Processos precursores da linguagem 

escrita: uma pesquisa com crianças da Educação Infantil de Porto 

União-SC, as pesquisadoras Liliane Eliane Dreyer e Claudia Maria 

Petchak Zanlorenzi apresentam uma pesquisa sobre o processo de 

apropriação da escrita, em crianças da educação infantil e que teve 

como objetivo investigar como a criança inicia esse processo de 

apropriação da escrita sem reconhecer as letras, visando salientar as 

várias formas que a mesma utiliza para escrever uma palavra. Quanto 

aos aspectos metodológicos, este estudo adotou moldes de pesquisa 

qualitativa, de tipo bibliográfico e de campo, por meio de uma 

pesquisa realizada com crianças da educação infantil de 3 e 4 a 5 anos 

de um Núcleo Municipal de Educação Infantil, de Porto União, estando 

embasada nos autores da bibliografia especializada, com especial 

destaque para: LURIA (1988) LEONTIEV (2001), VYGOTSKY (1988); 

GONTIJO (2001). O presente trabalho contribuiu para a compreensão 

do entendimento de como as crianças associam suas ideias com as 

funções escrita- representação, memória e comunicação, antes de 

serem alfabetizadas. 

Em seguida, a pesquisadora Elizabeth Vieira Rodrigues de 

Sousa junta a esta coletânea o capítulo As interações e o brincar no 

processo de aprendizagem que apresenta uma reflexão sobre a 

importância das interações e do brincar como sendo fundamentais 

para a construção do conhecimento. Por meio das interações, as 
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crianças se desenvolvem e atribuem significados para a vida em 

sociedade, num processo constante de construção e transformação. O 

brincar como prática social é atividade principal para criança, meio 

pelo qual a criança interage com o mundo que a cerca e desenvolve 

seu pensamento, imaginação e a aprendizagem. 

E, por fim, também da pesquisadora Elizabeth Vieira Rodrigues 

de Sousa, o capítulo A educação infantil como um espaço de direito e 

sua relação com a apropriação da leitura e da escrita, que discute a 

importância da percepção da criança como sujeito de direitos, o seu 

envolvimento com o conhecimento através das interações e a 

apropriação da leitura e escrita como bens culturais. O seu objetivo é 

evidenciar, por meio de pesquisa bibliográfica, concepções que 

importantes teóricos discutem e que contribuem para esclarecer a 

importância dos processos de interação para a apropriação da 

linguagem escrita pelas crianças.  

Esperamos que este volume possa contribuir para a difusão 

desses estudos e para despertar o interesse de outros pesquisadores 

e do público em geral sobre estas discussões.  

Agradecemos a todos que contribuíram para a realização deste 

trabalho e desejamos sucesso em suas pesquisas. 

Aos nossos leitores desejamos uma leitura proveitosa e que 

possa se desdobrar ainda mais em novas leituras e releituras. 

O Organizador 

Os Editores 
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O berçário e suas possibilidades pedagógicas: a brincadeira 

e o sorriso como potência na educação infantil 

 

Robson Guedes da Silva1 

 

Introdução 

As brincadeiras se evidenciam em nossas memórias como 

momentos importantes em nossas vidas onde construímos 

aprendizados e somos também construídos por eles. A instituição 

escolar deve proporcionar à criança não somente sua inserção nas 

relações éticas e morais do grupo social do qual vive, como também 

promover o seu desenvolvimento, resultado do trabalho pedagógico 

que deve contemplar os objetivos direcionados às crianças dentro das 

compreensões em torno da educação infantil nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006). Cada vez mais precisamos 

pensar e repensar nossas práticas pedagógicas no cotidiano escolar, 

direcionar nossas discussões em torno de uma educação que 

proporcione as crianças inseridas no dia-a-dia do ambiente escolar 

oportunidades de experienciar outras formas de aprendizados que 

muitas vezes não estão inseridos e efetivados dentro das práticas 

pedagógicas da unidade de ensino. Dessa forma, uma importante 

reflexão em torno dessas práticas, é nos lançarmos a perceber as 

                                                           
1 Mestrando em Educação, UFPE. 
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brincadeiras para além de instrumentos recreativos, vendo-as como 

potências pedagógicas de afecção e aprendizagem, onde os sujeitos 

inseridos nas suas práticas constroem e significam suas formas de 

habitar o mundo.  

Como meio de encontrar contribuições em torno de nossa 

indagação de pesquisa de como perceber a potência das brincadeiras 

no processo ensino-aprendizagem percebendo-a para além da 

recreação, nos propomos a ter como objetivo geral o perceber como 

as crianças se constroem através das brincadeiras, evidenciando com 

isso, a importância das brincadeiras como atividades pedagógica. E os 

específicos como: entender através de atividades pedagógicas 

realizadas em uma turma do berçário em um Centro Municipal de 

Educação Infantil-CMEI, como as crianças interagem por meio das 

brincadeiras. Bem como, elucidar como as crianças vãos construindo 

suas formas de habitar o mundo e de interagir nele e através dele por 

meio das brincadeiras.  

Como percurso metodológico, esta pesquisa se nutriu de 3 

(três) atividades pedagógicas realizadas em um grupo de berçário de 

um Centro Municipal de Educação Infantil-CMEI, possuindo como 

intuito evidenciar a presença da ludicidade não somente no processo 

de ensino-aprendizagem, mas também na base essencial da promoção 

das capacidades das crianças. 
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Educação infantil: entre caminhos históricos e brincadeiras  

Ao trabalhar com educação infantil no cotidiano escolar, deve 

se conceber a criança como um sujeito social e histórico inserido em 

determinada cultura, com sua capacidade de interação social 

constituída e sendo cotidianamente desenvolvida desde bebê. Pois, 

desde seu nascimento o bebê se relaciona com seu entorno, reage e 

provoca reações com aqueles que com ele convive. Com isso, se faz 

necessário ressaltar que, a discussão em torno da infância foi se 

modificando ao longo da história, visto que, por exemplo, na idade 

média as crianças eram concebidas como adultos em miniatura, não 

havendo, pois, neste período, nenhum cuidado em torno do pensar a 

infância, sentimentos em torno da maternidade e, não obstante, 

cuidados acerca da saúde e educação como política de estado para 

bebês e crianças.  

A partir do surgimento da família burguesa no século XVIII, 

resultado da consolidação do capitalismo, começa-se então a 

conceber a infância e a criança vai nascendo socialmente, sendo 

considerada como ser dependente, ignorante e vazio. Carecido de boa 

instrução, sendo a família a principal instituição responsável na sua 

formação para ser um bom cidadão, se tornando, por conseguinte, a 

instituição escolar como espaço sob a mesma responsabilidade por 

meio de suas práticas disciplinadoras, de inserir as crianças no preparo 

para a vida adulta com êxito na sociabilidade.  
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Sob o âmbito das lutas pela garantia de uma educação pública 

e de qualidade que tem sido engendradas desde muito tempo na 

história da educação nacional, a demanda pela garantia de acesso à 

educação infantil, sempre tomou um espaço preciso. Sendo garantida 

enquanto política de estado somente a partir da constituição de 1988 

e, por conseguinte pela Lei 9495/96 de Diretrizes e Bases da Nacional 

(LDB), quando a elucida no art. 29 como a primeira etapa da educação 

básica e tendo como principal 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” (BRASIL, 1996). 

Não obstante, outra lei importante na garantia do direito das 

crianças é o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando evidencia 

no seu art. 4 como dever da família e do poder público, os “direitos 

referentes à vida, a saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer [...] e à convivência familiar e comunitária. ” (BRASIL, 1990). Sob 

essas premissas, pensar que a educação infantil se concatena em 

experienciar a potência da infância e da criança em sua forma de 

habitar o mundo. E sob ótica, ao tentarmos nos debruçar em conceber 

a infância, Kuhlmann Júnior nos afirma que antes de tudo é preciso 

 
[...] considerar a infância como uma condição da 
criança. O conjunto de experiências vividas por elas 
em diferentes lugares históricos, geográficos e 
sociais é muito mais do que uma representação dos 
adultos sobre esta fase da vida. É preciso conhecer 
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as representações da infância e considerar as 
crianças concretas, localizá-las nas relações sociais, 
etc. (2001, p.31). 
 

Nas instituições de Educação Infantil, a prática pedagógica é 

um instrumento necessário para efetivar a interação e o aprendizado 

que constituem a experiência da criança consigo e com o mundo. 

Desta forma, a escola deve potencializar em seu currículo, as múltiplas 

possibilidades de vivências das crianças em razão da valorização das 

atividades que envolvem o dia-a-dia da unidade de ensino. Se tratando 

das práticas pedagógicas e do cuidado no berçário, ambiente em que 

será desenvolvida as atividades que serão propostas, é necessário 

considerar  

 
os bebês como sujeitos que agem e se relacionam 
intensamente impõem a necessidade de lhes 
comunicar toda e qualquer ação que se seguirá 
com eles. Isso revela uma postura dialógica de 
respeito, cuidado e sensibilidade – saber que, ao 
trocar a fralda de um bebê, estamos nos 
relacionando com uma pessoa, que possui formas 
particulares de sentir e de se comunicar, e não 
apenas com um corpo (GARCIA, 2012, p. 62).  
 

Ao observar um bebê, podemos evidenciar que boa parte do 

tempo ele dedica a exploração do seu corpo, desde olhar suas mãos 

paradas a segurar os pés, toda essa percepção corrobora na 

descoberta das partes do seu corpo e no mundo ao seu redor. 

Observando as reações dos seus gestos com os brinquedos que emite 

um som, ou tentando alcançar com as mãos o móbile pendurado sobre 
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o berço, ou seja, repetindo seus atos buscando testar o resultado que 

produzem.  

Neste sentindo, a atividades realizadas nesta pesquisa 

objetivaram pensar as brincadeiras como potência. Compreendendo a 

brincadeira, necessariamente, como parte do currículo/planejamento 

da Educação Infantil. Pois, é através da brincadeira que a criança se 

relaciona com o seu mundo e com o mundo dos adultos, é através dela 

que a criança adentra o mundo do adulto, e brincadeira é a mola 

propulsora no processo de formação da criança como indivíduo 

humano e histórico. A brincadeira não é algo espontâneo; a criança 

aprende a brincar desde muito cedo, e para Rossler (2006, p. 57) “[é] 

assim que a criança assimila, compreende e aprende a viver no mundo 

humano, social em que está inserida”. 

 

Caracterização do grupo de crianças  

O grupo do berçário é composto por 16 (dezesseis) crianças de 

0 a 1 ano e meio, distribuídos entre meninos e meninas, apresentam 

variedade na pontualidade de chegada, sempre trazidos pelos pais, 

que, nos primeiros momentos da chegada, trocam as roupas das 

crianças e já alimentam as crianças na primeira refeição feita na 

cozinha do berçário. Não obstante, conta com a assistência de quatro 

estagiárias do ensino médio e uma Auxiliar de desenvolvimento 

infantil-ADI, que se dividem em turno para melhor oferecer as 

assistências pertinentes a rotina do berçário na educação infantil. A 
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professora possui um pertinente dinamismo juntos aos auxiliares e ADI 

em relação as crianças, bem como, os auxiliares possuem uma 

excelente interação com as crianças.  

As crianças possuem nuances em suas interações, umas são 

interativas, outras são mais tímidas mediante ao processo de 

adaptação ao ambiente do berçário. Em relação a convivência com a 

decente, as crianças possuem uma relação muito próxima com ela, 

sendo dentro do berçário sempre a referência principal das crianças, 

bem como uma das auxiliares que possui uma profunda relação com 

as crianças. Em relação aos demais auxiliares e ADI sempre estão 

inseridos no berçário em diferentes turnos, todavia, sempre sabem 

como lhe dar com as diferentes crianças bem como acolher os pais e 

fornecer informações acerca da rotina das crianças em relação a 

alimentação, interação com os demais bebês e asseio. 

 

A potência do brincar: um relato de experiência  

As atividades que foram realizadas com o grupo berçário, 

partiram das reverberações que as observações realizadas antes das 

atividades suscitaram, nos propondo a pensar como através dessas 

atividades pedagógicas podemos afetar e sermos afetados pelas 

relações que o aprendizado e a interação com as crianças 

constituíram, entendendo esses encontros como 

 
acontecimento, com diferentes intensidades e 
pulsão de vida, que supõe diferença, divergência, 
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dissonância: encontro como política, pois a 
potência política está na invenção de possíveis, de 
movimentos que possibilitem criar um ethos ético-
político, na criação de outras formas de vida como 
uma boa de arte, da vida da/na escola (DELBONI, 
2012, p.50).  
 

A primeira atividade com o conteúdo de “Brinquedos” se 

propôs sob o objetivo de fazer as crianças experimentarem as 

possibilidades de seus corpos nas brincadeiras. Os primeiros 

momentos da aula seguiram a rotina do berçário, tendo então a 

acolhida cotidiana dos pais, a troca de roupa dos bebês e a primeira 

alimentação. Neste primeiro dia de atividade 9 bebês estiveram no 

berçário, a chuva na Região Metropolitana deve ter sido um dos 

fatores responsáveis pela ausência das demais.  

Após a acolhida dos/com os pais, conduzimos os bebês ao pátio 

principal da escola para participar do Bom dia, fazendo parte tanto do 

planejamento previsto da atividade quanto da rotina do CMEI Paulo 

Rosas. A temática do Bom dia foi a abertura do mês junino, e como 

atividade as crianças acederam com uma tocha de brinquedo o balão 

que ficará pendurado no centro do pátio da unidade de ensino, entre 

cantigas como “cai, cai, balão” e “asa branca” e danças circulares com 

as crianças.  

Ao retornar do momento do Bom dia, começamos a atividade 

com o circuito, no princípio, o circuito motor já havia sido montado e 

quando começamos a atividade já podemos observar as crianças 

interagirem no espaço participando do circuito, entrando no túnel 
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montado, além de brincar com outros brinquedos colocados próximos 

do circuito. Em seguida de forma continua a brincadeira foi livre, tendo 

as crianças brincado com bolsas de variados tamanhos e carinhos 

espalhados no chão. Atividade com o circuito motor se fez necessário 

por perceber sob a luz de Garanhani e Nadolny “que o corpo em 

movimento que dá sustentação para o desenvolvimento da 

afetividade e o desenvolvimento das funções mentais (2015, p. 1008). 

 

Figura 1 – O berçário. 

 
Fonte: Arquivo do autor. 
 

No segundo dia de atividade, bem como no primeiro dia, nos 

propormos a acolhida com os pais tendo neste dia a presença de 11 

bebês. No bom dia, o clima de são João contou-se através de dois 
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professores vestidos de casal de matutos, como nasceu a tradição das 

fogueiras e cantou-se “asa branca” de Luiz Gonzaga, além de dança 

circulares com todas as crianças do CMEI. Terminado esses dois 

primeiros momentos previsto na atividade, tivemos como 

prosseguimento a brincadeira com bolas, caixas e potes de variados 

tamanhos. 

 

Figura 2: Entre bebês, bolas e tamanhos. 

 
Fonte: Arquivo do autor. 
 

A interação das crianças com os brinquedos foi bastante 

significativa, principalmente por abrirem os potes e colocarem várias 

bolinhas espalhadas pelo berçário, bem como a interação com os 

demais brinquedos como as caixas decoradas e chocalhos artesanais, 

a proposta seguida da atividade com os tamanhos através das bolas 

seguiu ininterruptamente visto a influência mútua da temática da 
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atividade, as crianças se movimentaram, utilizaram diversificados 

brinquedos, fazendo-nos perceber como “o movimento espontâneo 

do corpo transforma-se, aos poucos, em gestos, ou seja, os 

movimentos corporais são realizados a partir de uma intenção e 

revestem-se de significação” (GARANHANI E NADOLNY, 2015, p. 1008). 

Sendo esta atividade uma experiência mútua de aprendizado tanto 

para os bebês quanto para quem estava à frente da regência.  

Como último dia de atividade tivemos como tema “lego e a 

imaginação” sob o intuito de corroborar para que as crianças 

pudessem interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao 

explorar materiais, objetos, brinquedos. Começando pela acolhida das 

crianças com os pais, tivemos na última atividade a presença de 13 

crianças no berçário, mais da metade chegaram no momento de 

acolhida, as demais chegaram durante o decorrer das atividades 

programadas para a manhã. No bom dia, ainda na perspectiva dos 

festejos juninos, as crianças ouviram e dançaram com o casal de 

matutos a música “ xote ecológico” de Luiz Gonzaga. Por conseguinte, 

tivemos como atividade, a brincadeira com lego. 
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Figura 3: Os bebês e o castelo. 

 
Fonte: Arquivo dos autores. 
 

Foi riquíssima a atividade, visto a alegria e interação das 

crianças com o lego, foi construído um castelo com boa parte do lego 

e sob a colação de alguns bebês, que, ao termino da construção 

adentraram ao centro dele e brincavam com as bolas colocadas e com 

as partes de lego que ainda sobraram nos arredores do castelo 

construído. Podemos, portanto, evidenciar através dessas atividades 

como “o brincar propicia uma relação com os símbolos que constituem 

as atividades do seu cotidiano e, consequentemente, oferece à criança 

condições de apropriar-se de elementos da realidade por meio da 

compreensão de seus significados. ” (GARANHANI E NADOLNY, 2015, 

p. 1008). Vale ressaltar neste sentido como foi importante a 

orientação da professore regente do grupo do berçário, bem como a 

presença e colaboração das demais auxiliares e ADI presentes. 

 



- 26 -  

Considerações finais 

Poderemos elucidar com pertinência como foi importante as 

observações que antecederam as atividades, por corroborarem no 

como pensar a organização didático-pedagógica, bem como as 

atividades desenvolvidas na própria rotina, propiciando através disso, 

efetivar atividades que favoreceram a experiência no berçário. No 

processo da vivência das regências, consideramos que esse relato, 

além de ser fruto de um esforço teórico metodológico, ele é sobretudo 

uma experiência, concordando com Jorge Larrosa quando define a 

experiência como 

 
a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos 
toque, requer um gesto de interrupção, um gesto 
que é quase impossível nos tempos que correm: 
requer parar para pensar, parar para olhar, parar 
para escutar, pensar mais devagar, olhar mais 
devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, 
sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, 
suspender a opinião, suspender o juízo, suspender 
a vontade, suspender o automatismo da ação, 
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os 
ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender 
a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do 
encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo 
e espaço (2002, p.24). 
 

É nesse sentido que percebemos a importância de 

desenvolver esse estudo para a nossa formação acadêmica, pois, 

possibilita “pensar a educação a partir da par experiência/sentido” 

(LARROSA, 2002, p. 20). Por fim, é possível compreender que a 



- 27 -  

proposta da professora regente da disciplina PPP VI, nos apresentou 

possibilidades de nos aprofundarmos nas discussões 

teórico/metodológica de autores que dedicam suas produções a 

educação infantil. Nesse sentido, é importante frisar a contribuição 

dessa produção para a nossa formação acadêmica, em que, a partir 

das leituras e discussões sobre diferentes concepções, podemos nos 

formar e transformar a realidade na qual pertencemos, vivenciando 

experiências e nos debruçando sobre os saberes docentes.  
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A organização e sistematização do trabalho pedagógico na 

Educação Infantil: algumas reflexões 

 

Mariana Luzia Corrêa Thesing2 

 

Introdução 

A organização e a sistematização do trabalho pedagógico em 

instituições de Educação Infantil exigem do professor uma escolha 

epistemológica, tendo em vista a história da Educação Infantil 

brasileira, as políticas voltadas à área e às diferentes concepções de 

aprendizagem e desenvolvimento infantil. 

Os objetivos desse texto estão alicerçados no propósito de 

refletir sobre as formas de organização e sistematização do trabalho 

pedagógico na Educação Infantil e suas bases epistemológicas; de 

discutir sobre a organização do tempo, do espaço e dos materiais 

pedagógicos nos contextos da Educação Infantil, tendo em vista os 

objetivos desta etapa de ensino; e de discutir sobre a importância do 

papel do professor na organização e sistematização do trabalho 

pedagógico na Educação Infantil. 

Entende-se como necessário avançar nas discussões sobre a 

organização e sistematização do trabalho pedagógico na Educação 

Infantil porque é fundamental pensar sobre os seus objetivos como 

                                                           
2 Doutoranda em Educação, UFSM. 
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primeira etapa da Educação Básica: que não estão aliados nem à 

compensação de déficits culturais das crianças das classes populares, 

tampouco à antecipação de conteúdos do Ensino Fundamental.  

 

Concepções de infância: diferenciados olhares 

No decorrer do processo histórico, o conceito de infância foi 

compreendido de diferentes formas pela humanidade. Mas, o que é 

infância? O que define essa fase da vida humana? Tentativas de 

definição iriam colocá-la como a primeira etapa do desenvolvimento 

humano, como um dos estágios de desenvolvimento da 

personalidade, marcado por descobertas e conflitos etc. Contudo, tais 

definições abrangeriam os diversos tipos de infância da nossa 

sociedade atual? Poderíamos falar da infância utilizando esse termo 

no singular? 

Hoje há uma preocupação significativa em se cuidar das 

crianças como seres merecedores de proteção, de educação, de 

cuidado. Tais sentimentos originam-se dos princípios de 

puericultura/puerocentrismo, que defendem a ideia de que a criança 

seria o centro do processo educativo (e também no cerne familiar) 

como um sujeito autor e ator em suas relações sociais. Contudo, nem 

sempre se pensou dessa forma.  

Conforme Ariès (1981), a arte medieval e as representações 

iconográficas até o século XIII, representam as figuras de crianças a 

partir de figuras adultas em tamanho menor, sem traços pueris. 
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Segundo Ariès, essa característica passa por transformações a partir 

do século XIII em que se começa ainda timidamente a representar 

crianças caracterizadas por traços infantis, com feições angelicais. Até 

o século XVI, segundo o autor, não se acreditava que as crianças 

pudessem ter personalidade como as pessoas adultas. Eram 

considerados seres anônimos, destituídos de alma, que 

prematuramente eram misturados entre os adultos, eram aprendizes 

desses. Diante da morte, percebia-se certa indiferença e ausência de 

sofrimento. Não havia interesse em registrar fotografias, como gesto 

de guardar recordações. Havia a concepção de que se uma criança 

morresse, ela logo poderia ser substituída por outra, já que a taxa de 

natalidade era bastante alta. A partir do século XVI, um século antes 

do controle efetivo das condições demográficas, com a influência do 

cristianismo nos costumes e com as intensas transformações ocorridas 

na sociedade, surge o sentimento de cuidado com as crianças antes 

não percebido, inclusive com o surgimento das vacinas infantis. 

As taxas de natalidade e mortalidade, estabilizadas a partir do 

Malthusianismo, e a extensão das práticas contraceptivas, realizada a 

partir do século XVIII, fizeram com que a morte das crianças passasse 

a ser vista de outra forma pelas famílias. Surge o desejo de registrar a 

infância com fotografias e surgem mudanças significativas nesse 

período: novos trajes, datadas do século XVI e XVII, passa a se perceber 

a criança diferente do adulto. As crianças passam a ser vistas como 

seres graciosos, ingênuos, divertidos. Surge o sentimento da 
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paparicação. Tal sentimento das famílias, das diferentes classes 

sociais, passa a incomodar educadores e moralistas da época que 

acreditavam que as crianças, como seres incompletos e imperfeitos, 

precisavam ser educadas e moralizadas, a partir de princípios morais. 

A partir do século XVII, as crianças deixam de conviver apenas 

com adultos. Passa-se a pensar um cotidiano próprio e com atividades 

voltadas à sua educação. Essa forma de pensar caracterizou o segundo 

sentimento em relação a infância: a moralização – que 

influenciou/influencia fortemente a educação dos séculos XX e XXI. O 

sentimento inicial – paparicação – surge no cerne familiar. O segundo 

sentimento surge entre educadores e moralistas (eclesiásticos e 

homens da lei) que se preocupavam com a formação de homens a 

partir dos objetivos baseados na racionalidade e na disciplina. A fusão 

desses sentimentos suscitou novas ações: preservá-las da corrupção 

da sociedade (ingenuidade e inocência) e o de discipliná-las a partir de 

valores morais para a vida em sociedade. Fusão de sentimentos 

percebidas ainda em nossos dias.  

 

História da Educação Infantil no Brasil 

A educação da infância em nosso país tem pouco mais de um 

século, já que as primeiras iniciativas se deram por volta de 1870. A 

história da educação infantil não é desconexa e diferente da história 

da educação nacional como um todo: é marcada pelo descaso e pelo 

descomprometimento das autoridades governamentais em relação à 



- 34 -  

sua expansão e organização. Seu processo não é linear e constante, 

mas sim marcado por diferentes intervenientes políticos, econômicos 

e sociais que marcaram profundamente suas conquistas e 

dificuldades.  

Em 1874 surgem iniciativas que ainda não tinham caráter 

educativo. Eram voltadas a atender crianças abandonadas como a 

“Casa dos Expostos”, a “roda”, para as crianças pequenas e a “Escola 

de Aprendizes Marinheiros”, fundada em 1873, para adolescentes 

com idade a partir dos 12 anos. O caráter dessas instituições, conforme 

Kramer (2003), não era semelhante ao que hoje as instituições são 

organizadas. Relacionava-se à ideia de “menor desvalido”, à ideia de 

“menor delinquente” ou “criminoso”. Apresentava a repressão como 

uma das medidas para a solução dos problemas daquele menor. 

No período seguinte, de 1874 a 1889, surgem iniciativas 

particulares de higienistas preocupados com a mortalidade infantil 

brasileira. Tais atitudes são tomadas de forma isolada, sem o apoio 

necessário da administração pública. Fase de ações isoladas – 

preconceituosas e racistas em relação as crianças pobres e negras. 

Nesta fase, a educação infantil é dualista: assistencialista e 

compensatória para as crianças pobres e educativa e potencializadora 

para as crianças da elite.  

A partir do século XX, a situação começa a se modificar: esse 

período é marcado por transformações. Buscou-se neste período, 

elaborar planos de ação para o atendimento das crianças pequenas 
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das classes populares com o intuito de que as instituições de 

atendimento, principalmente as creches fossem instituições de apoio 

às famílias e mães trabalhadoras. Segundo Kramer (2003), esse 

período é caracterizado pelo esforço de grupos sociais (médicos, 

higienistas, associações beneficentes) em “diminuir a apatia que 

dominava as esferas governamentais quanto aos problemas da 

criança”.  

Em 1932, com a entrada oficial das mulheres no mercado de 

trabalho e com o Manifesto da Escola Nova há um movimento de 

efervescência a respeito da problemática da educação brasileira. 

Congressos, seminários, organização de creches e de jardins de 

infância e a criação de órgãos especializados à assistência à infância 

brasileira começam a compor o cenário nesse período. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 4.024 de 1961, após 13 

anos em trâmite, determina que o estado apenas auxiliaria as 

empresas a criarem e manterem creches para os filhos das famílias 

trabalhadoras. Nesse período, há práticas de voluntariado, advindas 

da comunidade e não há preocupação com a formação dos 

professores das crianças pequenas.  

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 5.692, 

de 1971, a educação infantil ainda permanece marginalizada. O estado 

apenas “velaria” para que as crianças pequenas, de 0 a 6 anos, fossem 

atendidas nas instituições. O termo “velar” indica o baixo nível de zelo 

proposto pela lei, nesse período. Parcerias entre o público-privado – 
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educação infantil entendida como uma etapa complementar à 

educação primária, para sanar carências culturais.  

A partir da segunda metade da década de 1980 aos anos 90, há 

lutas e movimentos em torno da criança, do adolescente e da mulher 

por diferentes segmentos da sociedade civil e de representações de 

órgãos públicos. Tais lutas e movimentações devem-se às grandes 

transformações sofridas pela sociedade nos centros urbanos – em 

razão da industrialização e da entrada das mulheres no mundo do 

trabalho. A partir da Constituição de 1988, é assegurado o direito à 

educação e a criança pequena passa a ser um sujeito de direitos e não 

é mais considerada um objeto de tutela. 

A Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394 de 1996 e suas alterações (Lei 12.796 de 

2013) reconhecem as instituições de educação infantil como 

instituições constituintes do sistema educacional e a Educação Infantil 

como primeira etapa da Educação Básica. A lei também indica a 

obrigatoriedade e gratuidade dos 4 aos 17 anos de idade. Segundo a 

lei, é dever dos pais efetuar a matrícula a partir dos 4 anos de idade. 

Conforme a legislação, as creches são instituições escolares que 

atendem crianças até 3 anos e as pré-escolas instituições que atendem 

crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Tais instituições, de acordo com a 

lei, devem cumprir uma carga horária mínima de 800h, em no mínimo 

200 dias letivos.  
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Diretrizes para o trabalho pedagógico: a postura docente na prática 

pedagógica 

A discussão sobre a organização e sistematização do trabalho 

pedagógico é necessária para superar modelos de escolas 

assistencialistas e/ou conteudistas. Os professores devem organizar o 

trabalho com base em escolhas político-pedagógicas, tendo em vista 

as concepções de criança e infância, os percursos da educação infantil 

no país, a forma como as crianças aprendem e os objetivos da 

Educação Infantil. Deste modo, o trabalho pedagógico deve ser 

organizado e sistematizado a partir de espaços, tempos e atividades 

que considerem as crianças como sujeitos ativos e aprendentes. 

Assim, é preciso manter resistência a propostas pedagógicas que 

desconsiderem o centro do trabalho pedagógico na Educação Infantil: 

as crianças, suas singularidades e suas distintas formas de aprender. 

A postura docente nos contextos da Educação Infantil deve ser 

de um professor aprendente. Deve ser uma autoridade frente às 

crianças e estar aberto à crítica e à aprendizagem com seus pares. O 

professor deve ser um porto seguro para as crianças e as relações 

entre crianças e adultos devem ser embasadas em posturas de 

firmeza, de segurança e de relações afetivas fortes com as crianças. É 

importante que o professor explique os para quês e os porquês das 

regras da turma, pois essa postura favorece a autonomia das crianças.  

A participação das crianças deve ser incentivada na 

organização dos momentos das atividades e as crianças devem ser 
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continuamente desafiadas a fazerem novas descobertas. O 

planejamento deve levar em conta atividades permanentes como 

histórias e desenhos, a partir de diferentes propostas. É importante, 

no cotidiano do trabalho pedagógico, trabalhar com as diferenças 

existentes entre as crianças, com a ideia de que somos todos iguais, 

mas também diferentes. É preciso que a construção coletiva do 

conhecimento seja valorizada a partir da ideia de que todos podem 

aprender uns com os outros. A linguagem (conversas, comentários, 

sugestões, perguntas) deve estar presente cotidianamente nas salas 

de Educação Infantil 

É preciso propor atividades coletivas e diversificadas e torná-

las desafiadoras e interessantes. Como em toda rotina, alguns 

momentos podem ser fixos: higiene, alimentação e repouso. Outras, 

entretanto, devem ser móveis, pois o cotidiano escolar deve ser 

dinâmico e flexível a fim de evitar a repetitividade e a mecanização e 

deve favorecer a investigação e a descoberta. Nesse processo, as 

famílias e a escola devem ser indissociáveis, têm papéis diferentes, 

mas são complementares. É preciso, no decorrer do trabalho 

pedagógico, manter canais de comunicação diária, pois as relações de 

diálogo e de respeito precisam ser construídas entre famílias e escola 

para que trabalhem juntas na educação e no cuidado das crianças 

pequenas. 
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A organização do trabalho pedagógico: o espaço, o tempo e os 

materiais pedagógicos 

O trabalho se desenvolve em toda a escola e também fora dela. 

Esse espaço deve ser seguro, favorecendo movimentos amplos, livres 

e organizados. Deve favorecer a mobilidade e a iniciativa das crianças, 

as experiências e as atividades coletivas. A sala de aula pode ser 

dividida em diferentes espaços, para diferentes atividades: “área 

movimentada”, “área semi-movimentada” e “área tranquila” 

(KRAMER, 1991). Na sala de aula, as crianças precisam ter acesso 

direto aos materiais. Na sala de aula, as crianças são também 

responsáveis pela manutenção e conservação dos materiais – cuja 

organização não é estática: novos são introduzidos e antigos 

reorganizados. 

O planejamento deve ser organizado a partir dos eixos da 

prática pedagógica: interações e brincadeiras (BRASIL, 2009). A 

sistematização das atividades deve favorecer que as crianças exerçam 

sua autonomia e cooperação em atividades realizadas 

individualmente, em pequenos grupos ou ainda com a turma de 

estudantes como um todo.  

O dia começa com o planejamento: no início é apresentado às 

crianças, mas gradativamente vai sendo feito com elas. As atividades 

alternam-se entre atividades coletivas e diversificadas (nas várias 

áreas da sala de aula). O pátio é um espaço destinado tanto para jogos 

propostos como para atividades de livre escolha. As atividades 
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voltadas à alimentação e à higiene devem ser planejadas com as 

crianças no início do dia, tendo em vista a necessária dosagem e 

equilíbrio do trabalho, para que elas possam adquirir uma conotação 

socializadora e cooperativa. No desenvolvimento do trabalho, a 

indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, 

linguística, ética, estética e sociocultural é uma premissa fundamental. 

A avaliação deve ser orientada conversa com as crianças sobre o que 

fizeram, do que gostaram ou não, o que foi planejado, mas não foi 

realizado e por quê. 

 

Considerações Finais 

A proposta de trabalho a ser realizada com crianças que 

frequentam a Educação Infantil deve estar comprometida com a 

proposição de espaços e tempos que promovam as interações e as 

brincadeiras, eixos centrais da prática pedagógica, conforme 

delineiam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(BRASIL, 2009). A sistematização das atividades deve favorecer que as 

crianças exerçam sua autonomia e cooperação em atividades 

realizadas individualmente, em pequenos grupos ou ainda com a 

turma de estudantes como um todo. 

O trabalho pedagógico nas classes de Educação Infantil é 

organizado por meio de práticas intencionais e previamente 

planejadas, a partir de planejamentos semanais, dos quais derivam os 

planos de aula diários. Nessa tarefa de planejamento, a avaliação das 
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atividades desenvolvidas é uma prática constante a fim de constatar 

quais as demandas do grupo, que surgem no decorrer do 

desenvolvimento do trabalho. Nesse movimento, o professor, com 

uma postura aprendente, deve estar atento para ouvir as crianças e 

perceber as demandas do grupo, que pode sinalizar, mesmo sem 

saberem, os caminhos a serem percorridos no decorrer do trabalho no 

cotidiano escolar. 

No cotidiano escolar, é importante o trabalho com as crianças 

sobre as posturas de solidariedade e de comunhão dos materiais e 

brinquedos. Por vezes, surgem situações em que a professora precisa 

mediar e auxiliar as crianças a resolverem conflitos devido à partilha 

de brinquedos e materiais na sala. Nessas situações, a conversa entre 

as crianças se faz necessária para que possam aprender a expressar 

seus sentimentos e a resolver autonomamente tais situações. Por fim, 

o planejamento deve estar aberto às situações inesperadas: precisa 

ser flexível! O plano diário deve derivar do planejamento semanal e 

esse do planejamento mensal. No cotidiano escolar, a organização 

prévia de atividades é fundamental e alguns arquivos são 

valiosíssimos: o caderno de planejamento; o caderno de registro de 

observações diárias; os arquivos com exemplos das atividades; 

atividades das crianças, todos esses que se configuram recursos 

preciosos para os planejamentos futuros. 
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Entre a escuta e as relações: um olhar sensível da prática 

docente no ambiente multietário da Unidade de Educação 

Infantil Ipê Amarelo 

 

Paula Adriana Rodrigues3 

Gabriele de Andrade Rocha4 

 

Considerações iniciais 

Há dois anos estamos estudando e aprofundando nossos 

conhecimentos sobre a proposta de organização das turmas de 

multi-idade na Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo Baseados 

na abordagem educacional de Reggio Emilia,e San Miniato nossos 

estudos estão ancorados em nosso contexto escolar, em nossa 

proposta pedagógica que tem como ideal renovar, criar, explorar, 

experimentar, pesquisar novas possibilidades em um esforço 

intenso e coletivo do grupo de professores que atuam na 

Instituição.  

Por meio de nossas leituras, discussões e vivências sobre 

as turmas multietárias na educação infantil e relacionado aos 

conceitos teóricos já elencados anteriormente, buscamos um 

                                                           
3 Pós-graduanda pelo curso de Especialização em Alfabetização e Letramento 
UNINTER. Professora da Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo, UFSM. 
4 Mestranda em Políticas Públicas e Gestão Educacional (Mestrado profissional), 
UFSM. 
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entendimento sobre esta prática que estamos vivenciando em 

nossa unidade, já que esta é a questão central dos planejamentos 

da instituição dando assim a oportunidade de trocas de 

experiências e relações nas turmas entre as professoras e as 

crianças. 

É muito prazeroso e edificante a experiência que temos 

vivenciado com turmas multietárias na instituição, pois através dela 

temos a possibilidade de conhecer melhor as crianças, de escutá-

las, saber suas preferências por brincadeiras e explorações de 

materiais, a maneira como se organizam em uma proposta, o que 

pensam, como se expressam, como estabelecem regras. Além 

disso, nos dá a oportunidade de crescermos profissionalmente, de 

percebermos e nos colocarmos no lugar do outro e ter a 

sensibilidade e a humildade de aprender com esses pequeninos, de 

desafiá-los e nos desafiarmos enquanto professores mediadores 

deste processo de desenvolvimento infantil. 

Neste estudo, apresentamos alguns dos momentos que 

vivenciamos em nossa proposta multietária com crianças de um 

ano e meio a cinco anos e onze meses. Para isso, contamos com 

nossas observações ocorridas durante as propostas desenvolvidas 

em sala de aula, bem como imagens registradas, escuta sensível e 

estudos realizados em nossas formações pedagógicas no grupo de 

pesquisa da Unidade Ipê Amarelo.  
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Marco teórico 

Entre a escuta e as relações: um olhar sobre a prática docente em um 

ambiente multietário 

 

No início do ano letivo de 2015, tivemos o desafio de 

iniciarmos novamente estudos referentes ao modelo de 

organização de turmas por multi-idades, esta organização foi 

adotada na Unidade De Educação Infantil Ipê Amarelo no ano de 

2008, por isso é uma proposta atual e nos exige cada vez mais 

formação pedagógica. Esta proposta na Ipê Amarelo por turmas 

multietárias, tem como referencial teórico a abordagem 

educacional de Reggio Emilia e San Miniato, nas quais tem como 

eixo central o protagonismo das crianças. 

Além disso, se caracterizam pela modernidade das 

reflexões teóricas e pelo forte empenho na pesquisa e na 

experimentação. Os modelos de trabalho em Reggio Emilia, na qual 

dissemina a imagem de uma criança dotada de enormes 

potencialidades e sujeita a direitos privilegia a atenção à criança, a 

observação e a documentação dos processos de aprendizagem, o 

confronto e a discussão. Outros traços distintivos são: a 

organização do trabalho conjunto, a importância creditada ao 

ambiente, à intensa coparticipação na gestão por parte das famílias, 

a relação com a cultura da cidade e as mais vivas experiências 

expressas pela pesquisa nacional e internacional.  
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O protagonismo da infância, o caráter aberto e grupal do 

trabalho educativo e a ampla margem dedicada à participação das 

famílias como dado condutor do projeto educativo, também 

constituem os três principais eixos sobre os quais se construiu a 

experiência de San Miniato em relação à gestão dos Serviços 

Educativos para a Infância.  

A grande atenção à organização do espaço educativo, o 

cuidado nas relações, a atenta escolha das propostas de atividades 

e o investimento na documentação e verificação em grupo do 

trabalho constituem traços caracterizantes do projeto dos Serviços, 

assim como a atenção às dinâmicas de participação das famílias na 

vida dos Serviços, que se desenvolvem em numerosas e 

diversificadas situações ao longo do tempo. 

Nesse sentido, durante o aprofundamento dos vários 

estudos e discussões nas formações pedagógicas e grupos de 

pesquisa no ano de 2016, sobre o tema elencado anteriormente 

buscou-se compreender e organizar as turmas da Unidade por 

faixas etárias parecidas, ou seja, com intervalo de idades menores. 

Dessa maneira, as turmas foram organizadas com as seguintes 

idades: berçário, dois a quatro anos e quatro a seis anos. 

Após várias discussões sobre a melhor forma de atender as 

demandas e a escuta das crianças, no início de 2017 buscou-se uma 

nova reconfiguração nas turmas, sendo que foram organizadas da 

seguinte maneira: duas turmas de berçário com crianças de quatro 
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meses a um ano e cinco turmas com crianças de um ano e meio a 

cinco anos e onze meses. Esse modelo de reconfiguração nas 

turmas no qual a equipe pedagógica da Unidade vem procurando 

construir coletivamente com o grupo de trabalho traz a 

possibilidade de repensarmos um novo currículo para a educação 

infantil e de termos um olhar sensível às crianças como sujeitos 

capazes, situados em um contexto histórico, cultural e social. 

Nesse enfoque, o que se pretende neste projeto 

multietário é centralizarmos nosso olhar no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças de diferentes idades 

no mesmo grupo, acompanhando, avaliando e registrando as 

especificidades da inserção, da convivência, das interações, da 

imitação, da colaboração e do tempo de concentração nas 

atividades, bem como outros aspectos que se mostrem relevantes 

para compreender a Multi-idade como possibilidade de construção 

de novos caminhos e currículos para a educação infantil. 

Entendendo que a idade, biológica ou cronológica, é uma 

construção, uma invenção, cujo significado se dá em cada contexto, 

e que a formação de turmas nas escolas brasileiras de educação 

infantil pelo critério da idade é uma das práticas da escola 

tradicional que visa a padronização, normalização e suposta 

homogeneização das classes. 

Acreditamos que a mistura de crianças de diferentes 

idades na mesma turma pode se configurar como fator potencial 
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para ampliar as oportunidades de desenvolvimento e de 

aprendizagem significativa das crianças. A Proposta da Multi-idade 

tem potencial para romper com alguns paradigmas da escola 

capitalista: seriação, hierarquização, padronização, classificação, 

ênfase no produto e não nos processos de aprendizagem. 

Além do mais essa prática torna-se um desafio para nós 

educadores, pois exige reflexões diárias sobre nossa forma de 

trabalho, as várias demandas no contexto de uma turma multietária 

e como atendê-las uma escuta sensível e atenta às crianças e um 

planejamento que contemple todas as idades.  

Dessa maneira, nossa tarefa como educadores é criar 

contextos sociais, políticos e educacionais que atendam as 

necessidades das crianças e dialoguem com o seu potencial de 

construção dos direitos humanos. 

Nesse cenário educacional os direitos das crianças estão 

assegurados conforme a Lei Federal 9394\96 – Lei De Diretrizes e 

Bases Da Educação Nacional, Resolução nº 5, de 17 de Dezembro 

de 2009, a qual fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, seção II, artigo 29, que ressalta a importância da 

educação infantil como primeira etapa da educação básica e tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até cinco 

anos, em seus aspectos físico, intelectual e social, complementando 

a ação da família e da comunidade. 
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Também é evidenciada na lei que todas as crianças 

deveriam ter o tempo de desfrutar de sua infância por meio de 

brinquedos e brincadeiras, pois através da ludicidade elas 

estimulam suas potencialidades como a criatividade, a autonomia, 

a criticidade, a expressão, a linguagem e também os aspectos 

afetivos, cognitivos e sociais. 

A criança deve se beneficiar de uma educação que vise o 

pleno desenvolvimento da personalidade humana e de suas 

potencialidades. Nesse sentido, a educação não pode ser 

interpretada por apenas aquilo que o professor dá, mas é um 

processo natural que se desenvolve no indivíduo por meio do seu 

contexto cultural e ambiental no qual está inserido. 

Nesse ponto de vista, a tarefa do professor não está 

apenas em falar, explicar e transmitir conteúdos, mas preparar e 

dispor um ambiente acolhedor preparado para receber as crianças 

em sua plenitude. Compete ao educador ajudar a desenvolver a 

vida da criança, facilitando-lhe a expressão do potencial de que é 

portadora, mediando o caminho para a descoberta de si e de suas 

potencialidades. 

O educador é o construtor do ambiente educativo, ele 

precisa interpretar as necessidades das crianças para auxiliá-las 

cuidadosamente e preparar-lhe um ambiente adequado. Desta 

forma, iniciaria uma nova era na educação, a de “auxílio à vida” 

(MONTESSORI, 1936 apud OLIVEIRA, F. 2007, p.123). 



- 51 -  

Ele também deve possuir uma sensibilidade imensa, ser 

consciente e estar disponível; ter um conhecimento contínuo sobre 

as crianças e os pais e acima de tudo, possuir habilidades para ouvir, 

falar e aprender com os pequenos e suas famílias. 

Atender a todas essas demandas exige dos educadores um 

questionamento constante sobre sua prática, encontrando 

maneiras de documentar as experiências progressivas das crianças 

na escola, desenvolvendo e preparando um trabalho de qualidade 

voltado às crianças, mas também apreciado pelas famílias e demais 

segmentos. 

E, além disso, ser conscientes das concepções que as 

crianças formam sobre os adultos e suas ações, tendo como 

objetivo construir relacionamentos sólidos com elas para que sejam 

produtivos, amigáveis e estimulantes para as crianças. 

Ademais, devem ter um olhar sensível e escutá-las, 

respeitando seu tempo de desenvolvimento; estar conscientes que 

a prática não pode separar-se dos objetivos ou dos valores e que o 

crescimento profissional vem gradualmente pelo seu esforço 

individual. De uma maneira muito mais envolvente, das trocas de 

experiências com as crianças, os colegas, pais, especialistas e das 

pesquisas as quais fazem parte do seu trabalho. Na verdade, 

educação sem pesquisa ou sem desafios é educação sem interesse 

para as crianças. 
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Desse modo, é de extrema relevância que tenhamos 

respeito pelo profissional da Educação Infantil, que dedica sua vida 

diariamente, divide seus saberes e inteligências, suas habilidades e 

possibilidades com as crianças e tenta transformá-los em 100 

diálogos cotidianamente. Que atuam em parceria com as crianças 

sendo mediadores no contexto educacional. 

Assim alcançarão o maior potencial da educação que é o 

de ensinar e aprender num ambiente rico em possibilidades a 

criança é encorajada a explorá-lo e a se manifestar nas mais 

diferentes linguagens- desenho, pintura, palavres, dramatizações, 

colagens, esculturas, música, sendo esta produção intensa de 

representações um caminho que conduz a níveis de habilidades 

simbólicas e criatividade bem desenvolvidas na visão dos 

educadores.  

A sala deve ser um ambiente preparado para atender as 

potencialidades das crianças. O crescimento social ocorre quando 

ela interage nesse meio com crianças de diferentes idades para que 

os mais velhos possam ajudar os mais novos com os materiais. Além 

de se organizarem conforme os grupos familiares, se o meio 

ambiente é estimulante, há progresso social e moral, pois os que 

aprendem solucionam os problemas por conta própria ou como 

membros de um trabalho cooperativo. 

Um ambiente favorável para aprendizagem das crianças 

também é estudado por Dewey, que, de acordo com o autor é 
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necessário garantir um ambiente educativo em que sejam recriadas 

condições para que as crianças possam receber problemas e 

conseguir solucioná-los fazendo suas próprias interpretações, ou 

seja, suas próprias ideias sobre o problema.  

As insistências de Dewey sobre a experiência e o 

pensamento reflexivo vistos no ambiente da prática educativa, 

revelam a importância da escola ser um grande laboratório em que 

o ponto inicial para a reflexão e o processo de desenvolvimento 

sejam as atividades e as experiências primárias vivenciadas neste 

contexto. 

Desenvolver trabalhos com a perspectiva de laboratórios 

significa levar as crianças a aprenderem a descobrir, dando a elas a 

possibilidade de serem investigadores, instigando suas 

curiosidades, enfim, tornando-os sujeitos do seu próprio 

conhecimento. 

 

Entre sons, luzes e cores: um olhar brincante. 

 

A importância do referido relato reside em viabilizar uma 

análise voltada aos ambientes de ensino-aprendizagem em uma 

turma multietária, com crianças de um ano e meio a cinco anos e 

onze meses focalizando a temática lúdica nesse contexto educativo. 

Como faz parte de nossa prática diária recepcionarmos as 

crianças com os “cantinhos”, proporcionamos nesse dia um canto 



- 54 -  

com as fantasias e os acessórios que ficam disponibilizados na sala 

para que as mesmas pudessem se socializar, brincar e interpretar 

papéis nas brincadeiras que ocorrem nesse contexto. 

Dessa maneira, uma das crianças deu a ideia de fazermos 

um baile na sala. Ela pediu para que colocássemos luzes coloridas e 

música “para animar o ambiente” e para que pudessem dançar. 

Entretanto, o que vimos quando as luzes se acenderam 

foram olhares encantadores, hipnotizantes, como fogos acesos no 

céu. As crianças ficaram sentadas em uma roda embaixo da luz e 

observavam atentamente ela se refletir sob seus pés e no chão da 

sala.  

Algumas crianças como as maiores tentavam pegá-las com 

as mãos e olhavam fixamente para elas quando a luz refletia as 

multicores em seus corpos; outras, como as menores, se 

aproximaram das caixas de som e colocavam as suas mãos e 

ouvidos sob as caixas para sentir sua potência e vibração. 

Em um outro cantinho um grupo de crianças brincavam 

com caixas de papelão, latas e galhos fingindo serem baquetas 

imitando uma bateria na qual a sua maneira tentavam acompanhar 

o ritmo da música com suas batidas. 

Algumas meninas e meninos vestiram fantasias de 

personagens e convidaram as professoras para também se 

produzirem e interpretavam músicas com coreografias presentes 

no seu repertório com um microfone de plástico. Outras, 
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preferiram fazer maquiagens de rosto nas mesmas e nas 

professoras que participavam da brincadeira utilizando as 

purpurinas e os lápis aquareláveis para se produzirem e fazerem 

maquiagens de rosto. 

Referindo-se a esse contexto, a ludicidade é uma proposta 

pedagógica que se destaca no contexto educacional infantil no que 

se refere ao processo de ensino-aprendizagem, pois é um 

importante eixo norteador que auxilia no desenvolvimento social, 

intelectual, físico, cognitivo, psicológico, emocional da criança.  

Conforme Fernández (2001, p.37), que aguça a relação 

entre a aprendizagem e o brincar de modo envolvente: 

 
Aprender é apropriar-se da linguagem, é historiar-se, 
recordar o passado para despertar-se ao futuro; é 
deixar-se surpreender pelo já conhecido. Aprender é 
reconhecer-se, admitir-se. Crer e criar. Arriscar-se a 
fazer dos sonhos textos visíveis e possíveis. Só será 
possível que as professoras e professores possam 
gerar espaços de brincar-aprender para seus alunos 
quando eles simultaneamente construírem para si 
mesmos. 

 

Nesse enfoque, a prática pedagógica com caráter lúdico 

possibilita também aos sujeitos vivenciarem situações de 

aprendizagem que permitam ampliar seus conhecimentos, 

conquistas e superar dificuldades, pois o brincar pode ser 

entendido como a capacidade de criar e recriar da criança. 
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A brincadeira, importante ferramenta que desafia a 

criança, possibilita que elas construam seu próprio mundo por meio 

de novas descobertas, pois ressignificam e reelaboram os 

sentimentos que deram origem às vivências e sentimentos. 

Quando simbolizam aprendem a agir, a ter iniciativa, 

autonomia frente a decisões a serem tomadas; compreendem, 

desenvolvem e aprendem. Oliveira destaca que: 

 
A promoção de atividades que favoreçam o 
envolvimento da criança em brincadeiras, 
principalmente aquelas que promovem a criação de 
situações imaginárias, tem nítida função pedagógica. 
A escola e, particularmente a pré-escola poderiam se 
utilizar deliberadamente desse tipo de situação para 
atuar no processo de desenvolvimento das crianças 
(1988, p.67). 

 

No que se refere a esta ideia as propostas pedagógicas 

devem ser pensadas e elaboradas baseadas no contexto em que a 

criança está inserida, ou seja, as propostas pedagógicas devem 

estar de acordo com o mundo do qual esta criança faz parte para 

poder suprir suas necessidades. 

Para que a aprendizagem aconteça e tenha significado o 

educador deve levar em conta o planejamento, onde deverão ser 

organizadas as atividades com objetivos, a seleção de materiais, a 

organização do espaço e do tempo; a ação mediadora deste 

profissional que atua juntamente com o sujeito intervindo por meio 

de conversas e da escuta sensível que possibilitem analisar as ações 



- 57 -  

dos mesmos durante as atividades e possibilitar a aprendizagem e 

o desenvolvimento da criança em sua totalidade.  

Nessa perspectiva Piaget 1976, enfatiza o jogo simbólico 

como uma maneira de representar da criança. O jogo simbólico 

compreende a fase dos dois a sete anos, é a fase do faz de conta, 

da representação do teatro onde uma coisa simboliza outra. Nesta 

fase a criança já estrutura as imagens mentais, já domina a 

linguagem falada com a qual pode se expressar. 

Os jogos simbólicos possuem características próprias como 

liberdade de regras, desenvolvimento da imaginação, fantasia, 

ausência de objetivos e lógica da realidade, adaptação da realidade 

aos seus desejos.  

Desse modo, a criança que aprende por meio dos jogos e 

brinquedos, que possa manusear refletir e reorganizar de maneira 

concreta, a aprendizagem se torna mais fácil e prazerosa, pois 

acontece com mais facilidade e entusiasmo, ou seja, a criança 

aprende brincando. 

Além disso, brincar é um direito das crianças e está 

assegurado pela Lei Federal 8069\90 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente, capítulo II, artigo 16 inciso |V, que ressalta a 

importância do lúdico na infância-Brincar, praticar esportes, e 

divertir-se.  

A lei defende que todas as crianças deveriam ter o tempo 

para desfrutar de sua infância por meio dos jogos, brinquedos e 
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brincadeiras, pois através do lúdico as crianças estimulam suas 

potencialidades como a criatividade, a autonomia, a criticidade, a 

expressão, a linguagem e também os aspectos afetivos, cognitivos 

e sociais. 

Um dos autores que aborda a questão da ludicidade é 

Vygotsky 1988. Em seus estudos sobre a criança a ludicidade ganha 

destaque, pois o brinquedo e o jogo de faz de conta são 

considerados como espaços de construção do conhecimento e os 

significados que permeiam as brincadeiras são apropriados por elas 

especificamente. O brinquedo para Vygotsky num sentido amplo é 

considerado o ato de brincar. 

Além disso, o autor defende que a ideia do brincar se 

origina na imaginação criada pela criança, em que desejos 

impossíveis podem ser realizados e as tensões e frustrações da vida 

real são acomodadas. Ainda segundo Vygotsky apud Grassi (2008, 

p.99) nos diz que: 

 
No brincar, a criança está sempre acima de sua idade 
média, acima de seu comportamento diário, [...] Na 
brincadeira de faz de conta, as crianças manifestam 
certas habilidades que não seriam esperadas para 
sua idade. [...] A aprendizagem cria a zona de 
desenvolvimento proximal, ou seja, a aprendizagem 
desperta vários processos internos de 
desenvolvimento. 

 

Nesse sentido, o lúdico na área educacional possibilita que 

a informação seja apresentada à criança através de diferentes tipos 
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de linguagens, atendendo as suas especificidades e aos diferentes 

tipos de aprendizagem. 

O brincar, independentemente de cultura ou classe social 

está inserido na vida do ser humano, pois todos consequentemente 

se divertem, trocam experiências, desafiam uns aos outros, 

interagem, socializam, pois esta ferramenta se torna significativa 

quando consegue atingir seu principal objetivo, ou seja, a criança 

em sua totalidade. 

  



- 60 -  

Referências  

BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente: Lei Federal nº 8069, de 
13 de julho de 1990. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 2002. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei Federal 
nº9394, de 17 de dezembro de 2009. Rio de Janeiro: Imprensa Federal. 

DEWEY, J.M. Como pensamos. 3 ed. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1959a.(Atualidades Pedagógicas, vol,2). 

______. Democracia e educação. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1959b. (Atualidades Pedagógicas, vol.21). 

FERNÁNDEZ, A. O saber em jogo: a psicopedagogia propiciando 
autorias do pensamento. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. 

GRASSI, T.M. Oficinas Psicopedagógicas, 2ª ed. rev. e atual. Curitiba, 
IBPEX, 2008. 

NITERÓI (RJ). Normatização e Critérios para planejamento e gestão 
do quadro de pessoal das Unidades de Educação da Rede Municipal 
de ensino. Portaria FME Nº 431 publicada em 24 de maio de 2010. 
Niterói, RJ, 2010. 

OLIVEIRA, M.K.O. Vygotsky: Aprendizado e desenvolvimento um 
processo sócio histórico. 4 ed. São Paulo: Scipione, 1998. 

OLIVEIRA, F.J., KISHIMOTO, M.T., PINAZZA, A.M. Pedagogia (s) da 
infância: dialogando com o passado: construindo com o futuro. Porto 
Alegre: Artmed, 2007. 

PIAGET, J. A formação social do símbolo na criança: imitação, jogo, 
imagem e representação. Trad. Álvaro Cabral, Rio de Janeiro: Zahar, 
1976. 

VYGOTSKY, L. A formação social da mente: O desenvolvimento de 
processos psicológicos superiores. 6 ed. São Paulo, 1988.  



- 61 -  

Espaços e Tempos na Educação Infantil: costurando os 

retalhos 

 

Gabriele de Andrade Rocha5 

Litieli Wollmann Schutz6 

 

Introdução: A Criança, as Infâncias e seus retalhos 

Balanço, pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, casinha, 

carrinho, futebol, entre outras brincadeiras, fazem parte do cotidiano 

das crianças. O brincar é umas das variadas formas de expressão das 

crianças. Dessa forma, é durante o momento das brincadeiras que a 

criança explora o mundo, inverte papéis, cria, recria, dramatiza e 

fantasia (FINCO, 2003), o que pode ser comparado também como uma 

costureira que costura com a alma a criança, que brinca com retalhos, 

se movimenta, para, continua costurando experiências, sorri, vive 

intensamente o mundo ao seu redor. 

Assim, como uma costura leva tempo e precisa de espaço, a 

brincadeira também precisa. Cada uma dessas atividades, a costura e 

a brincadeira, tem o seu tempo e seu movimento nos espaços. Assim 

como uma costura pode ser desfeita, refeita, a brincadeira também 

                                                           
5 Mestranda em Políticas Públicas e Gestão Educacional (Mestrado profissional), 
UFSM. 
6 Professora e aluna do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão 
Educacional (Especialização), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – RS. 
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pode possibilitar que a criança crie e recrie os espaços e tempos na 

Educação Infantil. O que consideramos em comum entre a costureira 

e a criança, é que as duas brincam com sensações. Sensações da vida. 

Isso nos encanta porque revela modos de ser criança, que se descobre 

no mundo e esses modos influenciam ao sentir os espaços, os tempos, 

os sabores, aromas, modos de brincar, de viver o novo.  

Ao longo da história a compreensão do que é ser criança 

modificou-se a cada período. Inicialmente, a criança era vista como um 

ser sem reconhecimento, não era ouvida, não falava e considerava-se 

como um sujeito não pensante. Por ser vista como sujeito que “não é”, 

não existia a percepção das suas demandas e necessidades. A criança 

era negligenciada tanto pela família, quanto pela sociedade. Com o 

passar do tempo, estudos relacionados ao desenvolvimento da 

criança, psicologia e pedagogia enquanto ciência vieram a contribuir 

para a construção de um novo olhar sobre a criança e 

consequentemente um novo conceito sobre o que se entende por ela 

passou a ser construído (ARIÈS, 2006; DORNELES, 2005).  

De acordo com os autores, com esse novo conceito de criança, 

ela passa a ser vista como sujeito, com características próprias, que 

pensa, fala, produz cultura e, principalmente, como um ser diferente 

do adulto. Este novo olhar fez com que a criança passasse a ocupar um 

lugar significativo na família e na sociedade. E assim com a luta de 

organizações e sociedade civil em defesa da criança e da infância, foi 

provocando mudanças significativas acerca da criança. Tais mudanças 
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foram influenciando as entidades governantes que, ao tomarem 

consciência, começaram a criar leis que as protegessem a criança, 

construindo assim os seus direitos fundamentais. 

Os direitos das crianças começaram a ser conquistados após a 

Constituição Federal de 1988, posteriormente com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, através da Lei nº 8.069 de julho de 1990, e 

com a chegada da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Através dessas leis a criança 

passou a ter direito à educação infantil, que segundo as atuais DCNEI, 

esta é:  

 
Primeira etapa da educação básica, oferecida em 
creches e pré-escolas, às quais se caracterizam 
como espaços institucionais não domésticos 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. 
É dever do Estado garantir a oferta de Educação 
Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem 
requisito de seleção (BRASIL, 2009, Art.4). 

 

As DCNEI surgiram para sinalizar nos dias de hoje os direitos 

das crianças. Apontando para a importância de compreender e nortear 

princípios básicos para o desenvolvimento integral da criança, as 

diretrizes têm esta como centro do planejamento curricular. De 

acordo com as DCNEI (BRASIL, 2009), em seu art. 4, a criança é:  
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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.  

 

A partir dessas premissas, pode-se inferir que, ao compreender 

a criança como sujeito de direitos, alguns pontos fundamentais 

precisam ser levados em consideração para oportunizar a efetivação 

destes direitos. Um desses direitos é a organização dos espaços nas 

instituições de Educação Infantil de forma a atender as necessidades 

das crianças.  

O espaço neste texto é considerado como uma grande costura, 

a qual é composta por diversos significados e também retalhos de 

diversas formas e tipos, ou seja, ele pode comportar móveis, mesas, 

cadeiras, tapetes, cortinas, brinquedos, materiais diversos, mas 

também pode estabelecer relações, interações, pode ser um espaço 

em que se vive. De acordo com Forneiro (1998, p. 230):  

 
O termo, espaço, tem diversas concepções. Da sua 
definição e sentido, ocupam-se diversos 
profissionais de diversas áreas: filósofos, 
sociólogos, economistas, arquitetos, pedagogos, 
etc.... [...] é necessário entender o espaço como um 
espaço de vida no qual, a vida acontece e se 
desenvolve: é um conjunto completo. 
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O espaço enquanto direito, precisa ser estimulante, seguro, 

organizado de modo funcional, acessível à criança. Este, por usa vez, é 

costurado juntamente com o tempo. Segundo Malaguzzi (apud 

GANDINI, 2016, p. 65) os(as) professores (as): 

 
[...] precisam entrar no tempo das crianças, cujos 
interesses emergem apenas no curso da atividade 
ou das negociações que surgem com essas 
atividades. Eles devem perceber que ouvir as 
crianças é necessário e conveniente.  

 

Assim, a criança é desafiada a interagir de diferentes formas 

nos espaços. Montessori (1941) traz em seus estudos que a criança 

precisa de um ambiente preparado e desafiador e que não menos 

importante, a mesma precisa de abundância de tempo e liberdade 

para escolher como ela quer passar esse tempo. A autora também 

ressalta que além da liberdade de escolha, a criança precisa ter 

liberdade de repetição, ou seja, repetir quantas vezes quiser a mesma 

brincadeira. A criança como protagonista e construtora social e 

cultural, acaba se reconhecendo como tal ao realizar suas escolhas, o 

que não acontecia no passado, já que a criança era vista como incapaz. 

Muitas vezes, ainda nos dias de hoje, observamos, os adultos 

apressando as crianças no seu dia a dia, sendo que cada criança tem o 

seu tempo, que é único, e diferente do tempo do adulto. Segundo 

Sarmento (2009, p. 19) “[...] as crianças são ‘invisíveis’ porque não são 

consideradas como seres sociais de pleno direito. Não existem porque 

não estão lá: no discurso social”. As crianças, desde bebês, têm o 
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desejo de aprender. Para tal, necessitam de um espaço acolhedor e 

seguro. 

Partindo do ponto de vista do pensamento sociológico sobre 

infância, sobre socialização, foram propostos dois modelos de 

processo. Um chamado determinista, cujos teóricos sociais 

subestimaram a importância das atividades infantis, ou seja, elas eram 

consideradas irrelevantes ou nada funcionais. O outro modelo, 

chamado de construtivista a criança era considerada agente ativo, que 

constrói intensamente seu mundo social, ou seja, esta criança passou 

a ser vista como alguém que se apropria das informações de seu 

ambiente para sua própria interpretação de mundo.  

Assim a infância pode ser considerada como uma forma social, 

um período em que as crianças vivem suas vidas, ou até mesmo como 

classe social e segundo Corsaro (2011, p. 42) “[...] embora a infância 

seja um período temporário para a criança, é uma categoria estrutural 

permanente na sociedade”.  

O conceito de infância é fruto de uma construção social, 

econômica, cultural e histórica. Na era medieval, a criança era vista 

como um adulto em miniatura, ou seja, ela não tinha relevância no 

mundo social até ser adulto, conforme Corsaro (2011, p. 76) “[...] assim 

que a criança pudesse viver sem a atenção constante de sua mãe ou 

ama-seca, ela pertencia à sociedade adulta”. Considerando esta “ideia 

de infância” a criança era retratada na arte religiosa de forma a 

expressar sua “pureza”, ou seja, era retratada como um ser sem 
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malícia, que não é capaz, um adulto em miniatura. Neste contexto, a 

infância não era uma categoria socialmente reconhecida. 

Em meados do século XIII há uma mudança gradual no 

interesse pela criança. Segundo Corsaro (2011, p. 77),  

 
Ariès acreditava que o primeiro reconhecimento 
e interesse pela infância tenham provocado o 
sentimento de paparicação, que emergiu 
completamente no século XVI, quando a infância 
foi vista como um tempo de inocência e candura. 

  

As crianças passaram a ser valorizadas a partir desse período 

histórico. Segundo o autor acima, entre o período a ausência de 

concepção de infância até o período de “paparicação” houve um 

progresso. Este seria baseado na separação entre criança e adultos 

como parte de mudanças sociais.  

Considerando que a infância é uma fase da vida historicamente 

construída, é possível dizer que assim como a ideia de infância vem 

sendo costurada, a ideia de ser criança também vem sendo alinhavada 

por meio de determinados espaços e tempos. Segundo Corsaro (2011, 

p. 54): “As crianças se apropriam de informações do mundo adulto 

para criarem e participarem da cultura de pares em momentos 

específicos no tempo [...]”, ou seja, as crianças vêm criando suas 

infâncias, mas os adultos precisam estar atentos a estas criações para 

vivenciá-las junto com estas as infâncias.  

Nos últimos anos as concepções de infância e criança têm se 

transformado, embora ainda necessita-se de muitas mudanças 
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relacionadas a forma como os adultos as percebem e organizam 

determinados espaços e tempos.  

 

Tempo e Espaço: costurando os retalhos 

Os tempos de coleções de cada um são diversos, como já dizia 

Melucci (2004, p. 18) “[...] existem tempos distintos para as diversas 

experiências”. As coleções de tempos apresentam-se de múltiplas 

maneiras, cada uma com sua costura própria e dimensão temporal. 

Para Melucci (2004) é preciso habilidade para distinguir esta variedade 

de tempos, já que as costuras que vamos fazendo durante a vida não 

ocorrem ao mesmo tempo. 

Em tempos atuais, o tempo pode ser medido pelo relógio o 

qual marca nossas rotinas, vidas e cotidianos. Este relógio é o mesmo 

que marca o tempo dos espaços na Educação Infantil, organiza rotinas, 

ações, brincadeiras, chegada e partidas. Para Melucci (2004) os 

relógios são máquinas que medem o tempo de forma divisível, 

homogênea e equivalente. Mas será que este tempo dividido de forma 

homogênea é o mesmo tempo interno de cada criança dentro dos 

espaços? Segundo Salva (2016b, p. 321) “precisamos dar espaço ao 

tempo interno, compreender de que forma a criança significa seu 

tempo, procurando compreender o que a criança gosta, o que não 

gosta, ajudando-a a construir novos significados ao que faz”. 

Considerando a importância de respeitar o tempo de cada 

criança diante da organização dos espaços, na Educação Infantil, pois, 
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muitas vezes esses são ofertados mais de uma vez, a criança poderá 

ter novas experiências. Assim, Melucci (2004, p. 23) diz que:  

 
Cada vez que nos colocamos diante do possível, 
do que poderemos ser quando projetamos o 
futuro, toda vez que tomamos uma decisão que 
antecipa a ação que virá, o passado modifica-se, 
sofre uma releitura e adquire um novo 
significado. Deste modo, nós reescrevemos 
continuamente nossa jornada e a jornada do 
mundo. 

 

Como ressaltado anteriormente, a criança, ao experimentar os 

espaços em tempos diferentes, pode resignificar seus aprendizados, 

ela pode costurar novos retalhos aos antigos e assim modificar suas 

costuras. Essas vão sendo modificadas não só com a criança, mas com 

os outros ao seu redor. Costuras de histórias, retalhos, modos de viver, 

espaços reconstruídos em tempos distintos.  

O tempo em que se vive, pode ser tanto interno, quanto social. 

O primeiro é carregado de afetos, emoções e está impregnado no 

corpo. Este por sua vez, conforme Melucci (2004) é múltiplo e 

descontínuo, tempos diversos coexistem. Já o segundo, é mensurável 

e previsível, pois pode ser comparado, ele é uniforme, conserva as 

expectativas para garantir a organização social. A experiência do 

tempo interno, a duração varia de acordo com os momentos, pois em 

determinados casos, pode se tornar imóvel, ou até mesmo romper.  

Um aspecto importante ao organizar os espaços e os tempos 

na Educação Infantil, é planejar possíveis possibilidades de exploração 
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destes espaços, pois a criança pode ter dificuldades em se encontrar 

diante desta organização. Segundo Melucci (2004, p.34) “a liberdade 

de escolher e a embriaguez das possibilidades abertas nos revelam que 

o tempo é escasso, que devemos sempre deixar para trás alguma 

coisa, e isso é frequentemente motivo de frustração”. Diante disso, 

pensar sobre o tempo interno da criança é fundamental no momento 

da organização dos espaços, assim caso seja necessário, por exemplo, 

pode-se ofertar mais de uma vez determinados espaços para que a 

criança consiga os explorar ainda mais e em tempos diversos.  

É indispensável que o (a) professor (a) crie condições 

necessárias para que a criança vivencie interações ricas e diversas em 

sala de aula, ou até mesmo fora dela. Horn (2007) ressalta que a 

organização dos espaços precisam promover o desenvolvimento 

integral das crianças e possibilitar que as mesmas consigam explorar 

esses espaços de inúmeras maneiras. O espaço precisa ser pensado, 

organizado de forma com que a criança consiga explorar, 

desenvolvendo sua criatividade e potencialidades. Assim, há a 

necessidade de garantir através do espaço, a possibilidade de a criança 

se expressar através de múltiplas linguagens, oportunizando a ela 

realização/construção das suas próprias brincadeiras.  

A gestão do tempo faz parte do planejamento, mas precisa ser 

constantemente reconstruída pela criança e isso faz com que ela se 

torne protagonista em suas brincadeiras. Assim, a forma de organizar 

o tempo junto com a criança oferece segurança a ela, pois isso 
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possibilita que se construa uma rotina, a qual ela irá saber as possíveis 

experiências em cada tempo. Segundo Oliveira-Formosinho (2007) a 

criança vai, de forma progressiva, internalizando uma sequência dos 

tempos de rotina, construindo nesse sentido, modos de viver cada 

tempo. Para Salva (2016b) precisamos nos questionar a relação e a 

forma como o tempo é vivido pelas crianças e também as estratégias 

utilizadas para ensinar o tempo para elas, ao mesmo tempo em que se 

possibilita ofertar espaço para viver o tempo das emoções.  

Ao pensar sobre a maneira como o protagonismo das crianças 

pode ser potencializado nos tempos e espaços, se pensa também no 

papel do adulto. O adulto, ou o(a) professor(a) tem um papel 

fundamental no processo de organização espaços com as crianças, 

pois este necessita estar constantemente capturando momentos mais 

adequados, para então, descobrir o que poderá organizar nos 

próximos passos do processo de exploração, desenvolvimento, 

interação e brincadeira da criança. Barbosa e Horn (2001, p.67) 

afirmam que é necessário que o(a) professor(a) compreenda suas 

crianças, estabelecendo assim, uma leitura das necessidades e 

envolvimentos das mesmas nos espaços, pois, desta forma, poderá 

reformular os espaços diariamente ou sempre que necessário 

potencializando ainda mais a aprendizagem: 

 
É importante que o educador observe o que as 
crianças brincam, como estas brincadeiras se 
desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que 
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espaços preferem ficar, o que lhes chama mais 
atenção, em que momentos do dia estão mais 
tranquilos ou mais agitados. Este conhecimento é 
fundamental para que a estruturação espaço-
temporal tenha significado. Ao lado disto, também 
é importante considerar o contexto sociocultural 
no qual se insere e a proposta pedagógica da 
instituição, que deverão lhe dar suporte (BARBOSA; 
HORN, 2001, p. 67). 
 

Entende-se que os espaços precisam ser acolhedores, afetivos, 

agradáveis e desafiadores. Segundo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil as instituições de Educação Infantil 

necessitam considerar as especificidades e os interesses singulares e 

coletivos dos bebês e das crianças das demais faixas etárias, vendo a 

criança em cada momento como um ser completo. As instituições 

necessitam também, segundo as DCNEI (BRASIL, 2009), organizar os 

espaços, tempos, materiais a fim de promover produtivas interações 

das crianças nas atividades.  

Diante destas necessidades de organização dos espaços, o 

papel do (a) professor(a) se modifica. Conforme Oliveira (2012, p. 81),  

 
Nas experiências educativas que optam por 
descentralizar os espaços de atividade infantil, 
além da mudança e enriquecimento do próprio 
espaço, muda também a qualidade das 
intervenções e da participação de seus 
professores nas atividades. [...] O principal papel 
do professor fica sendo o de organizar os 
contextos e as oportunidades, sem conduzir as 
crianças a resultados predeterminados. Sua 
função é voltada a conhecer os percursos 
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possíveis de aprendizagem e desenvolvimento 
das crianças. 

 

Essa descentralização do adulto, o torna com menos relevância 

no processo de organização dos espaços, digo isso, por que o adulto 

caba se posicionando em um outro lugar, o de observador, mediador, 

organizador de tempos, espaços e materiais. Oliveira (2012) diz que o 

espaço, ao ser planejado, constitui-se importante elemento na relação 

de aprendizagem, reforça a importância de refletir sobre ele para 

assim aperfeiçoá-lo. O espaço é considerado um elemento de 

aprendizagem para a criança. Assim, Oliveira (2012, p. 83) diz que: 

 
A organização do espaço serve de referência para 
a criança antecipar o que pode e o que não pode 
fazer em determinado local e decidir como quer 
ou não utilizá-lo para atingir seus desejos 
emergentes. O espaço oferece ainda 
oportunidade para o desenvolvimento artístico da 
criança, pois a coloca diante de diferentes 
texturas, cores, formas, sons, aromas e gostos, 
elementos significativos na construção de 
sentidos variados em relação à sua experiência 
sensorial e estética. 

 

Nesta pesquisa, espaço é entendido como elemento 

fundamental no desenvolvimento da criança, bem como um local 

onde as atividades são realizadas. Para Horn (2007, p. 35) “o termo 

‘espaço’ se refere aos locais onde as atividades são realizadas, 

caracterizados, por objetos, móveis, materiais didáticos, decoração 

[...]”, incluindo no espaço a presença e intervenção das pessoas que 
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nele habitam que pode ser denominado ambiente. Sempre que 

organizamos o espaço há uma intencionalidade e por essa razão, 

segundo Horn (2007) o espaço não é neutro. 

Do mesmo modo, Montessori (1941) legitima um espaço 

organizado para as crianças, o qual integra os princípios de liberdade 

e harmonia interior com a natureza. A autora planejou os espaços 

como sendo parte principal de sua metodologia, definindo-o a luz das 

necessidades das crianças. Em um ambiente montessoriano, as 

crianças têm total liberdade de movimento, as mesas e as cadeiras são 

pequenas, as próprias crianças conseguem manusea-las sem 

necessitar de ajuda de um adulto. Do mesmo modo, as estantes são 

baixas, ao alcance das crianças, elas têm acesso constante os materiais 

de trabalho e livros. As crianças têm liberdade de escolha do lugar 

onde querem trabalhar, podendo usar como recursos as mesas ou 

tapetes que são colocados no chão na sala, esses dois recursos são 

manuseáveis, ou seja, as mesmas podem trabalhar no lugar que 

escolherem. Nesse sentido, Montessori (1941) percebeu a 

necessidade de independência e liberdade de escolha que a criança 

possui.  

Segundo Horn (2007, p.29) a “grande inovação do método de 

Maria Montessori, foi o fato de perceber as necessidades das crianças. 

Dessa forma, Montessori fez uma verdadeira revolução no que diz a 

respeito aos espaços e ambientes destinado as crianças”. E muitas 

vezes, ainda hoje, percebemos resistência dos contextos educativos 
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perceberem a importância de um ambiente preparado, pensado e 

organizado para que a criança possa potencializar sua criatividade e 

imaginação. 

Sendo o espaço, considerado um lugar que aninha a vida, é 

fundamental que o(a) professor(a) consiga captar as expressões das 

crianças, os interesses, as curiosidades, as necessidades para que 

possa ser possível acolher as curiosidades das crianças e assim 

organizar espaços e tempos que proporcionem momentos para 

experimentar, saborear, cheirar, ver, sentir, movimentar, parar, 

dormir, brincar, interagir. Para que esta percepção aconteça, é preciso 

que os (as) professores (as) reflitam sobre quem são estas crianças, 

suas práticas pedagógicas, suas concepções pedagógicas, para que aos 

poucos, compreendam o que se está fazendo dentro destes espaços e 

tempos. Assim, percebendo a causa e o efeito do processo que está 

sendo percorrido.  

Na região da Reggio Emília, norte da Itália, em escolas públicas, 

o conceito de ambiente é compreendido como um sistema vivo, em 

constantes transformações. Algumas ideias básicas na organização dos 

ambientes como: o planejamento de como os espaços e os ambientes 

serão estruturados é pensando e discutido no coletivo, com a presença 

de pais, alunos, funcionários. As interações sociais que a organização 

espacial permite são fatores preponderantes nas aprendizagens das 

crianças. Outro aspecto importante a ser considerado no trabalho 

realizado em Reggio Emilia é que a ideia de que o espaço escolar não 
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se resume as paredes da sala de aula, mas sim todos os espaços, como 

por exemplo, os espaços externos são pensando por meio de uma 

perspectiva pedagógica. Assim, ressalta que os espaços escolares em 

Reggio Emília não são fixos e imutáveis, pelo contrário, se dão como 

parte de um processo de mudança e crescimento. Nesse sentido, o 

espaço está sempre pronto para mudar com os sujeitos e com as 

crianças que o habitam. 

Para Horn (2007) o espaço é algo socialmente construído, 

refletindo normas sociais e representações culturais que não o tornam 

neutro e, consequentemente, retrata hábitos e rituais que contam 

experiências vividas. A partir dessas premissas, Horn (2007), afirma 

que o lugar da sala de aula está organizado com as paredes, iluminação 

e arejamento. Entretanto, existe um espaço a ser povoado com cores, 

objeto, mobília, entre outros, e esse por sua vez, precisa ser pensado 

pelo (a) professor (a) e pelas crianças de um modo que fique 

harmonioso e estimulador. 

A representação do espaço para a criança é considerada neste 

trabalho como uma construção a partir do processo de ações e 

movimentos no espaço e tempo próximos do qual esta faz parte. Deste 

modo, conforme Horn (2007, p. 17) “[...] não basta a criança estar em 

um espaço organizado de modo a desafiar suas competências, é 

preciso que ela interaja com este espaço para vivê-lo 

intencionalmente”. Assim, estas vivências da criança vão sendo 

costuradas umas às outras e estruturando-se numa grande costura de 
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relações. Ao serem costuradas em um determinado contexto estas 

vivências vão expressando os papéis que cada criança vai 

desempenhando nos espaços e tempos, ou seja, as relações 

estabelecidas vão modificando e movimentando o dia a dia das 

crianças, professoras, família, e demais pessoas que habitam os 

espaços da instituição. Horn ainda complementa: 

 
O espaço não é, portanto, algo dado, natural, mas 
sim construído. Pode-se dizer que o espaço é uma 
construção social que tem estreita relação com as 
atividades desempenhadas por pessoas nas 
instituições (HORN, 2007, p. 19). 

 

Cabe destacar, a partir desta afirmação, que na medida em que 

o (a) professor (a) vai construindo um espaço descentralizador, o qual 

acontece sem a mediação do adulto e desafiador para a criança, novas 

possibilidades de aprendizagem vão sendo experimentadas. Ou seja, 

não é mais estabelecida uma mediação controladora e sim uma 

relação de troca entre a criança e as demais pessoas que habitam 

aquele espaço e tempo.  

 A reflexão sobre a organização dos espaços e das ações 

desencadeadas nele diariamente pode renovar-se, pois a prática 

pedagógica é dinâmica. Para Horn (2007, p. 15), 

 
O olhar de um educador atento é sensível a todos 
os elementos que estão postos em uma sala de 
aula. O modo como organizamos materiais e 
móveis, e a forma como crianças e adultos ocupam 
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esse espaço e como interagem com ele são 
reveladores de uma concepção pedagógica.  

 

Ao refletir sobre tais elementos, ou seja, fatores que 

influenciam no dia a dia dentro do espaço escolar, que podem ser 

diversos já que cada momento há interação e novas situações podem 

surgir. Pensando no quanto os elementos podem influenciar no dia a 

dia com as crianças, é importante pensar sobre o que é possível 

modificar nos espaços, quais desafios estes irão proporcionar a cada 

criança, como cada uma delas irão se desenvolver neles e por meio 

deles. Portanto, a criança estar nos espaços organizados não é o 

suficiente, é preciso que haja interação, desafio, provocações para que 

ela possa experienciar inteiramente. Gandini (2016) nos fala que a 

criança precisa sentir que toda a instituição valoriza a comunicação e 

a interação, pois o espaço precisa ser acolhedor e agradável e assim 

revelar as produções das crianças que nele protagoniza.  

Portanto, não basta a criança estar em um espaço organizado 

de modo a desafiar suas competências, é preciso que ela interaja com 

esse espaço para vivê-lo intencionalmente. Isso quer dizer que essas 

vivências, na realidade estruturam-se em uma rede de relações e 

expressam-se em papéis que as crianças desempenham em um 

contexto no qual os móveis, os materiais, os rituais de rotina, a 

professora, e a vida das crianças fora da escola interferem nessas 

vivências (HORN 2007). 
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Costurando os retalhos finais 

Nesse sentido, os entendimentos sobre criança percorreram 

longos períodos. Inicialmente, não se havia uma preocupação da 

criança como sujeito e a mesma era considerada como alguém que 

não pensava. Portanto, atualmente pode-se perceber um aumento 

nos estudos e pesquisa sobre a criança. Hoje se considera a criança um 

sujeito com características próprias, que pensa, que fala, produz 

cultura, no entanto, é um indivíduo diferente do adulto. 

Esta nova forma de olhar a criança fez com que ela ocupasse 

um lugar significativo, tanto na família, como na sociedade. Essas 

mudanças fizeram com que aspectos da educação fossem repensados, 

principalmente, relacionados ao espaço e tempo na Educação Infantil. 

Como já ressaltado, o olhar sensível do (a) professor (a) para a 

organização dos espaços dentro da sala de aula é importante, para 

que, assim, haja exploração e valorização da criatividade. Um 

ambiente pensado cuidadosamente faz com que as crianças 

potencializam suas aprendizagens. Por exemplo, é muito difícil uma 

criança desenvolver sua aprendizagem e sua criatividade de modo 

significativo dentro de uma sala que tem móveis grandes, vazia de 

possibilidades, onde os brinquedos não estão ao seu alcance. A criança 

se sente aprisionada ao ambiente desguarnecido de possibilidades. 

Portanto, do mesmo modo que o espaço é importante, o 

tempo para as crianças explorarem o mesmo também é significativo, 

pois o tempo da criança é diferente do adulto e as vezes ela tem 
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necessidade de repetir e explorar tudo ao seu redor profundamente. 

Dessa forma, cabe ao professor (a) reorganizar os espaços de sala de 

aula, enfatizando atividades que despertam o interesse das crianças. 

Assim, a modificação e as transformações dos espaços, precisa se dar 

pela interação do (a) professor (a) e aluno, levando em consideração a 

criança como protagonista.
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Processos precursores da linguagem escrita: uma pesquisa 

com crianças da Educação Infantil de Porto União-SC7 

 

Liliane Eliane Dreyer8 

Claudia Maria Petchak Zanlorenzi 9 

 

Introdução  

O presente estudo surgiu da necessidade de realizar uma 

pesquisa sobre a interpretação das primeiras representações de 

escrita realizadas por crianças na Educação Infantil na cidade de Porto 

União, dando ênfase ao processo de início da inserção da criança no 

mundo da escrita.  

A criança quando realiza um desenho para representar uma 

palavra não o faz por fazer, mas sim porque ela se encontra em uma 

fase em que ainda não conhece a representação gráfica da palavra que 

está sendo falada e, especificamente, por não conseguir representar o 

som das letras. Sobre esta fase que este estudo se dedica, qual seja 

                                                           
7 Este texto já foi apresentado nos Anais do Seminário de Pedagogia da Universidade 
do Centro- Oeste (UNICENTRO), em 2017. 
8Graduanda de Pedagogia na Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR - Campus 
União da Vitória - PR. E-mail- liliane_dreyer@hotmail.com.br 
9Pedagoga, Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa – 
Linha História e Política Educacional. Pos doutoranda (UEPG), Professora no curso de 
Pedagogia da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR – Campos de União da 
Vitória – PR. E- mail: aecmari@gmail.com 

mailto:liliane_dreyer@hotmail.com.br
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uma pesquisa sobre o processo que antecede o ensino sistematizado 

da escrita em crianças da educação infantil. 

Nesse sentido, buscou-se investigar como a criança inicia esse 

processo de escrita sem reconhecer as letras, visando salientar as 

várias formas que a mesma utiliza para escrever uma palavra. Dessa 

forma, a criança irá representar as ações realizadas pelos adultos e 

para isso irá utilizar diversas representações como brinquedos, marcas 

e desenhos, para tentar fazer registros de sua escrita (LURIA, 1988).  

 O estudo justifica-se tendo em vista que contribuirá para o 

entendimento da maneira como crianças da educação infantil 

associam suas ideias com as funções escrita - representação, memória 

e comunicação - antes de serem definitivamente alfabetizadas. 

Apresentou como objetivo geral, investigar as representações gráficas 

que alunos da educação infantil de um Núcleo Municipal de Educação 

Infantil da cidade de Porto União utilizam para formar as primeiras 

escritas. E, apresentou como objetivos específicos: desenvolver uma 

teorização acerca do processo precursores da linguagem escrita; 

apresentar como as crianças antes de conhecerem as letras 

representam suas ideias e, realizar uma pesquisa com crianças ainda 

não alfabetizadas de 3 e 4 a 5 anos, a fim de abordar qual a maneira 

utilizada por elas através de símbolos para representar as palavras.  

Quanto aos aspectos metodológicos, o presente estudo adotou 

moldes de pesquisa qualitativa, de tipo bibliográfico e de campo, por 

meio de uma pesquisa realizada com crianças da educação infantil de 
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3 e 4 a 5 anos de um Núcleo Municipal de Educação Infantil, de Porto 

União, estando embasada nos autores da bibliografia especializada, 

com especial destaque para: LURIA (1988) LEONTIEV (2001), 

VYGOTSKY (1988); GONTIJO (2001). 

 

Reflexões sobre os processos precursores da linguagem escrita 

A escrita é uma forma de linguagem de suma importância na 

vida das pessoas e da sociedade. Quando adquirem essa apropriação, 

os indivíduos são considerados sujeitos capazes de refletir sobre a 

linguagem utilizada e conseguem comunicar-se de maneira mais 

expressiva e construtiva, estabelecendo vínculos com os demais 

sujeitos do meio em que vivem.  

Contudo, salienta-se que este processo não é “[...] linear é de 

contínuo aperfeiçoamento e a aprendizagem de uma nova forma de 

escrita pode propiciar o retorno às formas primárias de as crianças se 

relacionarem com os registros” (GONTIJO, 2002, p.147). 

Os estudos realizados por Vygotsky (1991) auxiliaram na 

compreensão da análise da linguagem como um sistema simbólico. 

Seus estudos sobre os processos mentais superiores, marcados pela 

memória, percepção, pensamento, imaginação e vontade, ressaltaram 

alguns pontos importantes que enfatizaram o processo de inserção da 

criança no mundo da escrita.  

Esse processo se inicia muito antes da inserção na escola, pois 

“[...] desde muito cedo a criança convive com práticas de letramento 
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[...] observa textos escritos à sua volta, e vai descobrindo o sistema de 

escrita, reconhecendo algumas letras, algumas palavras (SOARES, 

2008, p. 23)”, a partir das relações estabelecidas com os demais 

sujeitos à sua volta. 

É a partir destas relações interpessoais que a criança vai 

adquirindo o conhecimento sobre a linguagem escrita, que são 

marcadas pela internalização das informações recebidas através do 

professor, dos colegas ou de outro sujeito que domina este 

conhecimento, tornando-se intrapessoais. Leontiev (2001), neste 

tocante explica que:  

 
O que determina diretamente o desenvolvimento 
da psique de uma criança é sua própria vida e o 
desenvolvimento dos processos reais desta vida – 
em outras palavras: o desenvolvimento da 
atividade da criança, quer a atividade aparente, 
quer a atividade interna. Mas seu 
desenvolvimento, por sua vez, depende de suas 
condições reais de vida (LEONTIEV, 2001, p.63). 
 

Assim, segundo explica o autor, quando a criança percebe que 

os adultos escrevem em um papel, ela começa a rabiscar como se de 

fato estivesse escrevendo para alguém, surge nesse momento à 

necessidade de tentar representar o que ela quer dizer através de um 

código escrito. A criança ainda não sabe como se escreve, mas através 

de sua percepção e a imitação que ela faz dos adultos, ela sabe que de 

alguma forma seus rabiscos são a reprodução de uma escrita.  
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Para enfatizar o início desse processo de percepção, Vygotsky 

(2008) ressalva que o gesto visual que a criança faz de observar, e em 

seguida representar, é essencial nesse processo de aprendizagem. 

Neste tocante, afirma que: 

 
Essa história começa com o aparecimento do gesto 
como um signo visual para a criança. O gesto é o 
signo visual inicial que contém a futura escrita da 
criança, assim como uma semente contém um 
futuro carvalho. Como se tem corretamente dito, 
os gestos são a escrita no ar, e os signos escritos 
são, frequentemente, simples gestos que foram 
fixados (VIGOTSKI, 2008, p.128). 
 

O primeiro domínio abordado por Vygotsky (1988) foi o domínio 

do rabisco, no qual observou que mesmo registrando a ação no papel, 

as crianças usavam os gestos para se comunicar. Nesta fase do rabisco, 

a criança ao entrar em contato com o lápis e o papel age de forma 

intuitiva, uma vez que ela está apenas interessada em “escrever como 

os adultos” e dessa forma o registro que ela faz no papel não é um 

meio para recordar o que foi escrito, mas sim, um ato suficiente em si 

mesmo, um brinquedo. Assim, esclarece Oliveira (2010, p. 71):  

 
As crianças imitavam o formato da escrita do 
adulto, produzindo apenas rabiscos mecânicos, 
sem nenhuma função instrumental, isto é, sem 
nenhuma relação com os conteúdos a serem 
representados. Obviamente este tipo de grafismo 
não ajudava a criança em seu processo de 
memorização. Ela não era capaz de utilizar sua 
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produção escrita como suporte para a recuperação 
da informação a ser lembrada. 

 

 O segundo domínio apresentado pelo autor sobre a construção 

da escrita, refere-se ao fato da criança representar com gestos algum 

tipo de brinquedo, unindo gestos com a linguagem escrita, visando 

uma nova forma da criança se comunicar.  

A conexão que existe entre os rabiscos realizados pela criança e 

a ideia que elas pretendem representar no papel ocorrem de maneira 

externa, pois a criança não tem consciência de seu significado 

funcional. Luria (1988, p. 166) enfatiza que “O desenho transforma-se, 

passando de simples representação para um meio, e o intelecto 

adquire um instrumento novo e poderoso na forma da primeira escrita 

diferenciada”.  

Para compreender esse processo de aquisição e domínios, 

Vygotsky (1988) utilizou pesquisas realizadas por Luria (1986) com 

crianças que ainda não sabiam ler com o intuito de acompanhar os 

processos percursores que a criança utiliza para desenvolver sua 

escrita desde sua origem, passando por fases de desenvolvimento até 

sua forma mais aproximada de um sistema de escrita gráfica. 

No primeiro momento da pesquisa, as crianças receberam um 

papel e teriam que registrar nele algumas sentenças (6 a 8 palavras 

simples) que foram ditadas, logo, algumas crianças enfatizaram que 

não sabiam escrever, enquanto outras nem esperaram a relação de 

palavras e foram logo rabiscando o papel. Foi solicitado no decorrer da 
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pesquisa que fizessem alguma marca ou representação das palavras 

para que através destas relembrassem o que estavam escrevendo. 

Constatou-se então, que a grande maioria das crianças não 

conseguiu fazer relação das sentenças com as marcas que elas 

realizaram no papel, não era instrumental e não tinha relação com o 

conteúdo que deveria ser escrito, na verdade encontrava-se ainda em 

simples rabiscos e não uma forma de escrita. Desta forma, de acordo 

com os resultados que a pesquisa foi apresentando, Luria (1986) foi 

atribuindo novas maneiras de intervenção para fazer com que a 

criança compreendesse o processo de “tomar nota” das sentenças 

ditadas. Neste sentido, Coelho (2012, p. 67) ressalva que: 

 
[...] a escrita passa a ter para a criança valor 
simbólico. E outros elementos começam a 
aparecer nos registros de escrita como “número, 
forma, cor, são introduzidos e influenciam a escrita 
que se torna diferenciada e permite que a criança, 
pela primeira vez, leia o que escreveu” 

 

Assim, surgem os símbolos mnemotécnicas que são os 

elementos percursores da futura escrita da criança e que passará por 

várias transformações na medida em que a criança for reconhecendo 

esse mecanismo de representação gráfica.  

O início dessa fase é marcado na criança quando ela percebe 

que pode desenhar o que se fala e que através de símbolos pode 

representar palavras ou frases. A criança não compreende o sistema 

de escrita, logo, usam marcas específicas denominadas de marcas 
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topográficas. Desta forma, Oliveira (2010, p. 18) define marcas 

topográficas como a fase em que as crianças: 

 
Distribuem seus rabiscos pelo papel, possibilitando 
uma espécie de mapeamento do material a ser 
lembrado, depois, pela sua posição no espaço. 
Essas marcas ainda não são signos, mas fornecem 
pistas rudimentares que poderão auxiliar a 
recuperação da informação.  

 

Dessa forma, vários estudiosos como Luria e Vygotsky 

contribuíram com suas pesquisas, tendo como referência o processo 

de transformação dos símbolos até a formação da escrita e 

classificaram em níveis os períodos que toda criança passa até chegar 

ao objetivo final, de compreender o sistema gráfico.  

 

Dos riscos e rabiscos a uma obra prima: construção das marcas no 

papel 

É na fase da pré – escrita, caracterizada como nível I, que a 

criança representa a escrita por meio de imitação dos adultos. Ela 

ainda não utiliza a escrita como um mecanismo gráfico, mas começa a 

compreender que pode através de gestos e símbolos registrar aquilo 

que é falado. 
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Figura 1 

 
Aluno 1 (3 anos de idade) 
Fonte: Liliane Eliane Dreyer 
 

Os grafismos que a criança faz não servem como sistema de 

escrita, pois ela usará como base a escrita utilizada por alguém para 

representar a sua própria marca. Diante da afirmação de Luria (1988), 

pode-se compreender melhor este primeiro estágio da escrita: 

 
No começo, a criança relaciona-se com coisas 
escritas sem compreender o significado da escrita; 
no primeiro estágio, imitação de uma atividade do 
adulto, mas que não possui, em si mesmo, 
significado funcional. Esta fase é caracterizada por 
rabiscos não-diferenciados; a criança registra 
qualquer ideia com exatamente os mesmos 
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rabiscos. Mais tarde – e vimos como se desenvolve 
– começa a diferenciação: o símbolo adquire um 
significado funcional e começa graficamente a 
refletir o conteúdo que a criança deve anotar 
(LURIA, 1988, p. 181) 

 

O nível II é marcado pela relação funcional da criança com a 

escrita, por meio da escrita topográfica, na qual a criança utiliza 

desenhos para realizar suas marcas e pode-se dizer que na verdade 

esse recurso utilizado pela criança de desenhar para memorizar 

alguma coisa não diz respeito à grafia que ela faz, mas sim ao lugar em 

que ela deixa sua marca.  

 
Figura 2 

 
Aluno 2 (4 anos de idade) 
Fonte: Liliane Eliane Dreyer 
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A relação com outros rabiscos em um mesmo papel é que fazem 

o sentido para que ela seja capaz de memorizar e assim começar a usar 

as letras como um primeiro sinal da escrita.  

Na medida em que a criança vai adquirindo conhecimento sobre 

esse processo de construção da escrita, ela atinge o nível III, fase em 

que a criança consegue aproximar seus símbolos da escrita e consegue 

dar um significado para eles, representando agora não apenas por 

símbolos, mas por outras características associando a palavra com a 

escrita. Diz-se então, que a escrita tem caráter mnemônico, ou seja, a 

criança utiliza técnicas para auxiliar no processo de memorização, 

como símbolos ou palavras relacionadas com o assunto promovendo 

uma rápida associação e assimilação do conteúdo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 94 -  

Figura 3 

 
Aluno 3 (3 anos de idade) 
Fonte: Liliane Eliane Dreyer  
 

Essas ações são mediadas pelas reflexões psíquicas da realidade, 

que segundo Luria (1986), desenvolvem a memória, formando uma 

sequência unida de mudanças que variam de acordo com suas 

necessidades e com as relações que a memória ocupa na atividade 

proporcionada para a criança. 

Prosseguindo, os níveis IV e V são caracterizados quando a 

criança passa a apresentar a escrita simbólica, uma fase avançada no 

processo de desenvolvimento de sua escrita ainda que com pequenos 

erros e algumas falhas em sua grafia. A criança nessa fase já 
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compreende a leitura que faz e com base nisso representa um tipo de 

escrita, ainda utilizando de recursos pictográficos para palavras 

desconhecidas e de difícil compreensão. Nesse sentido, Oliveira (2010. 

p. 74) destaca que: 

 
No entanto, quando a criança consegue perceber a 
diferença entre desenhar e escrever passa a 
rejeitar a escrita pictográfica e busca grafar letras 
mesmo sem o domínio propriamente dito da 
escrita convencional. 
 

Considerando esse processo atribuído ao desenvolvimento da 

criança e de suas representações ao longo da aquisição na apropriação 

da escrita, é imprescindível destacar que esses níveis recebem 

influências provenientes do meio em que a criança está inserida e que 

estas experiências são importantes à essa aquisição sobre o sistema 

de escrita. Vygotsky (2001, p. 332) ressalva que: 

 

A aprendizagem é possível onde existe a 

imitação. [...] Ela sempre começa daquilo que 

ainda não está maduro na criança. As 

possibilidades da aprendizagem são 

determinadas da maneira mais imediata pela 

zona do seu desenvolvimento imediato. 
 

É essencial destacar que o processo de aquisição de escrita 

passou por diversas transformações e que o homem foi atribuindo 

essas mudanças dentro de sua história-social-cultural por meio das 



- 96 -  

necessidades baseadas ao seu modo de vida. Assim, com base no 

desenvolvimento da escrita, Luria (1986) salienta: 

 
[...] que o desenvolvimento da escrita na criança 
prossegue ao longo de um caminho que podemos 
descrever como a transformação de um rabisco 
não diferenciado para um signo diferenciado. 
Linhas e rabiscos são substituídos por figuras e 
imagens, e estas dão lugar a signos. Nesta 
sequência de acontecimentos está todo o caminho 
do desenvolvimento da escrita, tanto na história da 
civilização como no desenvolvimento da criança 
(LURIA, 1986, p. 161). 

 

Com base nisso, o estudo do desenvolvimento histórico cultural 

ressalta que não podem ser deixadas de lado questões como as 

experiências e a história de desenvolvimento do homem e da criança, 

principalmente nessa fase de construção para aquisição do sistema 

gráfico da escrita.  

Diante do exposto, buscou-se fazer uma pesquisa de campo com 

o objetivo investigar os processos que a criança utiliza para fazer suas 

primeiras tentativas de representação gráfica, se elas conseguem ou 

não usar essas marcas como recursos da memória e qual fase 

predominam em crianças da mesma faixa de um Núcleo de Educação 

Infantil, a qual será apresentada na sequência. 

 

 



- 97 -  

Escritas realizadas por crianças em um Núcleo Infantil de Porto 

União 

Apresenta-se neste trabalho, uma análise reflexiva sobre os 

recursos que a criança utiliza para registrar suas marcas no papel. Para 

isso, foi realizada uma coleta de dados, com 26 crianças de 3, 4 a 5 

anos de um Núcleo de Educação Infantil de Porto União.  

A pesquisa foi realizada no espaço da sala de aula, onde as 

crianças foram sentadas de 4 em 4 em uma mesa para que a 

pesquisadora pudesse repassar de maneira clara, as instruções do que 

as crianças teriam que fazer. Em seguida, a pesquisadora entregou 

para cada criança uma folha e antes de entregar o lápis explicou que 

em cada espaço da folha elas teriam que escrever a palavra que estaria 

sendo ditada para elas. 

 Lembrando que as crianças nessa fase ainda não reconhecem o 

sistema gráfico, logo, não sabem que as palavras são escritas por 

letras, então, as crianças escreveram da maneira que elas imaginaram 

que seria a escrita de cada palavra.  

Assim, a pesquisadora solicitou para as crianças uma sequência 

de palavras simples, sem imagem em que elas teriam apenas que 

escrever, sendo elas: pão, café, bola, formiga, jacaré, borboleta, flor e 

avião. Nesta primeira fase, observou-se que das vinte e seis (26) 

crianças, cinco (5) ao ouvirem as palavras ditadas imediatamente 

recorreram à pesquisadora perguntando como se escreve porque elas 
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não sabiam. A pesquisadora não interferiu, apenas orientou para que 

escrevessem de acordo com o que sabiam.  

Entre essas crianças constatou-se que quatro (4) delas se 

negaram a escrever porque afirmavam que não sabiam como se 

escreve, e isso as desmotivou a usar o papel e até mesmo o lápis 

naquele momento. No entanto, as demais crianças na medida em que 

foram ditadas as palavras, automaticamente, escreviam no papel. 

Neste tocante, pode-se notar que das vinte e seis (26) crianças, 

dez (10) encontram-se na fase de imitação dos adultos, ou seja, para 

elas o ato de pegar no lápis e escrever é imitar o gesto de um adulto e 

para isso utilizam os rabiscos. Dessa forma, ressalta-se que as outras 

doze (12) crianças estão na fase das marcas topográficas, logo, utilizam 

alguma marca específica para registrar a palavra ditada, apontando 

um indício de tentar memorizar o que está sendo escrito.  

 

 

 

15%

39%

46%

DITADO DE PALAVRAS 
não fizeram imitação do adulto
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Por este viés, destaca-se ainda que dentre essas crianças apenas 

sete (7) utilizaram o recurso da fala enquanto escreviam, 

questionando como seria escrever o nome daquelas palavras ou então 

falando características da palavra que seriam utilizadas por elas como 

um recurso para escreverem o nome da palavra ditada em questão. E 

as demais realizaram a atividade silenciosamente, apenas ilustraram a 

representação gráfica do que seria escrever. Neste tocante, Oliveira 

(2008) destaca que: 

 
O desenvolvimento da linguagem apoia-se em 
forte motivação para se comunicar verbalmente 
com outra pessoa, motivação parcialmente inata, 
mas enriquecida durante o primeiro ano de vida 
nas experiências interpessoais com a mãe, pai, 
irmãos e outros educadores (OLIVEIRA, 2008, 
p.149).  

 

No segundo momento da pesquisa, foram apresentadas para as 

mesmas crianças algumas imagens e elas teriam que colocar o nome 

de cada uma no espaço destinado. Observou-se que com o recurso da 

imagem aquelas quatro (4) crianças que no primeiro momento 

recusaram-se a escrever, pegaram no lápis e fizeram a representação 

da escrita de um adulto sob as imagens. E ainda, destaca-se que a 

quantidade de crianças que realizaram a imitação de adulto, neste 

segundo momento, foi menor, de dez (10) crianças caiu para oito (8), 

que ainda permaneceram na fase de imitação.  
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Consequentemente, aumentou a quantidade de crianças na fase 

topográfica, de doze (12) crianças, dezoito (18) delas passaram a 

utilizar alguma marca para representar a escrita da palavra solicitada 

pela pesquisadora, então atingiram a fase topográfica da escrita.  

 

 

 

Portanto, notou-se que as imagens influenciaram as crianças que 

no primeiro momento recusaram-se a escrever e auxiliaram aquelas 

que estavam na fase de imitação a passar para a fase topográfica. 

Ainda durante a primeira fase, sem interferência da pesquisadora, 

uma criança tentava sozinha se localizar em suas anotações, e com as 

quatro (4) sentenças conseguiu lembrar o que havia escrito e também 

conseguiu localizar o espaço onde registrou a palavra, mas, com oito 

(8) sentenças ela lembrava apenas as palavras, não mais o lugar onde 

havia anotado.  

31%

69%

APOIO COM FIGURAS

imitação de adulto marcas topográficas



- 101 -  

Outro fator relevante durante a pesquisa foi que um dos alunos 

de 3 anos, ao escrever as palavras: pão, café, bola, formiga, jacaré, 

borboleta, flor e avião, respectivamente ditados pela professora, já 

conseguia distinguir as sílabas, ou seja, conforme a palavra era falada 

ele repetia separando-a oralmente em sílabas enquanto escrevia.  

Assim, esta pesquisa tem como finalidade comprovar o que os 

estudos de Vygotsky (1988), Luria (1986) e Gontijo (2001) abordaram 

em suas pesquisas com crianças que ainda não sabiam ler e que não 

conheciam o sistema gráfico. As crianças encontram-se na mesma 

faixa etária, e de acordo com os recursos que cada uma recebe e a 

maneira como a criança internaliza faz com que ela ultrapasse de fase. 

No momento que a criança é colocada diante da tarefa de escrever 

uma palavra sem mesmo conhecer as letras, ela é condicionada a 

escrever essa palavra na sua imaginação, associando o desenho da 

mente com os rabiscos no papel. Vygotsky (2001, p. 315) ressalva que:  

 
Na linguagem escrita nós mesmos somos forçados 
a criar a situação, ou melhor, a representá-la no 
pensamento. Em certo sentido, o emprego da 
linguagem escrita pressupõe uma relação 
basicamente diversa daquela observada na 
linguagem falada, requer um tratamento mais 
independente, mais arbitrário e mais livre da 
situação. 
 

Através dessa pesquisa, constatou-se que toda criança em algum 

momento vai utilizar o papel como forma de registro de memória, 

algumas mais cedo outras mais tarde. O que torna esse estudo um 
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trabalho preponderante, foi observar que independente de qualquer 

coisa, a criança sem conhecer o sistema gráfico de escrita, “escreve” 

para qualquer interlocutor, seja imitando um adulto ou fazendo 

simples marcas de rabiscos no papel.  

 

Considerações finais 

Diante da pesquisa realizada com os alunos do Maternal e do 

Jardim de um Núcleo Municipal de Porto União, a fim de ressaltar 

sobre o processo de inserção da criança no mundo da escrita, 

constatou-se que, a partir do momento que a criança começa a 

interagir com o meio, antes mesmo de frequentar uma escola, ela 

pode apresentar um sistema de representação. No início essa 

representação não vai passar de meros rabiscos em um papel, mas 

para quem escreve no caso a criança, é uma maneira de interagir, de 

se comunicar, de expressar aquilo que ela imagina e querer transmitir 

essa representação de ideia para alguém.  

Com o intuito de compreender quais os mecanismos que a 

criança utiliza para estar inserida nesse processo de apropriação da 

linguagem escrita, notou-se que é através do processo educativo que 

as crianças vão expandindo seus conhecimentos e por meio das 

experiências relacionadas com a cultura escrita. Dessa forma, ressalta-

se que esse processo necessita de situações de atividades planejadas 

pelos professores para que assim instiguem nas crianças a curiosidade, 
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o encantamento e o questionamento sobre o que é o sistema de 

linguagem escrita.  

Nesse processo de desenvolvimento da escrita, é visível que 

crianças da mesma faixa etária podem ultrapassar da fase de imitação 

para a fase das marcas topográficas, como foi o caso da pesquisa 

desenvolvida. E, o resultado disso deve-se a interferência que o 

contato com o meio em que a criança vive tem sobre seu 

desenvolvimento, e também sobre a oportunidade que essa criança 

tem em obter contato com a linguagem escrita.  

No decorrer dessa pesquisa, duas (2) crianças dentre as vinte e 

seis (26) participantes se destacaram pela maneira como 

interpretaram a escrita das palavras que foram solicitadas. A primeira 

criança comprovou por meio de sua internalização que a criança usa 

marcas específicas para lembrar onde escreveu determinadas palavras 

no espaço. Já a segunda, conseguiu através da oralidade separar as 

sílabas, com os respectivos sons, enquanto realizava seus rabiscos 

escritos no papel.  

Por esse viés, é importante ressaltar que a criança possui um 

sistema gráfico de escrita e que quando é apresentado para ela um 

novo recurso, essa escrita pode passar por transformações. 

Entretanto, o que diferencia esse processo de construção da escrita e 

permite que a criança ultrapasse de fase? 

Os professores durante esse processo de aquisição precisam 

estar cientes da sua contribuição na transformação e no 
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desenvolvimento da escrita na criança. Suas intervenções pedagógicas 

utilizadas em sala de aula influenciam muito, e, através da pesquisa 

realizada com as crianças constatou-se que, a criança muda sua 

maneira de escrever a partir do momento que tem um recurso 

utilizado pelo professor, que neste caso foi à imagem.  

Dessa forma, com base nos estudos teóricos realizados que 

antecederam a pesquisa e por meio da coleta de dados dos alunos de 

um Núcleo de Educação Infantil de Porto União, comprovou-se para o 

desenvolvimento da escrita na criança não podemos nos basear em 

estágios, pois apresentando um recurso para crianças da mesma faixa 

etária é possível que as fases sejam ultrapassadas. Neste tocante, 

nota-se o quanto é importante um professor valorizar os recursos 

colocados diante da criança durante esse processo, pois é por meio 

deles que a criança se sente capaz de expressar sentimentos e ideias 

que só por linguagem oral nem sempre são atingidas de forma 

satisfatória.  

Sendo assim, o professor tem o dever de fazer de suas 

intervenções pedagógicas uma fonte de sabedoria e descobertas na 

vida de uma criança. Nesse sentido, quando a criança se apropriar da 

escrita esses momentos serão para o professor a melhor recompensa 

de um trabalho que exigiu esforço, dedicação e muito estudo, mas que 

é a melhor maneira de fazer com que uma criança se sinta valorizada 

e capaz de chegar onde quiser, bastam fazer com que ela acredite no 
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poder que tem em suas mãos quando segura um lápis e o coloca sobre 

o papel.  
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As interações e o brincar no processo de aprendizagem 

 

Elizabeth Vieira Rodrigues de Sousa10 

 

Considerando a perspectiva da teoria sócio-histórica de 

Vigotski, o ser humano aprende e se torna efetivamente humano na 

interação com o outro, com algum membro mais experiente da 

cultura, na mediação que se realiza entre o sujeito e os objetos do 

conhecimento. Neste sentido, as interações sociais, na abordagem de 

Vigotski (1935/2002), permitem pensar o desenvolvimento da criança 

em constante construção e transformação. É mediante as interações 

sociais que ela conquista e confere novos significados e olhares para a 

vida em sociedade.  

Para Vigotski (1935/2002), o ser humano é um sujeito 

interativo que elabora seus conhecimentos sobre os objetos, em um 

processo mediado pelo outro. O conhecimento se constrói a partir das 

relações sociais e é, por isso, marcado por condições culturais, sociais 

e históricas. Baseando-se nesta teoria, é nas interações que a criança 

constrói formas de pensar e vai se apropriando de saberes e 

conhecimentos. Essa interação não ocorre passivamente. As crianças 

se relacionam com o conhecimento de forma ativa, atribuindo-lhes 
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significados, reproduzindo e transformando formas novas de 

compreender o mundo.  

A maneira como a criança interage com o mundo é marcada 

pelo jogo, pela brincadeira. Assim como as interações, a brincadeira é 

destacada como um dos eixos norteadores das práticas pedagógicas, 

segundo o artigo 9º, das Diretrizes Curriculares da Educação Infantil 

(BRASIL, 2009).  

No texto das diretrizes, pode-se observar que o termo 

brincadeira aparece no singular, enquanto a expressão interações 

aparece no plural. Essa opção parece indicar que as interações são 

múltiplas, das crianças, entre si, das crianças com os objetos do 

mundo, que são, por sua vez, resultado de diversas interações e das 

crianças com os adultos. Por outro lado, podemos inferir que o 

emprego do termo brincadeira no singular designa uma maneira pela 

qual as crianças interagem com o mundo, apreendem e compartilham 

significados. O brincar expressa, nessa perspectiva, uma atividade 

humana, uma prática social, uma forma de expressão. O eixo dessa 

forma não são as brincadeiras (de roda, de faz de conta, folclóricas ou 

aquelas que se apoiam em produtos industrializados), mas sim o ato 

de brincar. 

Entretanto, a criança não aprende a brincar naturalmente. 

Segundo Brougère (2010), a criança desde quando nasce está inserida 

em um contexto social e cultural e seus comportamentos recebem 

influência desta imersão inevitável. Ela precisa aprender a brincar pela 
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mediação do adulto ou de outra criança mais experiente. “A 

brincadeira é um processo de relações interindividuais, portanto, de 

cultura” (BROUGÈRE, 2010, p. 104). Assim, ao falar de brincadeira, é 

preciso enfatizar o papel das interações nesta importante atividade da 

criança.  

De acordo com Brougère (2010), não existe na criança uma 

brincadeira natural. Quando a criança brinca, ela se apropria do 

conteúdo cultural e social. 

 
Na brincadeira a criança se relaciona com 
conteúdos culturais que ela reproduz e transforma, 
dos quais ela se apropria e lhe dá uma significação. 
A brincadeira é a entrada na cultura, numa cultura 
particular, tal como ela existe num dado momento, 
mas com todo seu peso histórico. A criança se 
apodera do universo que rodeia para harmonizá-lo 
com sua própria dinâmica. Isso se faz num quadro 
especifico, por meio de uma atividade conduzida 
pela iniciativa da criança, quer dizer, uma atividade 
que ela domina, e reproduz em função do interesse 
e do prazer que extrai dela. A apropriação do 
mundo exterior passa por transformações, por 
modificações, por adaptações, para se transformar 
numa brincadeira: é a liberdade de iniciativa e de 
desdobramento daquele que brinca, sem o qual 
não existe a verdadeira brincadeira (BROUGÈRE, 
2010, p. 82). 
 

Ao evocar a noção de que as brincadeiras acontecem em um 

lugar que é das crianças, mas ao mesmo tempo em um contexto que 

é social, Brougère (2010) nos faz compreender que as brincadeiras 

envolvem um processo de reconstrução e ressignificação da realidade 
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como um princípio de (re)elaboração da história e da cultura. As 

brincadeiras são compreendidas, por este autor, como prática social 

que possibilita à criança transformar sua realidade, exercitando o 

imaginário. 

Como prática social, a brincadeira possibilita também à criança 

experimentar situações que podem envolver diferentes tipos de 

sensações, aquelas que lhe dão prazer e que busca repetir, e outras 

que lhe causam medo, aversão e desafio. Por meio da brincadeira a 

criança passa a conhecer o seu próprio corpo, seus movimentos, os 

sentidos, os limites e as possibilidades. Envolve-se com as outras 

crianças, entra em contato com os objetos conhecendo suas formas, 

texturas, cores, tamanhos, espessuras e cheiros. Este envolvimento 

com outras crianças e com objetos, possibilitado pela brincadeira, é 

fundamental para que a criança compreenda o mundo que a cerca, 

tornando-se capaz de tomar decisões, expressar seus sentimentos e 

valores, conhecendo a si, os outros, o mundo, construindo sua própria 

identidade. 

 
 Ao brincar, a criança experimenta o poder de 
explorar o mundo dos objetos, das pessoas, da 
natureza e da cultura, para compreendê-lo e 
expressá-lo por meio de variadas linguagens. Mas 
é no plano da imaginação que o brincar se destaca 
pela mobilização dos significados. Enfim, sua 
importância se relaciona com a cultura da infância, 
que coloca a brincadeira como ferramenta para a 
criança se expressar, aprender e se desenvolver 
(KISHIMOTO, 2010 p. 4). 
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A criança, desde pequena, demonstra, por meio de seus gestos, 

de suas expressões corporais e de sua fala, a capacidade de interagir 

com as pessoas e com o mundo que a cerca, se envolvendo facilmente 

com as brincadeiras e demonstrando satisfação neste envolvimento. 

Existem muitas formas de brincar, mas, inicialmente, a brincadeira 

ocorre de forma livre, introduzida pelo adulto com sons, experiências 

sensoriais e gestos, quando a criança ainda bebê passa a se envolver 

com suas brincadeiras. Neste sentido, Kishimoto afirma que: 

 
O primeiro brinquedo do bebê é o adulto, que 
conversa e interage com ele e o faz ver e descobrir 
o mundo. Entre as brincadeiras interativas que 
levam o bebê a se expressar é muito conhecida a 
de esconder e descobrir o rosto usando uma fralda 
e dizendo “cucu”, “escondeu”, “achou”. Quando 
toma iniciativa e esconde um brinquedo, o bebê já 
domina a brincadeira e expressa seu domínio de 
forma prazerosa, repetindo sua nova experiência, 
variando as situações. Aqui se encontra um 
exemplo de como se aprende a dar significados aos 
movimentos, a compreender e usar regras e a 
linguagem (KISHIMOTO, 2010, p. 5). 

 

Na teoria de Vigotski (1930/2009), a brincadeira aparece como 

elemento principal para que as aprendizagens aconteçam. Segundo 

este teórico, a criança utiliza-se de dois elementos importantes para a 

construção de conhecimentos: a imaginação e a mediação. A 

imaginação manifesta-se em todos os campos da vida cultural. Isto 

significa que, ao imaginar, o homem combina, modifica e cria algo 
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novo. Mesmo que este algo pareça pequeno ou insignificante, existe 

ali uma capacidade criadora que é condição necessária de sua 

existência. Esses processos de criação já podem ser identificados na 

primeira infância por meio das brincadeiras.  

Para Vigotski (1930/2009), a imaginação resulta de elementos 

retirados da realidade. Por meio das percepções externas e internas, a 

criança apropria-se desse material existente na realidade e o reelabora 

dando novas interpretações. Ao se utilizar de um objeto qualquer, 

atribuindo-lhe uma imagem, um significado para criar a sua 

brincadeira, alimenta-se de impressões que partem da realidade, 

reelaborando essas impressões e, assim, chegando a um 

entendimento e a um sentimento mais profundo dessa realidade. 

A brincadeira, assim, tem um sentido objetivo para a criança, 

que consiste no seu desenvolvimento e ocorre de forma inconsciente. 

Para Vigotski (1930/2009), com base na experiência e por meio da 

linguagem, as crianças inventam situações imaginárias, nas quais 

podem exercer funções e assumir as mais variadas posições, 

possibilitando sua apropriação de diversos papéis sociais. Por meio 

dessas formas de atividade, as crianças participam da cultura, 

internalizam, elaboram conhecimentos, afetos e relações. A criança, 

ao brincar de faz de conta, utiliza-se de um objeto, um brinquedo, que 

se torna signo mediador desta brincadeira, e, por ele, é capaz de 

vivenciar as mais diversas imagens. Ela passa a fazer uso de uma 
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linguagem simbólica para pensar a realidade, para compreender o 

mundo que a cerca, mas também para ressignificá-lo. 

O brincar de faz de conta desprende as crianças do mundo real, 

usando a imitação, a imaginação e a representação. Rompendo com 

as possibilidades do real, a criança torna-se capaz de comunicar de 

uma forma específica que uma coisa pode ser outra, que uma pessoa 

pode assumir outra personalidade; a criança pode deixar de ser criança 

e ser um objeto ou um animal; um lugar pode ser um outro lugar. Para 

kishimoto, 

 
a brincadeira de faz de conta, também conhecida 
com o simbólica, de representação de papéis ou 
sociodramática, é a que deixa mais evidente a 
presença da situação imaginária. Ela surge com o 
aparecimento da representação e da linguagem, 
em torno de 2/3 anos, quando a criança começa a 
alterar o significado dos objetos, dos eventos, a 
expressar seus sonhos e fantasias e a assumir 
papéis presentes no contexto social (KISHIMOTO, 
2013, p. 9). 
 

Vigotski (1930/2009), em sua análise sobre o papel do jogo no 

desenvolvimento, privilegia a brincadeira de faz de conta. De acordo 

com sua teoria, a criança constrói o seu sistema de significados a partir 

do sistema de significados culturais do seu contexto, ou seja, a partir 

da interação social com o seu grupo, desenvolvendo assim o sentido 

de pertencimento a este determinado grupo. Contudo, ela não apenas 

reproduz os significados compartilhados em seu grupo, mas 
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ressignifica-os construindo novos significados. Este processo é 

favorecido principalmente pela brincadeira do faz de conta, na qual a 

criança reconstrói os significados e opera no mundo perceptível sem 

se prender a um determinado contexto ou tempo. Além disto, 

proporciona-lhe a construção de significados e favorece sua 

constituição enquanto sujeito. 

A brincadeira de faz de conta possibilita dois movimentos: 

aproximar-se do real por meio do vínculo com situações concretas 

vividas e a transgressão do real por meio da possibilidade de recriar no 

plano imaginário a situação vivenciada na vida real, dando novos 

significados a objetos, situações e ações. Ao atribuir novos significados 

aos objetos durante as brincadeiras, a criança desenvolve o 

pensamento abstrato e descobre a relação entre signo e significado. 

Para Vigotski, na brincadeira de faz de conta, ela aprende a usar 

objetos e ações em sua função simbólica. Nesta abordagem, a 

brincadeira de faz de conta é uma atividade social, histórica e 

culturalmente situada, mediada socialmente e produtora de 

significados. Constitui-se como uma atividade principal da criança pré-

escolar por possibilitar o desenvolvimento de importantes funções 

psicológicas, como a memória, a ação voluntária, o pensamento 

abstrato, a afetividade e a imaginação. 

 
Numa situação imaginária como a brincadeira de 
faz de conta, ao contrário, a criança é levada agir 
no mundo imaginário (o ônibus que ela está 
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dirigindo na brincadeira por exemplo) onde a 
situação é definida pelo significado estabelecido 
pela brincadeira (o ônibus, o motorista, os 
passageiros, etc) e não pelos elementos reais 
concretamente presentes (as cadeiras das salas 
onde está brincando de ônibus, as bonecas etc) 
(OLIVEIRA, 1993, p. 66). 
 

Ao ressaltar as peculiaridades da brincadeira de faz de conta 

que a tornava distinta de outras brincadeiras elevando a sua 

importância em relação a outras atividades do universo Infantil, 

Vigotski (1930/ 2009) chegou à conclusão de que a importância deste 

tipo de brincadeira está no fato de ela possibilitar à criança não apenas 

a criação de uma situação imaginária, mas de uma situação com 

regras. A criação imaginária não é ilimitada, pois a criança não imagina 

toda e qualquer coisa. Essa criação está sempre submetida a regras. 

Isto significa que a brincadeira de faz de conta, além de possibilitar a 

construção de uma situação imaginária na qual a criança se emancipa 

das restrições situacionais, operando com significados e não 

diretamente com as coisas, pressupõe que os atores se submetam a 

regras da própria brincadeira. 

 
A cada passo a criança vê-se frente a um conflito 
entre as regras do jogo e o que ela faria se pudesse, 
de repente, agir espontaneamente. No jogo, ela 
age de maneira contrária a que gostaria de agir. O 
maior autocontrole da criança ocorre na situação 
de brinquedo (VIGOTSKI, 1935/1998, p. 130-131). 
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Outra importante característica do brincar é o fato de 

possibilitar à criança comportar-se de forma mais avançada do que na 

vida real, ensaiando comportamentos e situações para os quais não 

está preparada. “No brinquedo, a criança sempre se comporta além 

do comportamento habitual de sua idade, além de seu 

comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse maior do 

que é na realidade” (VIGOTSKI, 1935/1998, p. 134).  

Assim, quando a criança brinca de ser professora, por exemplo, 

ela tem que fundamentar o seu comportamento nas regras do 

comportamento da professora, esforçando-se para exibir um 

comportamento semelhante ao que teria uma professora em uma 

escola, o que a impulsiona a ter um comportamento para além do 

comportamento de criança. Para Oliveira (1993), o que na vida real é 

natural e passa desapercebido, na brincadeira torna-se regra e 

contribui para que a criança entenda o universo particular dos diversos 

papéis que desempenha. 

Neste processo de imaginar e de representar, a criança 

aprende a separar objeto de significado, o que é, segundo Vigotski, 

algo extremamente difícil para a criança pré-escolar e ocorre de forma 

gradual, apresentando uma gênese própria. Como vimos acima, na 

gênese deste processo, inicialmente, o gesto da criança determina o 

significado dos objetos que serve como apoio na separação entre o 

significado e a vida real, ou seja, uma criança pode usar um cabo de 

vassoura para brincar de cavalinho. Esta brincadeira torna-se possível 
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porque o objeto usado, cabo de vassoura, possibilita a ação de galopar. 

O cabo de vassoura serve como apoio para a separação entre o 

significado “cavalo” e um cavalo da vida real. Posteriormente, o 

significado passa a determinar a ação, ou seja, uma criança pode 

brincar de cavalgar um cavalo simplesmente batendo com os pés no 

chão. Embora ainda haja um embasamento no gesto e não na palavra, 

houve uma mudança no que dá significação à ação, que neste caso já 

não é mais o objeto, e sim um gesto semelhante ao que é feito pelo 

objeto real. Gradualmente, novas alterações são feitas até que a 

palavra pode especificar o significado. 

Além da imaginação, outro elemento importante que podemos 

encontrar na brincadeira é a mediação. Segundo Vigotski (1935/2002), 

mediação é o processo pelo qual a ação do sujeito sobre o objeto é 

mediada por um determinado elemento: instrumentos, signos e 

sistemas simbólicos. A brincadeira com o uso de signos inclui ao 

mesmo tempo os interesses e as necessidades da criança e os 

elementos culturais e simbólicos provenientes da sociedade.  

A abordagem desta dimensão simbólica na brincadeira, que 

envolve a representação, a imaginação da criança, leva à reflexão de 

que, embora haja uma indefinição da função precisa do brinquedo e a 

brincadeira geralmente vincula-se a um descompromisso, a uma ideia 

de liberdade, a uma inconsequência e ao simples prazer de quem 

brinca, na realidade a criança, ao brincar, cria significados para o meio 

social e cultural no qual ela está inserida, aprendendo formas de 
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interpretar a realidade, desenvolvendo-se social e cognitivamente. Daí 

a importância e a centralidade da brincadeira, do ato de brincar como 

prática social que possibilita à criança a inserção no mundo de forma 

ativa e a interação com as diferentes formas de linguagem. 

Roure (2010) também reforça a importância do brinquedo, 

ressaltando que ele é necessário para pensar a articulação entre 

linguagem e experiência na infância, pois é ao seu redor que uma 

criança cresce e vive a experiência no mundo que a cerca. Ela concebe-

o como momento de experiência e que no processo de constituição 

subjetiva pode se apresentar como testemunho precioso de um 

momento lógico de estruturação do sujeito-criança. Entre as 

contribuições de Roure (2010) sobre a importância do brincar, 

interessa-nos destacar sua reflexão sobre como a criança se apropria 

dessa atividade e sobre o fato de tomar a diversidade da produção 

lúdica como um instrumento lógico, e não didático, de aprendizado 

sobre a realidade que vive.  

A partir dessa reflexão, Roure (2010) questiona a ênfase 

atualmente dada na dimensão didático-pedagógica do brinquedo, pois 

esta dimensão e a demanda por brinquedos eletrônicos e tecnológicos 

“[...] podem produzir no brincar um congelamento significante que 

venha a obstaculizar uma possível reorganização dos termos e 

posições na combinatória de trocas entre consciente e inconsciente...” 

(ROURE, 2010, p.13). Para essa autora, não é a capacidade que o 

objeto brinquedo tem de reproduzir o real que possibilitará à criança 
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a vivência de uma experiência em sua relação com o mundo, mas a 

possibilidade que uma palavra ali se inscreva, podendo deslocar, 

(re)combinar ou esvaziar significados ali inscritos e assim ousar na 

produção de um “aparente” sem sentido. Nessa circunstância, o 

brinquedo tende a sair do campo da experiência para se transformar 

em experimento de comprovação científica.  

 
A questão é que se não há o que dizer para além do 
que é previsto pelo discurso pedagógico, e se os 
resultados obtidos devem ser racionalizados, o ato 
de brincar pode vir a ser circunscrito à relação 
“experiência e conhecimento” e não mais 
“experiência e linguagem (ROURE, 2010, p. 13). 
 

Roure (2010) esclarece que, com a ajuda da tecnologia, os 

brinquedos em série tornam-se portadores de funções específicas; 

parecem ganhar vida e acabam delegando à criança o papel de 

espectador. Contudo, ao constatar uma possível redução da potência 

significante do brinquedo e da brincadeira em situações educativas, na 

medida em que este tem sido significado como instrumento de 

desenvolvimento e de aprendizagem, a autora não desconsidera a 

importância da presença dele no espaço da Educação Infantil e o fato 

de que a esses dois processos as crianças se submetam inteiramente. 

Para ela, como sujeitos de desejo, é sempre possível subverter o 

desejo do Outro e fazer de sua demanda uma outra coisa. É 

justamente a subversão de conteúdos e das significações 

predeterminadas que devolve à criança a possibilidade de falar 
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(narrar), e ao brinquedo seu valor de criação, ou seja, de experiência. 

Nesta perspectiva, o modo como a criança realiza a experiência do 

brinquedo é de fundamental importância na constituição de uma 

determinada posição subjetiva. 

Walter Benjamin (2009) é outro autor que analisa a 

importância do brincar e da criança. Ele analisa os processos de 

memória dos brinquedos e do brincar por uma trajetória histórica, na 

qual ele ressalta que as transformações do brinquedo, a partir da 

industrialização, marcaram o distanciamento entre as crianças e seus 

pais, que, antes, produziam-nos juntos. Sendo assim, a partir da 

segunda metade do século XIX, os brinquedos vão se tornando 

maiores, perdendo aos poucos o elemento discreto, minúsculo e 

sonhador, tornando-se cada vez mais estranho às crianças e aos pais. 

Assim, os adultos vão impondo a seu modo os brinquedos às crianças, 

distanciando-as da riqueza de materiais que eram utilizados em um 

tempo no qual o processo de produção ligava pais e filhos. 

Para Benjamin (2009), a produção em série de brinquedos 

aparentemente atraentes distancia o valor do brinquedo, fazendo com 

que haja o distanciamento das formas primitivas do brincar, nas quais 

as crianças utilizavam materiais encontrados em seu próprio 

ambiente. Água, terra, areia, folhas, pedras, papel e outros tantos 

materiais eram utilizados pelas crianças no exercício de sua invenção. 

Segundo este autor, é um equívoco pensar que a brincadeira da 

criança é despertada pelo conteúdo imaginário presente no 
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brinquedo, pois na realidade esta imaginação acontece no ato de 

brincar da criança. Para Benjamin (2009, p. 93), “A criança quer puxar 

alguma coisa e tornar-se cavalo, quer brincar de areia e tornar-se 

padeiro, quer esconder-se e tornar-se bandido ou guarda”. 

A imaginação, de acordo com Vigotski, é fruto do processo em 

que a mente humana é capaz de reproduzir experiências do passado, 

elaborá-las e recriá-las. Portanto, a apropriação da leitura e da escrita 

vincula-se a essa imaginação, chamada por Vigotski de imaginação 

criativa. 

A apropriação da linguagem oral e da linguagem escrita tem 

relação com esse processo e o diálogo contínuo entre ambas cria 

condições para que as crianças desenvolvam habilidades para a 

construção da competência linguística, que será determinante no 

processo de alfabetização e letramento. Nesse diálogo, a narrativa 

surge como uma capacidade fundamental para a construção do 

pensamento Infantil. Daí a importância de trabalhar, desde cedo, o 

discurso narrativo. A literatura assume papel significativo, pois se 

vincula à imaginação e possui uma aproximação com o universo lúdico 

e criativo. A abordagem de Vigotski (1930/2009), em relação à criação 

literária, ajuda a compreender como literatura e brincadeira estão 

relacionadas e, por isso, desempenham um papel importante no 

desenvolvimento da criança.  

Vigotski (1930/2009) aponta duas relações importantes entre 

criação literária e brincadeira. A primeira é que a brincadeira da 
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criança é a raiz comum de todos os outros tipos de arte Infantil, 

servindo de estágio preparatório para a criação artística da criança. A 

segunda é o fato de que tanto na base de uma como de outra mantêm-

se o interesse e a vivência pessoal da criança. 

Para Vigotski (1930/2009), assim como a brincadeira, a criação 

literária nos primeiros anos da escolarização é fundamental para o 

desenvolvimento do imaginário da criança. 

 
O sentido da criação literária é que ela permite 
à criança fazer uma brusca transposição no 
desenvolvimento da imaginação criadora, que 
fornece uma nova direção para a sua fantasia e 
permanece por toda a sua vida. O seu sentido é 
que ela amplia, aprofunda e purifica a vida 
emocional da criança que, pela primeira vez, é 
despertada e afinada num tom sério. Ela 
permite a criança, ao exercitar seus ímpetos e 
capacidades criadoras, dominar a fala humana- 
esse instrumento delicado e complexo de 
formação e de transmissão do pensamento, do 
sentimento e do mundo (VIGOTSKI:1930/2009, 
p. 96). 

 

A mediação simbólica, tão presente no espaço lúdico, também 

faz com que a relação entre brincar e aprender de uma maneira geral, 

e, mais especificamente, no tocante à apropriação da leitura e da 

escrita, se estreite, pois, como vimos acima, o brinquedo como 

representação semiótica é uma forma precoce de linguagem. Isto 

porque quando um brinquedo é utilizado para representar uma forma 

de pensar, uma fala, ou seja, o brinquedo como representação 
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semiótica, mobiliza um processo cognitivo importante para que a 

criança seja capaz de construir a ideia de que algo pode ser colocado 

em lugar de outra coisa, pode substituir alguma coisa "como se fosse" 

aquele algo. Essa ideia é importante para que, mais tarde, a criança 

compreenda que os objetos podem ser desenhados, e mais adiante 

que podemos "desenhar" não os objetos, mas as palavras que 

designam os objetos ou os sentimentos. Este processo é fundamental 

para a compreensão da escrita como um sistema de representação.  

Esta análise da presença dos conceitos de imaginação e 

mediação abordados por Vigotski, nas brincadeiras, e da importância 

desses conceitos para a compreensão da apropriação da leitura e da 

escrita, nos leva à constatação de que as brincadeiras possibilitam 

desenvolver habilidades precursoras para aquisição da leitura e da 

escrita. Assim, o processo de apropriação da leitura e da escrita por 

crianças que vivem sua primeira infância só pode ser desenvolvido se 

ocorrer em situações nas quais a ludicidade, a brincadeira, a 

imaginação, a criatividade, a fantasia e as interações sejam os eixos e 

determinem as práticas educativas.  

Partindo dessa premissa, as atividades que envolvem a 

apropriação da leitura e da escrita na Educação Infantil devem ser 

lúdicas. Embora haja quem pense que as atividades de leitura e de 

escrita tirem o espaço da brincadeira, na realidade, dependendo da 

forma como são propostas, podem ser encaradas pelas crianças como 

uma forma de brincar. As crianças podem perceber o envolvimento 



- 125 -  

com a leitura e escrita como um momento lúdico. Deste ponto de 

vista, na realidade, não deveria haver incompatibilidade entre as 

atividades consideradas lúdicas e próprias do universo Infantil e o 

processo de apropriação da leitura e da escrita. Para tanto, seria 

necessário reconhecer que atividades relacionadas a este processo 

podem ser lúdicas, podem respeitar a forma de a criança organizar seu 

pensamento e se relacionar com o mundo e podem ser fundamentais 

para a fase inicial da alfabetização e do letramento. Como ressalta 

Soares, 

 
mesmo atividades muito presentes na Educação 
Infantil, via de regra consideradas apenas por sua 
natureza lúdica – a repetição de parlendas, a 
brincadeira com versos e trava-línguas, as cantigas 
de roda, a memorização de poemas –, são passos 
em direção à alfabetização porque, se forem 
orientadas nesse sentido, desenvolverão a 
consciência fonológica, um aspecto fundamental 
para a compreensão do princípio alfabético 
(SOARES, 2009, p. 8).  
 

Nesta perspectiva, brincar com parlendas, com os sons dos 

versos de uma poesia, com trava-línguas, com cantigas de roda é 

apropriado porque as crianças experimentam os sons, a melodia, o 

ritmo, a concatenação das palavras. Mas é importante ressaltar que, 

de acordo com Vigotski (1930/2009), o conteúdo criativo, a fantasia, a 

beleza dessas narrativas são o primeiro contato com a literatura, e 

literatura é, essencialmente, um exercício estético. Sendo assim, 
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embora a percepção dos sons possa ajudar a compreender as regras 

do sistema de escrita, essa é uma consequência, e não um motivo para 

se trabalhar esses textos com as crianças.  

Como vimos acima, Vigotski (1930/2009), Brougère (2010) e 

Kishimoto (2010) referem-se ao brincar na perspectiva da cultura 

Infantil, na qual a brincadeira é uma manifestação cultural, social e 

histórica, que se relaciona com os processos de aprendizagens. 

A partir das contribuições teóricas aqui apresentadas, pode-se 

argumentar que não apenas é possível como, sobretudo, é desejável 

que o processo de leitura e de escrita seja vivenciado de forma lúdica, 

desde os primeiros anos de vida. Por meio das brincadeiras, a criança 

pode “tomar decisões, expressar sentimentos e valores, conhecer a si, 

aos outros e o mundo” (Kishimoto, 2010, p. 1). A brincadeira é, 

portanto, uma importante ferramenta para a criança se apropriar de 

códigos culturais, para se desenvolver e se expressar.  

Cabe, entretanto, compreender o que seriam atividades 

lúdicas e próprias para o universo infantil ou próprias do universo 

infantil e o que são atividades criadas com o objetivo de ensinar algo 

para as crianças e que utilizam, para isso, elementos do universo 

infantil.  

Podemos utilizar como exemplo as práticas com textos 

literários em instituições educativas. Como vimos, este trabalho, 

considerando sua proximidade com a cultura Infantil, é bastante 

adequado para ser promovido junto à criança de zero a seis anos. 
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Entretanto, frequentemente, escrevem-se livros com a finalidade de 

ensinar conteúdos, doutrinar ou transmitir valores, negligenciando 

aspectos estéticos que deveriam caracterizar essas narrativas. Esses 

livros são selecionados pelas docentes da Educação Infantil que 

promovem situações de aprendizagem coerentes com esses objetivos 

de ensinar, doutrinar, transmitir valores, e não de formar o leitor de 

literatura. Outro exemplo seriam práticas pedagógicas que se dedicam 

majoritariamente a jogos para desenvolver habilidades consideradas 

importantes para a apropriação do sistema de escrita, sob a alegação 

de que são práticas lúdicas.  

Deste modo, percebe-se uma dificuldade de conciliar práticas 

adequadas ao universo Infantil que considerem as brincadeiras, o 

brincar e o ensino da leitura e escrita na perspectiva da criança. Essa 

dificuldade parece afirmar a ideia de que a alfabetização e o 

letramento não são temas apropriados para a Educação Infantil. 

Embora os professores em geral concordem com atividades de 

letramento – como leitura de histórias para as crianças, presença de 

materiais escritos na sala de aula–, muitos acreditam que trabalhar 

com alfabetização na Educação Infantil significa “queimar” etapas da 

criança; privar a criança de vivenciar o que é próprio da infância: as 

brincadeiras, a alegria, o lúdico. Este pensamento, muitas vezes, é 

fundamentado pela consideração do pedagógico apenas na dimensão 

instrucional, ou seja, considera-se que a tarefa da escola é transmitir 

conhecimentos ou ensinar conteúdos ligados às áreas do 
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conhecimento, mesmo aquela destinada às crianças menores de seis 

anos. Nesta visão, alfabetização se oporia à ludicidade e deveria 

iniciar-se no Ensino Fundamental. 

Para Kramer (2006), são os adultos que fragmentam os 

conhecimentos e promovem a cisão entre Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, escolhendo o que pode e o que não pode ser 

trabalhado. Na base dessa polêmica está a ideia de que o acesso ou 

não da criança à língua escrita depende da autorização do adulto. Para 

Baptista (2013), as discussões em torno de poder ou não alfabetizar na 

Educação Infantil acabaram encobrindo a questão fundamental: o 

direito da criança de se apropriar da linguagem escrita como forma de 

inclusão na sociedade. Para essa autora, o trabalho com a leitura e a 

escrita na Educação Infantil não se justifica como preparação para o 

Ensino Fundamental, mas sim como instrumento de interação das 

crianças com a cultura marcada pela linguagem escrita. 

Portanto, é necessário pensar o espaço que recebe as crianças 

na Educação Infantil, suas formas de participação nesse ambiente e se 

este lhes propicia aprendizagens significativas, pois o grau da 

apropriação dependerá das interações sociais relacionadas à leitura e 

à escrita que a criança terá oportunidade de vivenciar. Embora este 

grau possa variar de uma criança para outra, como ela está inserida 

numa cultura grafocêntrica, mesmo que o adulto queira impedir o 

contato da criança com a leitura e com a escrita, isto não é possível, 

pois a linguagem escrita é um bem cultural com o qual as crianças 
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acabam interagindo de alguma forma. Deste modo, é importante 

considerar que ler e escrever são habilidades linguísticas e a 

apropriação de ambas depende da participação em práticas sociais de 

leitura e escrita que possibilitem às crianças refletirem sobre a língua, 

construindo suas hipóteses e se apropriando da leitura e da escrita. 
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A educação infantil como um espaço de direito e sua 

relação com a apropriação da leitura e da escrita 

 

Elizabeth Vieira Rodrigues de Sousa11 

 

Na trajetória histórica da educação infantil é possível constatar 

que desde seu início havia uma concepção assistencialista norteando 

as propostas de atendimento as crianças de 0 a 6 anos das classes 

populares, sempre ligadas a ideia de proteção, higiene e saúde. Com o 

processo de expansão da educação infantil, após meados dos anos 70, 

surge também a concepção de educação compensatória para essas 

classes, uma prática que tendia a compensar as deficiências culturais 

do educando desde a educação infantil possibilitando uma suposta 

democratização do ensino.  

Em 1988 com a promulgação da constituição federal, em 

resposta às reivindicações, aos movimentos sociais e a crescente 

necessidade de atender os direitos das crianças, ressaltado por 

intelectuais e militantes, a educação de 0 a 6 anos passa assumir um 

caráter educacional para todos, independentemente de sua classe 

social. Deste modo, a educação infantil que muitas vezes foi entendida 

como um lugar de assistencialismo e de Educação Compensatória, 

passou a ser concebida como direito do cidadão e um dever do Estado, 
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na qual a proteção integral às crianças deve ser assegurada pela 

família, pela sociedade e pelo poder público. 

Os direitos atribuídos as crianças através da Constituição 

Federal de 1988, vão ser afirmados na década seguinte, através do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, através da elaboração 

de Política Nacional de Educação Infantil, em 1994 e da elaboração da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996 (LDB/9394/96) que 

passou a Educação Infantil para o status de primeira etapa da 

Educação Básica instituindo a inclusão da Educação Infantil no Sistema 

Educacional que já havia sido afirmada na Constituição de 1988. Este 

foi outro momento bastante significativo para a superação do caráter 

de atendimento assistencialista ou compensatório para as crianças de 

0 a 6 anos e a afirmação da ideia de educação como um direito para 

todas estas crianças. A educação Infantil passou a ser vista como 

essencial para atender as especificidades do desenvolvimento das 

crianças reforçando o caráter educacional. Tal concepção, embora não 

tenha se materializado em todo contexto social brasileiro de forma a 

superar completamente a visão assistencialista na educação destinada 

às camadas populares, trouxe avanços significativos com a 

incorporação da educação infantil ao Sistema Educacional. 

Nasceram diferentes necessidades do ponto de vista político e 

social para o atendimento na Educação Infantil. Dentre elas, Kramer 

(2006) aponta a formulação de política de formação de profissionais, 

as orientações curriculares e os critérios de qualidade, a discussão 
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sobre a concepção de infância e o direito da criança, a ampliação da 

oferta com qualidade, o debate sobre o financiamento e a inclusão no 

FUNDEB, a articulação de políticas de educação infantil com políticas 

sociais, as formas de estruturação da educação infantil no âmbito da 

educação básica e sua articulação com o ensino fundamental, a 

organização escolar e da educação infantil em diferentes contextos 

municipais, diferentes formas de avaliações. Fez-se conveniente 

também, ampliar os estudos sobre cada uma destas necessidades. 

Vários especialistas têm defendido a educação infantil em seu 

sentido mais amplo. Eles afirmam que a escola pode ser decisiva na 

vida infantil e, portanto, o acesso a educação infantil deve ser 

ampliado. Mas o que significa dar acesso a educação infantil? Este é 

um questionamento que também tem movido as discussões teóricas 

atualmente. Goulart (2008) afirma que dar acesso quer dizer 

promover um encontro com o conhecimento que tenha significado 

para a criança, ou seja, a problemática agora passa a ser o 

reconhecimento da função social do conhecimento a ser socializado. 

Mas ela também ressalta que esta constatação nos leva a um 

questionamento: Qual seria a melhor proposta para a educação 

infantil? 

Segundo Goulart (2008), ao refletir sobre esta questão, nos 

deparamos com três principais dilemas: o primeiro dilema é ou bem 

se educa, ou bem se cuida da criança. Este dilema segundo a autora se 

encontra na raiz dos problemas enfrentados na prática cotidiana já há 
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várias décadas. O segundo dilema refere-se à definição de quais 

conteúdos devem ser tratados na educação infantil: se são conceitos 

formalizados ou certas habilidades que preparam o campo para um 

futuro conhecimento escolar. O terceiro dilema trata-se da visão que 

coloca duas estruturas em oposição: aula e a brincadeira. A primeira 

proposta pelo adulto é vista como auge da formalização. A segunda 

surgida no mundo da criança é vista pelo adulto como total 

descompromisso com a realidade. 

Para a superação desses dilemas é importante refletir sobre as 

crianças, sobre como elas se envolvem com o conhecimento. Para tal 

reflexão, é importante considerar que a criança ao se inserir neste 

mundo ela já passa a participar de forma ativa, pois é um sujeito social 

que produz e que sofre influência deste meio. Ela já é um sujeito de 

direitos. 

Vigotsky (2002) nos fornece conceitos importantes para esta 

constatação através de sua teoria sócio-histórica do desenvolvimento. 

Para Vigotsky o ser humano é um sujeito interativo que elabora seus 

conhecimentos sobre os objetos, em um processo mediado pelo 

outro. O conhecimento emerge das relações sociais e é marcado por 

condições culturais, sociais e históricas. Baseando-se nesta teoria, é na 

interação com outras crianças que a criança constrói formas de pensar 

por meio de apropriação do saber da comunidade em que está 

inserida. Assim, as crianças se relacionam com o conhecimento de 

forma ativa, atribuindo-lhes significados, reproduzindo e 
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transformando formas novas de compreender o mundo que ela está 

inserida. Isto leva a entender o fenômeno educativo como uma 

atividade humana. 

Os sentidos, as referências e significados, como ressalta 

Goulart, emergem juntos no processo de agir intencionalmente como 

parte do processo da participação em uma atividade. Aprendizagem, 

pensamento e conhecimento são relações que surgem em um mundo 

estruturado social e culturalmente, em uma comunidade concreta. 

Diante deste contexto apresenta-se um importante desafio: 

garantir o direito da criança a formação cultural, como sujeito 

participante. Tal formação cultural, para Kramer (2006), vincula-se 

com a Educação e a Pedagogia.  

 
Educação e pedagogia dizem respeito à formação 
cultural – o trabalho pedagógico precisa favorecer 
a experiência com o conhecimento científico e com 
a cultura, entendida tanto na sua dimensão de 
produção nas relações sociais cotidianas quanto 
como produção historicamente acumulada, 
presente na literatura, na música, na dança, no 
teatro, no cinema, na produção artística, histórica 
e cultural que se encontra nos museus. Esta visão 
do pedagógico ajuda a pensar a creche e a escola 
com suas dimensões políticas, éticas e estéticas 
(Kramer,2006 pg. 809). 

 

O conhecimento científico, a arte e a vida cotidiana fazem parte 

da Educação que é uma prática social. Sendo a criança sujeito da 

história e da cultura ela tem direito de estar inserida nesta prática e 
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vivenciar os bens que estão incluídos nela de forma completa, sem 

fragmentações. Isto significa considerar que a criança é um sujeito que 

participa ativamente na construção do conhecimento e sua 

aprendizagem relaciona-se com sua capacidade de atribuir 

significados que são construídos no envolvimento de práticas sociais 

que transforma o sujeito e ao mesmo tempo modifica os ambientes de 

aprendizagens. Neste sentido, garantia do direito da criança na 

educação infantil como sujeito participativo vincula-se aos processos 

de interação que se desenvolvem principalmente no espaço das 

brincadeiras.  

A criança, segundo Brougère (2010, p.98) “entra 

progressivamente na brincadeira do adulto, de quem ela é 

inicialmente o brinquedo, o espectador ativo e, depois, o real 

parceiro”. Progressivamente o brincar com o adulto, especificamente 

com a professora na instituição de educação infantil, pode contribuir 

para a ampliação do conhecimento do mundo social, através do 

envolvimento da professora participando do brincar com as crianças, 

ao lado delas ou desenvolvendo situações que levam o brincar. Por 

outro lado, dentro da instituição de educação infantil, as crianças 

passam a fazer parte de uma outra cultura que é construída na relação 

com outras crianças no grupo que ela se inserir. É dentro deste grupo, 

através de sua participação que elas constroem novos conhecimentos, 

desenvolvem seu pensamento, se envolvem em aprendizagens. 

Corsaro(2011) faz uma análise interessante sobre estes grupos, que 
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ele chama de “cultura de pares”, que se trata, de acordo com sua 

definição, de “ um conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, 

valores e preocupações que as crianças produzem e compartilham em 

interação com as demais” (Corsaro, 2003). Segundo Corsaro (2011), é 

por meio da produção e participação coletivas nas rotinas que as 

crianças se tornam membros tanto de suas culturas de pares quanto 

do mundo adulto onde estão situadas. Mas é na cultura de pares, 

segundo o autor, que características importantes surgem e são 

desenvolvidas em consequências das tentativas infantis de dar sentido 

e resistir o mundo adulto. À medida que o grupo de crianças interage, 

são construídas as culturas infantis. O brincar com outras crianças, 

portanto, “garante a produção, conservação e recriação do repertório 

lúdico infantil” (KISHIMOTO, 2010, p.03). No envolvimento das 

crianças nas brincadeiras com seus pares, no relacionamento com o 

adulto, ou seja, nas interações sociais, sua linguagem é produzida. Esta 

constatação é fundamental para que a educação infantil seja efetivada 

como direito da criança, pois a como ressalta Kramer (2010), a 

linguagem é central para o processo de desenvolvimento, 

crescimento, aprendizagem, construção, conhecimento e está 

vinculada à imaginação, à criação, ao diálogo, à expressão de saberes, 

afetos, valores. Através da linguagem que se dá o conhecimento do 

mundo físico e social e pode se dá o reconhecimento do outro. 

Na teoria de Vigotsky (2002) a linguagem tem papel 

fundamental na constituição do pensamento e na formação da 
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subjetividade da criança sendo matéria prima para o pensamento. 

Segundo este teórico, em suas origens, pensamento e linguagem 

possuem raízes diferenciadas e linhas diferentes de evolução. 

Entretanto, num determinado momento do desenvolvimento 

humano, as linhas do pensamento e da linguagem se cruzam, 

possibilitando que a linguagem se torne intelectual.  

O estudo da obra de Vigotsky (2002) permite concluir que a 

linguagem é materializada nas relações sociais como oralidade ou 

como escrita que são duas modalidades distintas de prática social que 

se relacionam socialmente e cognitivamente. Com relação ao aspecto 

cognitivo, a criança ao adquirir a linguagem oral intensifica sua relação 

com o exterior e passa utilizá-la como forma de mediação entre si e o 

meio social. Já a escrita, desenvolve-se a partir da oralidade e envolve 

relações cognitivas dependentes de uma ação mediadora. 

Outro teórico que fornece elementos importantes para pensar 

a relação oralidade e a escrita é Bakhtin (2006). De acordo com a teoria 

bakhtiniana do princípio dialógico da linguagem, a oralidade e a escrita 

servem a um grupo de condições e necessidades distintas. Nesta obra 

é possível constatar que a realidade fundamental da língua é a 

interação verbal e, por isso, são elementos indispensáveis a essa 

concepção o papel do interlocutor, do Outro, estabelecendo a 

presença do diálogo. A escrita depende da oralidade para desenvolver-

se, na perspectiva social, e, ambas, são vistas como práticas distintas 

e complementares. 



- 142 -  

As linguagens oral e escrita são produzidas no contexto 

artístico e cultural, nos saberes e conhecimentos. Assim, para 

apropriar-se da leitura e da escrita é necessário inserir-se neste 

contexto através do processo de interação. A escola sendo um lugar 

onde saberes e conhecimentos são construídos deve favorecer o 

processo de interação entre a criança e o meio social e cultural. 

Neste contexto, a escrita está presente na dinâmica da 

sociedade assumindo diferentes funções, nas quais as crianças, 

mesmo sem a intencionalidade do adulto, acabam participando. Estas 

funções são adquiridas pelas crianças, de acordo com Ferreiro (1993), 

através da participação em atos sociais, nos quais a língua escrita 

cumpre funções precisas. Como há crianças que são criadas em lares 

onde o uso da leitura e da escrita é restrito, estas crianças têm este 

uso em sua família de forma limitada, elas deveriam, pelo menos, ao 

chegar na escola, encontrar neste espaço um lugar apropriado para a 

compreensão destas funções e assim ter seu direito garantido com 

relação à apropriação da leitura e da escrita. 

Contudo, nem sempre a escola prioriza processos de 

aprendizagem que favoreçam esta compreensão e considerem o papel 

fundamental da interação que é produzida socialmente, com regras 

que são negociadas por participantes que vêm de vivências familiares 

diferenciadas. O que é questionável, pois, cada criança ao chegar à 

escola traz consigo conhecimentos prévios que foram desenvolvidos 
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em seu ambiente familiar e devem encontrar na escola a possibilidade 

de ampliar estes conhecimentos e de se apropriar de outros novos.  

As análises de CAJAL (2001) a partir de estudos de pesquisas 

realizadas com crianças em salas de aula, afirmam que para que haja 

um processo interativo que envolva estas crianças na sala de aula em 

aprendizagens que favoreçam a apropriação da linguagem escrita é 

necessário que, por um lado, este espaço não negue os processos de 

interação que as crianças vivem em seu ambiente de origem, o maior 

ou menor contato que elas têm com a escrita em casa, e, por outro 

lado, sendo um ambiente social, crie condições para que a linguagem 

escrita seja desenvolvida, uma vez que a linguagem é uma atividade 

social que é construída culturalmente com a interação com o outro. 

Considerando a questão de valorizar os conhecimentos prévios 

da criança, DETTONI (2001) afirma que é necessário aproveitar as 

experiências e vivências que as crianças trazem consigo permitindo 

que ela fale, respeitando-as e criando estratégias de envolvimento, 

favorecendo apropriação da linguagem escrita sem distanciar a cultura 

da escola da comunidade a que ela serve. O reconhecimento das 

crianças, como sujeitos que interagem, implica que a escola deve saber 

lidar com a variação linguística e cultural dessas crianças. Neste 

sentido, DETTONI (2001) ressalta a importância da escola se tornar 

culturalmente sensível para aceitar a diversidade e torná-la funcional, 

conscientizando-se de que às diversidades sociolinguísticas 

correspondem desigualdades sociais. 
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Já no processo interativo de sala de aula, a análise de CAJAL 

(2001), demonstra que é necessário que a criança encontre um espaço 

que favoreça sua fala. As conversas em sala de aula pautadas pelo 

reconhecimento das crianças como sujeitos de conhecimento no qual 

elas interagem com o professor, ou entre elas, propiciam um ambiente 

de segurança para o desenvolvimento da oralidade, mas também 

proporcionam trocas afetivas, intelectuais e outras formas de 

linguagem como a escrita. 

Como ressalta CAJAL (2001) é dentro da sala de aula que se 

desenvolve processos de ensino e aprendizagem pautados por 

decisões pedagógicas e metodológicas, mas também é onde constrói-

se uma situação social, na qual alunos e professores ao interagir dão 

significados para tudo o que está acontecendo neste ambiente 

constituindo, uma cultura local. É neste ambiente que alunos e 

professor compartilham da interação, da significação daquilo que está 

acontecendo. Esta interação face a face é exposta a um número de 

regras que marcam os papeis professor/aluno. 

Cada sala de aula se constitui em um pequeno mundo, lugar 

propício para o desenvolvimento da linguagem, que se dá através da 

interação que acontece com aluno e aluno ou aluno e professor, e tem 

como fonte principal a expressão por meio da fala.  

 
Falar com os alunos dar ordens, responder a 
perguntas, passar informações, dar a vez para o 
aluno para que ele fale, deixar os alunos falarem 
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entre si, repreendê-los. Falar com o professor, 
contar fatos familiares, silenciar, solicitar uma 
informação, falar com o colega. Essas ações são 
escolhas por parte do professor e do aluno que 
além de delinearem a interação na sala de aula, 
podem revelar informações sobre eles, os 
interagentes, e sobre os significados que eles 
atribuem às ações que praticam e à situação de que 
participam (CAJAL, 2001, p.129) 

 

Neste processo interativo de sala de aula, há maneiras 

diferentes do professor reagir às falas das crianças. Ao abordar este 

assunto, DETTONI (2001) ressalta o conceito de ratificação que 

consiste em tratar o aluno como um falante legítimo. Sendo assim, o 

grau de ratificação utilizado com as crianças influencia no maior ou 

menor exercício da linguagem em sala de aula. Contudo, o nível desta 

ratificação muitas vezes está ligado à maneira como a professora lida 

com a variação linguística e cultural das crianças. Há uma tendência da 

escola de se distanciar das experiências vividas pelas crianças e ao 

invés de incentivá-las a utilizar sua fala, acaba desconsiderando-a. É 

importante, portanto, que a sala de aula como uma construção social 

a partir de interações, torne-se em um ambiente onde haja trocas 

verbais permitindo que a linguagem desenvolva-se como um bem 

cultural que se constrói a partir das ações de fala. Esta abertura para o 

desenvolvimento da fala, oportunizando as crianças falar sobre suas 

vivências e permitindo-as que se envolvam de forma efetiva com 

conhecimentos pedagógicos, proporciona o desenvolvimento da 
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linguagem oral que é de extrema importância no processo de 

apropriação da linguagem escrita.  

O diálogo contínuo entre a linguagem oral e a escrita deve estar 

presente nas atividades com as crianças a fim de criar condições para 

que estas desenvolvam habilidades para a construção da competência 

linguística que será determinante no processo de alfabetização e 

letramento. Nesse diálogo, a narrativa surge como uma capacidade 

fundamental para a construção do pensamento infantil. Daí a 

importância do professor trabalhar desde cedo modos de acesso ao 

discurso narrativo.  

A literatura assume papel significativo para esse diálogo que 

pode ser vista pela criança como uma forma lúdica. Aliás, outros 

elementos como o desenhar, ouvir e recitar parlendas, cantar cantigas 

de roda, elementos que são considerados apenas lúdicos, 

proporcionam também este diálogo entre o oral e o escrito, se forem 

orientadas neste sentido, são o início do processo de alfabetização e 

letramento.  

Segundo SOARES (2004), a entrada da criança no mundo da 

escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos: pela 

aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização – e pelo 

desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades 

de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita 

– o letramento. Ela ressalta que os dois processos são simultâneos, 

mas é conveniente conservar os dois termos, pois, embora designem 
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processos interdependentes, indissociáveis e simultâneos, são 

processos de natureza fundamentalmente diferentes, envolvendo 

conhecimentos, habilidades e competências específicos, que implicam 

formas de aprendizagem diferenciadas e, consequentemente, 

procedimentos diferenciados de ensino. Tratam- se de duas 

dimensões da aprendizagem da língua escrita distintas que, para 

SOARES (2004), possui diferentes facetas. Assim, o letramento possui 

diferentes facetas – imersão das crianças na cultura escrita, 

participação em experiências variadas com a leitura e a escrita, 

conhecimento e interação com diferentes tipos e gêneros de material 

escrito – e o que é propriamente a alfabetização, de que também são 

muitas as facetas – consciência fonológica e fonêmica, identificação 

das relações fonema–grafema, habilidades de codificação e 

decodificação da língua escrita, conhecimento e reconhecimento dos 

processos de tradução da forma sonora da fala para a forma gráfica da 

escrita. Considerando estas muitas facetas não há um método para a 

aprendizagem inicial da língua escrita, há múltiplos métodos. 

 Com base nesse pressuposto, é necessário criar práticas 

pedagógicas que ajudem o professor a avançar em seu trabalho como 

profissional da educação infantil, considerando que ele é o mediador 

principal, que deve ser capaz de utilizar estímulos adequados que 

favoreçam aprendizagens significativas para as crianças, em suas 

especificidades, e sejam suporte para aprendizagens futuras. Como a 

escola é um ambiente social e a linguagem é uma atividade social 
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construída culturalmente na interação com o outro, a escola é um 

espaço que deve ser favorável a construção da linguagem escrita, 

considerando a criança como sujeito ativo e participante efetivo neste 

processo.  

Com todas estas abordagens, conclui-se que a escola ao 

receber a criança, deve considerá-la como um sujeito social e cultural 

que participa ativamente no ambiente a que está inserida, e que chega 

à escola carregada de conhecimentos prévios vivenciados em seu 

ambiente familiar. É indispensável pensar nas práticas presentes nesta 

instituição e as possibilidades que estas práticas abrem para os 

processos de interação que favorecem a apropriação da linguagem 

escrita. Processos estes que devem nortear o planejamento das 

atividades considerando as necessidades básicas da criança.  

O professor como principal responsável por fazer este 

planejamento e organizar a dinâmica em sala de aula é que mediará à 

relação no cotidiano da escola. Neste sentido, a intervenção do 

professor assume uma função mediadora da criança com o mundo da 

escrita que a cerca. Para esta mediação faz-se necessário que o 

professor conheça as diferentes facetas presentes nas duas dimensões 

que levam a apropriação da escrita: a alfabetização e letramento, que 

segundo SOARES (2004) são dimensões distintas, mas que devem ser 

desenvolvidas simultaneamente e que, por englobar diferentes 

facetas, requerem muitos métodos pedagógicos.  
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É importante, portanto, que a educação infantil, enquanto 

direito da criança, considere o seu espaço como uma construção social 

a partir de interações, torne-se um ambiente onde haja trocas verbais 

permitindo que a linguagem desenvolva-se como um bem cultural que 

se constrói a partir das ações de fala. Esta abertura para o 

desenvolvimento da fala, oportunizando as crianças falarem sobre 

suas vivências e permitindo-as que se envolvam de forma efetiva com 

conhecimentos pedagógicos, proporciona o desenvolvimento da 

linguagem oral que é de extrema importância no processo de 

apropriação da linguagem escrita.  

O trabalho pedagógico desenvolvido nestes moldes, construído 

a partir das interações sociais e relações que criam um conjunto de 

significados, orienta o trabalho do professor como mediador, 

articulador da criança com o outro e com a cultura. Este 

entendimento, que deve muito às teorias de Vigotsky (2002), embora 

não tenha chegado plenamente ao universo escolar, frequentemente 

aparecem nos documentos oficiais, como as diretrizes curriculares, 

que apontam para a importância da mediação no processo de 

aprendizagem e apresentam a concepção de professor como 

mediador.  

Nesta perspectiva, o professor, sendo quem está mais próximo 

da criança e dos processos de aprendizagem na escola, é responsável 

por buscar a melhor forma de desenvolver as práticas pedagógicas na 

educação infantil. A maneira como ele lida com cada criança e com os 
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diferentes tipos de conhecimentos contribuirá em maior ou menor 

escala para que a criança viva experiências significativas, expresse seus 

sentimentos, desenvolva sua autonomia e confiança. É, também, 

através das ações deste profissional que são criadas oportunidades 

para a criança vivenciar situações que favoreçam o direito de se 

apropriar da linguagem escrita como forma de inclusão na sociedade.  

 A percepção da criança como um sujeito de direito, como um sujeito 

que constrói cultura, implica compreender que o envolvimento das 

crianças em práticas de leitura e escrita não pode ser justificado pelo 

fato de ser bom para a criança ou porque a criança terá uma melhor 

preparação para o ensino fundamental. Como a criança está numa 

cultura de leitura e escrita, não pode ser negado o seu direito de 

participar ativamente nesta cultura. Ela deve ter acesso à informação 

para produção de ambas. Seu interesse por esta produção é legítimo, 

pois ela faz parte desta cultura, da qual ela se alimenta de 

conhecimentos e, como sujeito ativo, também produz estes.  
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Vespasiano/ MG e como professora - Centro de Educação Infantil Maria dos 
Anjos em Lagoa Santa/MG. Trabalhou também como professora de jovens e 
adultos e series iniciais e finais do ensino fundamental. Tem experiência na 
área de gestão de pessoas, coordenação pedagógica, formação docente, 
Alfabetização e Letramento, Ensino-Aprendizagem. 
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e Gestão Educacional pela Universidade Federal de Santa Maria. Foi tutora 
no curso de Pedagogia-EaD UAB pela UFSM entre 2014 e 2015. É participante 
do projeto de pesquisa "As crianças e jovens estudantes em contextos 
educativos: olhares sobre práticas educativas, culturas, relações de gênero e 
políticas públicas" e do projeto de extensão "formação inicial e continuada 
de professores no contexto da educação e infâncias", ambos na UFSM. 
Trabalha como Analista de Implantação na empresa AVMB no setor do 
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) 
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e mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação pela 
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de Maringá (UEM/PR) e curso de especialização na área da Educação pela 
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formação de professores, Educação Especial, políticas públicas. Participa do 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia da Educação e Educação 
Inclusiva - GEPEIN/CE/UFSM.  
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