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PESQUISAR COM CRIANÇA:  

O GRUPO FOCAL COMO POSSIBILIDADE DE ESCUTA 
 

Paula Amaral Faria 
Eseba/ UFU 

paula_afaria@yahoo.com.br 
 

RESUMO: O tema do texto, pesquisa com crianças, originou-se na trajetória 
pessoal/profissional nas escolas de Educação Infantil em que atuei como professora e 
pesquisadora. O objetivo do texto é apresentar discussões sobre pesquisa com crianças e 
do desafio de escutá-las em pesquisas. Além disso, refletir sobre as possibilidades que o 
grupo focal oferece para realização de pesquisas com elas. Como forma de elucidação 
da temática, apresento parte do estudo de mestrado, realizado com crianças, em que se 
utilizou do grupo focal como instrumento de construção dos dados. O instrumento 
permitiu ouvir e observar as interações entre as crianças para conhecer suas concepções 
de aprendizagem. Entretanto, pondero que o grupo focal, como alternativa isolada não 
fornece com fidedignidade as ideias infantis. As crianças foram influenciadas umas 
pelas outras na medida em que as discussões se desenrolavam, característica humana 
que compõem uma das formas como interagimos e nos pertencemos no mundo. Em se 
tratando de pesquisas com crianças assinalo para a realização conjunta de diferentes 
instrumentos de investigação. Contudo, o estudo aponta para o desafio de compreender 
as manifestações das crianças em pesquisa, exige do pesquisador atenção para escutá-
las, que em muitas vezes não são com apenas com palavras, mas interações outras.  

1. Pesquisa com crianças 

A Educação Infantil tem exercido, em meus estudos e práticas profissionais, um 

grande fascínio. Compreender os mecanismos do aprender das crianças que compõem 

esse segmento da Educação é algo que me movimenta desde a formação em Pedagogia, 

Psicopedagogia e Mestrado em Educação. O fato de como professora exercitar ouvir, 

observar e interagir com as crianças constitui um grande desafio e passo diário no 

cotidiano. Por meio de formações e estudos anteriores, tive a oportunidade de fomentar 

um processo de desvencilhar verdades preconcebidas, como educadora e mãe, a respeito 

das pesquisas e interação com crianças e, sobretudo, na desconstrução permanente das 

invenções e definições sobre a infância. Parti então em busca de investigações que 

legitimam as ideias infantis, permitindo que os pequenos participassem não como objeto 

de estudo, mas como sujeitos coparticipantes, como sugere Cruz (2008). Logo, para que 

pesquisar com crianças? 
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Para descobrir mais. Descobrir sempre mais, porque, se não o fizermos, 
alguém acabará por inventar. De facto, provavelmente já alguém começou a 
inventar, e o que é inventado afecta a vida das crianças; afecta o modo como 
as crianças são vistas e as decisões que se tomam a seu respeito. O que é 
descoberto desafia as imagens dominantes. O que é inventado perpetua-as 
(GRAUE; WALSH, 2003, p. 12) 
 

De fato há inúmeras pesquisas sobre as crianças, tenho contato com elas 

profissionalmente há quinze anos e, ainda assim, sei pouco ou quase nada sobre as 

crianças. A literatura somada à experiência profissional permitiu ponderar que ao abrir a 

porta do diálogo, da “escuta” de crianças, depara-se com um universo repleto de 

“tesouros”, que revela opiniões que pouco se conhece.  

De acordo com Cruz (2008) as crianças ainda são pouco ouvidas em pesquisas, 

predominando a voz do adulto. Em geral são realizadas pesquisas sobre as crianças e 

não com as crianças.  

Quando o são, a prática mais comum é se recorrer aos adultos (geralmente 
seus familiares ou professores) para obter essas informações – revelando a 
desconfiança em relação à competência das crianças para se comunicarem e 
também remetendo ao fato de ainda não serem tomadas como sujeitos 
(CRUZ, 2008, p. 13).  
 

A presença da criança em pesquisas não é uma discussão nova. O que é novo são 

as condições em que a criança participa do estudo. Elas já compõem o enredo de 

pesquisas científicas há longa data, sobretudo na qualidade de objetos a serem 

observados, medidos, analisados e interpretados. O interesse, portanto, seria investigar o 

que acontece entre as crianças, o que revelam nos contextos nas distintas interações 

(CRUZ, 2008), (GRAUE; WALSH, 2003). 

Entretanto, Cruz (2008, p. 301) afirma que “tem crescido a consciência de que 

saber mais sobre a criança torna possível lhe oferecer atividades estimulantes e 

complexas”. Reflexão que reconhece a criança como forte potencial para contribuir com 

ações que minimizam e até superam os problemas enfrentados pelas escolas. Ainda que 

no Brasil, conforme a autora há restritos estudos que envolvem o ponto de vista da 

criança, prevalecendo à perspectiva dos adultos em relação a elas.  Nesse sentido Cruz 

(2008, p.283),  

O interesse pela investigação das crianças-infâncias no contexto da Educação 
Infantil, segundo o olhar das crianças, tem como ponto de partida a busca de 
um jeito de vê-las, a busca do diálogo com elas sobre questões que envolvem 
a sua infância e que possam ampliar a compreensão dos significados que as 
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crianças atribuem à sua infância em creches e pré-escolas (CRUZ, 2008, P. 
283). 
 

Fomentar um processo de investigação com crianças é profundamente difícil e 

complexo. Envolve fatores emocionais, físicos e intelectuais de todos os envolvidos. 

Estabelecer um relação com a criança, em que seremos sempre um outro diferente dela, 

é um fator que compõem essa trama. Nesse processo procura-se os significados das 

crianças e não os dos adultos (GRAUE; WALSH, 2003). Segundo estes autores, 

Uma dificuldade que as pessoas que trabalham com crianças costumam ter, 
quando começam a estuda-las, é a tendência para se centrarem nas acções dos 
adultos relativamente às crianças; assim, o que pretendia ser um estudo sobre 
as crianças passa a ser uma avaliação das interacções dos adultos com as 
crianças. Os adultos são, indiscutivelmente, parte integrante do contexto das 
crianças, mas a investigação visa as crianças (GRAUE; WALSH, 2003, p. 
13). 
 

Foi nesse sentido que em um estudo1 anterior atrevi a “ouvir” as concepções de 

aprendizagem das crianças, das suas mães e dos seus professores na Educação Infantil. 

Compreendi, naquele momento, que não conseguiria captar a multiplicidade de 

linguagens das crianças, mas tentei fazer um recorte dessa diversidade de linguagens, 

não privilegiando uma em detrimento de outras, somente escolhemos algumas delas 

para focalizar o estudo, levando em consideração a fase de desenvolvimento dos 

participantes do estudo e as intenções da pesquisa. Por isso, exercitei captar concepções 

de aprendizagem pela linguagem oral, pelas linguagens corporais e pelas produções em 

desenhos. 

Ao considerar o cenário que definiu a problemática da minha investigação, há 

desafios que permearam a constituição e a realização do estudo propriamente dito. 

Nesse sentido, Esteban (2003) elege características necessárias que agregaram a postura 

de pesquisador: aquele que ouve e observa nos mínimos detalhes, que escreve com 

destreza, que delimita e recorta o olhar, que propõe contribuições para o campo 

investigado, entre tantas outras. Todas as características citadas exigem do pesquisador 

estudo e envolvimento com o seu trabalho. Essas condições foram e ainda são 

desafiadoras, mas a maior delas, por isso requer um grande aprendizado, de minha 

                                                           
1 FARIA, Paula Amaral. "Olhares" psicopedagógicos: desvendando concepções de aprendizagens de 
crianças, mães e professores da Educação Infantil da ESEBA, Uberlândia, 2014. Dissertação Mestrado. 
Universidade Federal de Uberlândia. 
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parte, é captar além do aparente, do visível, de duvidarmos do que observamos, e, 

tentarmos compreender que o outro carrega muito mais do que os olhos conseguem 

enxergar.  

Sob a minha ótica, a partir da experiência com a pesquisa relatada, conquistar 

essas características requereu, da pesquisadora, o silêncio das vozes internas, para 

conquistar aquilo que desejava apreender— postura complexa, e ainda, admito em 

permanente exercício de construção. Analisar e escrever sobre o processo de 

aprendizagem dos sujeitos que compõem o cotidiano da escola foi narrar, olhar, escutar, 

observar o próprio processo de aprender em interação, de fato, com o contexto e com os 

sujeitos que o compõem, sobretudo com as crianças. Os diálogos com elas abriram 

novas “janelas” para compreender as concepções de aprendizagem estabelecidas e 

apreendidas no interior da escola. Isso é, aprendi com as crianças ao exercitar ouvi-las 

sobre outras formas de ensino, para além das que são propostas. O estudo aponta para a 

reflexão de a possibilidade de que aprender na escola não está focalizado apenas no 

aluno, mas também no professor. O ensino não está voltado apenas para o professor, 

mas também para as crianças. Ambos, professor e aluno, podem contribuir mutuamente 

para o processo de ensino e de aprendizagem na escola. 

 
1.1 Escutar crianças em pesquisas 
 

A reflexão que apresento, sobre o exercício de ouvir crianças, parte do ponto de 

vista educacional, apoiada nos estudos desenvolvidos sobre a proposta educativa das 

escolas municipais da cidade de Reggio Emilia (Itália) e de pesquisas que 

disponibilizaram a “escutar” crianças. No exercício contínuo e desafiador de ouvir as 

crianças, identifiquei em bibliografias um lugar reconhecido para elas e a voz da 

infância sendo ouvida.  

Por exemplo, nos estudos que versam sobre a prática pedagógica reggiana é 

possível perceber uma abordagem pedagógica que dialoga, que interage, que propõe e 

aceita a criança como participante do processo educativo, junto aos professores e 

familiares. “Escutar! Uma tarefa que não é fácil e exige do educador muita cautela, 

cuidado. Enriquece o ouvinte e o que é ouvido”, afirma Rinaldi (apud EDWARDS; 
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GANDINI; FORMAN, 1999, p. 8). O escutar é a premissa do processo educativo em 

Reggio Emilia, a opinião de cada um é considerada como ponto de partida para 

reflexões e discussões. As escolas são espaços para pensar a criança e o adulto com a 

sua própria cultura, que tem sempre algo a nos dizer. Significa que é na escola que as 

diferenças se encontram e podem ser escutadas e, assim, podem favorecer a construção 

de uma nova ética de convivência (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 1999). 

Conforme Barbosa e Horn (2008), em Reggio Emília, há o professor ouvidor, ou 

seja, ele para e “escuta” a criança. Escuta com observação, com sensibilidade, com 

atenção e com disposição. Há um respeito profundo pelas crianças e um prazer óbvio 

em ouvi-las e em aprender com elas. 

Para Rinaldi (1999) qualquer teoria, das mais simples às mais refinadas, para 

existir, precisa, necessariamente, de se exprimir, de comunicar, ou seja, ser ouvida. É 

nessa lógica sensível que se reconhecem os valores e os fundamentos da Pedagogia da 

escuta: o outro só existe quando é ouvido. Ouvindo, portanto, como uma metáfora da 

disponibilidade, da sensibilidade para ouvir e ser ouvido. Ouvir não apenas com ouvido, 

mas com todos os sentidos (visão, tato, olfato, paladar e audição). Ouvindo as cem, mil 

linguagens, símbolos e códigos pelos quais nos comunicamos e expressamos, por meio 

dos quais a vida é expressa e se comunica para quem deseja e sabe ouvir.  

A partir das colocações anteriores faço a reflexão que a ação de ouvir a criança 

possui diversas facetas possíveis. Elas estão presentes no cotidiano de interação com 

crianças nas escolas e também em pesquisas com elas. Uma dela é a ação de apenas 

escutar e pronto, como se fosse uma ação sem retorno do ouvinte. Apesar de haver a 

movimentação interna, como uma tentativa de interpretação do ouvinte. Mas, sem o 

retorno do ouvinte, pode não mudar nada, apenas uma escuta, o que dependerá dos 

recursos de que ouve. Por outro lado, há a escuta que interpreta e considera 

possibilidades do que está sendo dito e/ou expressado pela criança. Nesse caso, pode 

gerar a percepção de possibilidades de diálogos e interação, constituindo algo novo, 

genuíno da criança.  

Nas escolas de Reggio Emília, os educadores permitem-se aprender com a 

criança e é com essa ideia que a prática da escuta é embarcada na aprendizagem das 

crianças e dos professores. Compreendi que, por meio das leituras feitas até o momento, 
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as escolas não devem ser locais para palestras, mas lugares onde os professores escutam 

atentamente para poderem juntar-se às aventuras e descobertas das crianças no mundo 

do conhecimento. O educador pode atentar para a individualidade, assim como para as 

interações grupais.  

Edwards, Gandini e Forman (1999) alegam, diante da proposta educativa de 

Reggio Emília, que: 

O papel do adulto é acima de tudo o de ouvinte, de observador e de alguém 
que entende a estratégia que as crianças usam em uma situação de 
aprendizagem. Tem, para nós, o papel de “distribuidor’ de oportunidades, e é 
muito importante que a crianças sintam que ele não é o juiz, mas um recurso 
ao qual pode recorrer quando precisa tomar emprestado um gesto, uma 
palavra (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 1999, p. 161). 

A habilidade para ouvir, organizar, estimular e envolver-se nas teorias das 

crianças poderá levar a um lugar de professor que deixa de ser o falante, o dono do 

saber, para um lugar de mediador de fato, dos saberes, questionamentos e hipóteses das 

crianças.  

Rabitti (1999) conta que por detrás de uma escuta há,  muitas vezes, um desejo, 

uma dúvida, um interesse, há sempre emoção. O ato de ouvir é impulsionado pela 

emoção de quem escuta, de quem observa, de quem vê, sente. Emoções essas que 

influenciam em outros processos e estão intrínsecas nas relações entre indivíduos que se 

comunicam das mais diversas formas.  

Pondero que, as pesquisas que envolvem o que a crianças dizem nem sempre 

correspondem exatamente com mesmo sentido e significado, a compreensão e escrita do 

pesquisador. Este ao se permitir ouvir, compreender o que a criança diz, ainda assim, irá 

escutar a luz das suas próprias apreensões, a partir do universo que já experienciou e 

viveu. Logo, saliento que é preciso cautela para interpretação do que a criança diz.  

Conforme Edwards, Gandini e Forman (1999), a criança é comunicadora nata, 

ela tem esse desejo, anseia por demonstrar suas necessidades e não tem dificuldades 

para isso. Complementando essa ideia, Alves (2005) afirma que o educador, sim, é que 

tem a dificuldade de entender a maneira pela qual a criança se comunica. 

Possivelmente, porque ao longo de sua vida de ser aluno, não lhe foi dito que poderia 

expressar-se das mais diversas formas, ao contrário, que não poderia fazê-lo. 
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A partir dos estudos realizados e da prática docente, compreendi que a 

comunicação se dá não apenas por meio de palavras, mas também de expressões, 

sensações, sentimentos, silêncios, desenhos, músicas, pinturas, sorrisos, choros. 

Manifestações, formas expressivas das crianças e até mesmo dos adultos, para mim, 

ainda muito difíceis de escutar. Mas, de acordo com Friedmann (2005) a melhor forma 

de compreender as crianças com as quais interagimos todos os dias, aquelas que 

preenchem o nosso dia a dia, é observá-las em suas diversas formas de se manifestar, de 

se expressar. 

A forma mais segura é a observação que cada um faz da(s) criança(s) com 
quem convive, da sua gestualidade, dos seus movimentos, do seu jeito de 
relacionar-se com os outros, com ela mesma, com os objetos, com o mundo; 
a observação e a tentativa de compreensão das imagens e simbolismos que 
aparecem nos seus processos e nas suas produções, sobretudo as não verbais 
(FRIEDMANN, 2005, p. 18). 

Acreditamos que é preciso estar atento, sensível a escutar as diferentes 

linguagens, símbolos e códigos, que de acordo com Barbosa e Horn (2008) significa:  

Uma atitude receptiva que pressupõe uma mentalidade aberta, uma 
disponibilidade de interpretar as atitudes e as mensagens lançadas pelos 
outros e, ao mesmo tempo, a capacidade de recolhê-los e legitimá-los. Uma 
atitude que cabe adotar se crermos em um modelo educativo que considera as 
crianças como portadoras de cultura, como indivíduos capazes de criar e 
construir significados mediante processos sutis e complexos. A escuta 
considera que, para aprender, as crianças devem estar em relação com os 
outros (BARBOSA; HORN, 2008, p.118). 

Os referenciais apresentados buscam a sensibilidade para ouvir as crianças 

diante de seu aprendizado, isto é, estudos sobre o ponto de vista infantil. Cruz (2008) 

relata a necessidade de as crianças participarem de pesquisas não como objetos de 

estudos, mas como sujeitos coparticipantes. Escutar o que as crianças têm a nos dizer 

sobre os processos vividos dentro da escola oferece possibilidades reais para que as 

medidas de mudança possam ser, de fato, tomadas.  

Não nos parece que o pressuposto da necessidade de dar voz às crianças seja 
que elas reproduzam as culturas dominantes e hegemônicas que configuram a 
estrutura social. Ao contrário, busca-se nessa escuta confrontar, conhecer um 
ponto de vista diferente daquele que nós seríamos capazes de ver e analisar 
no âmbito do mundo social de pertença dos adultos (CRUZ, 2008, p. 46).  
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Acordo com o posicionamento da autora acima de que ouvir a criança não quer 

dizer reafirmar as culturas dominantes e hegemônicas em que estão imersas.  Pelo 

contrario, é justamente ouvir as percepções de mundo da criança para amplia-las e/ou 

valoriza-las. O que pondero na citação acima é a expressão “dar voz”. Interpreto que a 

autora pode ter escrito a expressão com o sentido que a emprega no senso comum 

“permitir que fale”, como quando se diz: “passo a palavra para você”. Porém reflito que, 

a criança já tem voz, ela fala. Não é necessário que alguém ou algo dê voz a ela. 

Entretanto, entendo a discussão no sentido de possibilitar por meio das pesquisas com 

crianças situações e contextos em que sejam ouvidas, de fato, valorizadas, como são os 

participantes adultos em pesquisas.  

Assim sendo, identifico o Grupo Focal, como uma das possibilidades de ouvir 

crianças em pesquisas. Na investigação realizada o Grupo Focal permitiu escutar e 

observar as interações entre os participantes, para conhecer suas concepções de 

aprendizagem em relação à Educação Infantil. Portanto, o interesse nesse texto é 

apresentar, brevemente, a seguir, a partir do estudo realizado, as possibilidades e limites 

que esse instrumento de pesquisa oferece para ouvir crianças em pesquisas.  

2. Grupo Focal  

Temos a compreensão de que, para selecionar instrumento ou instrumentos de 

coleta de dados, eles devem corresponder às expectativas da pesquisa. Sendo assim a 

opção pelo Grupo Focal deve emergir das características que permeiam a sua utilização. 

Apresento alguns princípios gerais que regem esse tipo de recurso em pesquisa e, 

articulamo-los com as intenções do estudo que foi realizado, no mestrado, como forma 

de elucidação. 

Para Flick (2009) o instrumento Grupo focal tenta-se coletar o dado dentro de 

um contexto e criar uma situação mais próxima da vida cotidiana do que permite o 

encontro do entrevistador com o entrevistado. Por ser uma forma coletiva de coletar 

dados, é um modo de se aproximar de um contexto real.   

O estudo de Gatti (2005) define o Grupo Focal como um instrumento que reúne 

um grupo de pessoas selecionadas, a partir de critérios, para discutir e falar a respeito de 

um assunto sob o qual possuem algum tipo de experiência, no meu caso o assunto foram  
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às concepções de aprendizagem na Educação Infantil. Tendo em vista que essa técnica 

prevê a reunião de grupo de pessoas que falam, argumentam e exponham suas opiniões 

sobre determinado tema.  

Os participantes devem apresentar características comuns, ter algum tipo de 

vivência com o tema a ser discutido que os qualifique como sujeitos do estudo. Para a 

pesquisa desenvolvida os participantes, em três grupos focais, foram as crianças, suas 

mães e os professores, que construíram ao longo de suas vidas, nas suas experiências e 

nos intercâmbios com outros sujeitos, as suas concepções de aprendizagem na Educação 

Infantil. E foi nesse sentido a ênfase do Grupo Focal: na interação entre as pessoas 

participantes. Essas trocas foram estudadas em função dos objetivos da pesquisa. “Há 

interesse não somente no que as pessoas pensam e expressam, mas também em como 

elas pensam e porque pensam o que pensam” (GATTI, 2005, p.9).  

O empenho, por meio do Grupo Focal, esteve na compreensão das concepções 

de aprendizagem de cada grupo (crianças, seus pais e professores), e por que pensam 

desse ou daquele modo. “Poderíamos acrescentar: quando se quer compreender 

diferenças e divergências, contraposições e contradições” (GATTI, 2005, p. 10). 

Em função da busca de concepções de aprendizagem na Educação Infantil, 

interessava em compreender as ideias de cada um daqueles grupos de sujeitos, sem a 

pretensão de que chegassem a um consenso e nem a comparação das ideias entre os 

participantes. Se houver interesse em comparar, o mais indicado é fazer isso entre 

grupos e não entre as pessoas, já que o foco está nas interações entre elas (FLICK, 

2009). 

O Grupo Focal capta as trocas de opiniões que seriam difíceis de observar em 

outros instrumentos. Por meio dele, é possível perceber sentimentos, crenças, 

experiências, atitudes e reações diante de determinadas falas. É um tipo de técnica que, 

além de contribuir com a “obtenção de perspectivas diferentes sobre uma mesma 

questão, permite a compreensão de ideias partilhadas por pessoas no dia a dia e dos 

modos pelos quais os indivíduos são influenciados pelos outros” (GATTI, 2005, p. 11). 

A condição oferecida pelo Grupo Focal de “escutar” as pessoas e de observar as 

formas de interações entre elas justifica a opção por esse procedimento. Logo foi 

“através das sequências de falas, procurando compreender o impacto das vivências do 
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grupo sobre as trocas entre os participantes, os consensos, os dissensos, as rupturas, as 

descontinuidades, os silêncios” (GATTI, 2005, p.47). 

De acordo com Gatti (2005), para a dinâmica do Grupo Focal, são 

indispensáveis algumas figuras que organizam o cenário desse instrumento: um 

moderador e um ou mais relatores. O moderador é aquele que medeia o diálogo entre os 

participantes, já o relator é o que observa as relações, as expressões, o comportamento 

de cada sujeito. Ao me localizar como docente da instituição e ter a clareza do 

envolvimento pessoal e profissional junto aos colegas professores, considerei a 

recomendação de evitar que o moderador do Grupo Focal fosse uma pessoa cuja 

opiniões sobre o assunto os participantes conhecessem. Portanto, para a coleta de dados, 

por meio do Grupo Focal com os professores, optei por trazer outro profissional para 

desencadear e mediar o diálogo, atendendo às orientações da bibliografia. Entretanto, 

com os outros dois grupos, de crianças e seus pais, a proximidade pessoal e profissional 

com a pesquisadora não se aplicava. Assim, para esses dois casos, fui a moderadora dos 

grupos focais. 

O moderador do Grupo Focal deve ser bem escolhido. Pode ser o próprio 
pesquisador ou outro profissional, porém precisa ser experiente, hábil, ter 
clareza de expressão, ser sensível, flexível e capaz de conduzir o grupo com 
segurança, lidando competentemente com as relações e interações que se 
desenvolvem e as situações que se criam no grupo em função das discussões. 
Precisa ser um profissional capaz de despertar confiança e de gerar empatia, 
para conduzir com habilidade o grupo na direção dos objetivos da pesquisa, 
sem criar situações embaraçosas (GATTI, 2005, p.35). 

Gatti (2005) igualmente orienta que para a realização do Grupo Focal é 

necessário registro. Comenta que existem diversas formas: uma delas é o emprego da 

figura de um ou mais relatores, que não interfiram no grupo e façam anotações do que 

se passa e do que se fala, realizem o registro do dito e não dito pelo grupo, as 

expressões faciais, corporais, o envolvimento com o assunto. Indica que uma conversa 

após a sessão entre moderador e o relator é útil para somar informações. Outra forma de  

registro, em função das multiplicidades de informações narradas, são as gravações em 

áudio. Outro recurso que também foi empregado para se somar às falas capturadas pelos 

gravadores de áudio foi a filmagem. A princípio, desconsiderei a possibilidade de seu 
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uso. Todavia, ao realizar uma coleta-piloto,2 percebi que foi difícil discriminar as vozes, 

interagidas em grupo, somente com o recurso de áudio. O seu uso contribuiu 

fundamentalmente para captar expressões e posturas corporais que o recurso do áudio 

não captura. 

De acordo com Gatti (2005), o Grupo Focal pode ser iniciado com atividades e 

recursos que permitam aos participantes se descontraírem, para gerar a “quebra do gelo” 

e enunciação efetiva de troca de opiniões. Considerei a possibilidade de uma conversa 

informal, a princípio, e propus a realização de um desenho de uma situação de 

aprendizagem, na escola. Não tinha o interesse em analisar o desenho. Mas, a partir do 

desenho iniciar em grupo um diálogo sobre as concepções de aprendizagem presentes 

nas situações desenhadas.  

A partir desse cenário geral das orientações para o uso do instrumento Grupo 

Focal, apresentarei uma breve reflexão sobre as possibilidades de sua aplicação com 

crianças de 3 a 5 anos, idade dos participantes do estudo.  

 
2.1 Grupo Focal com crianças 

 
Ao considerar as recomendações de Gatti (2005, p. 22), no que se refere à 

quantidade de sujeitos que compõem o Grupo Focal, seis a dez, optei para o estudo por 

selecionar uma criança por turma, já que havia oito turmas na escola. “Grupos maiores 

limitam a participação, as oportunidades de trocas de ideias e elaborações, o 

aprofundamento no tratamento do tema e também os registros”. Tais considerações são 

ainda mais pertinentes quando se trata de crianças.  

A seleção das crianças para a composição do Grupo Focal foi constituída a partir 

da indicação dos professores de cada turma, tendo em vista a abertura e disponibilidade 

destas e de seus pais e/ou outros responsáveis legais. Para a realização do instrumento 

junto às crianças tomamos como base a seguinte perspectiva: 

No caso das crianças, a lógica da comunicação com ela, para conhecer seu 
ponto de vista, não pode centrar-se na oralidade, muito menos de forma 
exclusiva escrita. Por isso há necessidade de cruzar fala ou diálogos em 
grupo com desenhos, com fotografias – feitas pelas próprias crianças, por 

                                                           
2 Forma de verificar a adequação e eficiência dos instrumentos de coletas de dados, junto a outros grupos 

de sujeitos, que não estão envolvidos com o estudo. 
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exemplo, a respeito do que elas privilegiam na creche, do espaço que elas 
gostam de ficar, do que elas gostam de fazer – em vez de formular apenas 
uma pergunta genérica e direta (CRUZ, 2008, p. 90). 

Em se tratando de pesquisas com crianças, deve-se ter lucidez do fato de que, o 

adulto é um outro, diferente dela, e a aproximação não se realiza de maneira simples, 

por não ver o mundo da mesma forma que ela. É imprescindível compor o ambiente em 

que estão, conviver e interagir com elas. É necessária a utilização de recursos adequados 

à sua faixa etária e sensibilidade ao seu ambiente cultural, levando em conta suas 

linguagens de expressão (CRUZ, 2008). 

Por isso que, ao me basear nessas argumentações, iniciei o processo de 

investigação, junto às crianças, de forma a atender as especificações e orientações da 

literatura. Procurei, no cotidiano da escola, me apresentar às crianças participantes do 

estudo de maneira sutil, apenas com a intenção de conhecê-las melhor, para, então, 

sentirem-se seguras comigo. Participei de atividades cotidianas com elas: lanche, 

parque, pátio. No dia do Grupo Focal com elas, ao chegarem ao ambiente, criei uma 

atmosfera acolhedora e provocadora, no sentido de “seduzi-las” para entrarem na sala 

de aula e interagirem com o espaço. Disponibilizei café da manhã, brinquedos e jogos 

com a referida intenção. Ao aproximar do horário para o início da coleta de dados, 

efetivamente, conversei com as crianças sobre os motivos de estarem naquele local e da 

disposição para participarem, para que pudessem oferecer as suas opiniões sobre 

aprendizagem. 

Na finalidade de ilustrar a discussão selecionei, para esse texto, um dos dados 

construídos com as crianças em situação de grupo focal. Os dados levaram a construção 

de categorias, uma delas discute a aprendizagem nos diversos espaços e ambientes da 

escola. Uma das crianças (C23) representa, por meio de desenho e diálogos com os 

outros participantes, uma situação de aprendizagem com o escorregador no parque da 

escola revelando verbalmente um dado, e de modo implícito outro. Aprende com o 

brinquedo e com outra criança e descartando, a princípio, a presença do professor na 

brincadeira no parque.  

                                                           
3 Utilizamos siglas e números para representar as crianças e preservar as suas identidades. 
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Desenho elaborado por C2 por meio da técnica de diagnóstico psicopedagógico  

como parte dos dados da pesquisa. 
 
Pesquisadora: C2, conta o que você desenhou? 
C2: Eu e o Gilberto brincando de escorregar. 
Pesquisadora: E quem ensina e quem aprende? 
C2: A professora [...] Não deu para fazer aqui.  
C3: Coloca a professora aqui. (A criança aponta com o dedo para o final da 
rampa do escorregador do desenho de C2). 
C2:  [...] um carinha ia escorregar e cai aqui!  
C3: Então coloca aqui!  
C2: Aqui em cima?  [...] vai cair em cima dos meus braços.  
C3: Então, coloca aqui, embaixo do escorregador.  
Pesquisadora: Você quer fazer o que C3 te disse? 
C2: Ela vai levantar e bater a cabeça. 
C3: Mas se o escorregador for mais alto do que ela? Ai, ela não bate a 
cabeça. 
 

C2 ao se expressar a respeito do seu desenho, assinala ter considerado uma outra 

criança, que chamei de Gilberto por não estar presente no grupo focal, como parceira de 

brincadeira no escorregador. Todavia, ao ser questionado pela pesquisadora sobre quem 

ensina e quem aprende no desenho, ele afirma ser a professora quem ensina. Ela não foi 

representada no desenho, pois, segundo C2 não havia espaço, mesmo com as 

proposições e insistências de C3 para que o fizesse. Nesse caso, considerei que, apesar 

de a criança dizer verbalmente como sendo o professor um dos responsáveis pelo 

processo de ensino, ficou evidente em seu desenho que não é o único, Gilberto e o 

escorregador, como objetos de interação, são mediadores no ambiente do pátio para as 

suas aprendizagens.  

Não considerar o professor no desenho e considerá-lo verbalmente, apesar da 

insistência de outra criança, revela em minha interpretação que, naquele instante, a 

aprendizagem está relacionada à brincadeira, ao ambiente de interação que é o 

escorregador do pátio e o colega. Destaco que não quer dizer negar o papel do professor 
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como ser que ensina, ao contrário, a criança anuncia ser ele. Mas foi justamente nessa 

ocasião, a do pátio, que surgiram outros pares de ensino e de aprendizagem, além do 

professor. Compreendo que o brinquedo é também um recurso de desenvolvimento e 

aprendizagem para as crianças, como foi o caso do escorregador para C2, que de algum 

modo o desafiava e/ou o interessava.  

Contudo, considero o grupo focal como uma das alternativas de “escutar” as 

crianças, sobre as suas perspectivas de aprendizagem da escola, pois na investigação foi 

instrumento que permitiu a troca, a interação imediata, próxima à um contexto real. 

Entretanto, pondero que o grupo focal, como possibilidade isolada não fornece com 

fidedignidade as ideias infantis. As crianças, tanto quanto os adultos, foram 

influenciados uns pelos outros na medida em que as discussões se desenrolavam. Na 

minha pesquisa o grupo focal contribui muitíssimo para compreender as concepções das 

crianças, mas alerto para outras possibilidades conjuntas de instrumentos de construção 

dos dados.  

 
CONSIDERAÇÕES TEMPORÁRIAS  
 
 

Ao buscar respaldo na literatura, apreendi e ainda aprendo que é necessário 

“escutar” os participantes em suas diversas possibilidades de comunicação e expressão, 

apesar de compreender que há situações que não tenho recursos para compreender o 

dito. Avalio que o Grupo Focal, oportunizou a escuta dos pensamentos e ideias, 

revelando as concepções de aprendizagem das crianças, naquele instante histórico do 

estudo. Isto é, pondero que esse processo está em constante modificação, construção das 

ideias de concepções de mundo e das aprendizagens.  

Além disso, à medida que foi proposto o desenho como disparador dos diálogos 

entre os integrantes de cada Grupo Focal, foi também possível “escutar” para além da 

fala oral. Os desenhos com as múltiplas significações trouxeram distintas facetas de 

investigação. A forma pela qual cada um dos participantes se portou diante da 

proposição do desenho nos revelou as suas condições e disposições para se expressarem 

de outras formas, além do relato oral e/ou escrito, no caso dos adultos. Muitos deles 

manifestaram ideias que no relato verbal não foram contempladas ou que foram 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

15 

 

ilustrativas. Entendo que as concepções de aprendizagem dos participantes foram 

identificadas nas tramas tecidas em cada forma de expressão manifesta, ora oral, ora 

escrita, ora verbal, ora corporal e ora pictórica.  

Essas observações apontam para um aspecto limitador do Grupo focal. Isto é, o 

que foi dito nos grupos nem sempre se remetia com a realidade, especialmente no caso 

dos adultos, apesar desse efeito de influências também aparecer no grupo com as 

crianças. Por isso, a necessidade de outros instrumentos para triangular as informações. 

Em se tratando das crianças elejo alguns aspectos que merecem atenção para a 

realização de pesquisas com elas e da utilização do Grupo Focal como instrumento.  

A primeira delas refere-se à especificidade da idade das crianças, estudos como 

os de Cruz (2008) assinalam que as coletas de dados com as crianças pequenas devem 

cuidar para que tenham espaço e tempo para que se expressem das mais diversas 

formas. Assim sendo, um número reduzido de criança em estudos que envolvem grupo, 

favorece as suas manifestações. Outro fator que não inviabilizou o estudo foi pontuado 

por Gatti (2005), ao mencionar que não é preciso ser rígido quanto ao número de 

participantes, desde que o envolvimento entre os participantes responda aos anseios do 

estudo, algo que incidiu no trabalho com as crianças. Foram convidadas oito crianças, 

como já mencionado, e participaram efetivamente quatro. A princípio considerei que o 

estudo seria inviabilizado. Entretanto, ao buscar novas referências, como Cruz (2008), 

avalia-se que pequenos grupos para crianças são até mais interessantes. Assim, elas têm 

maior “tempo” e “espaço” para se expressarem as variadas formas sobre o determinado 

tema da investigação. 

No caso das crianças, estabelecer vínculos com elas é algo que demanda um 

tempo anterior para que elas sintam se à-vontade para se expressarem. Cada criança se 

comporta de um jeito nessas situações, ora participam com tranquilidade ora se recusam 

e até choram. Por estar na escola e as crianças me verem no cotidiano, foi tranquilo e 

viável esse processo de conquista. Mas, para outras situações em que a criança não 

conhece o pesquisador pondero sobre a necessidade de conviver com elas, antes de 

iniciar uma proposta de Grupo Focal, por exemplo.  

Para finalizar esse texto e abrir com ele para outras e novas reflexões sobre a 

temática da pesquisa com crianças sinalizo que a Educação Infantil é um cenário de 
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múltiplas aprendizagens, é nesse contexto que emergem os perguntadores – os 

pesquisadores. Dialogar com os perguntadores é difícil, pois não temos todas as 

respostas e nem todas as “escutas”. Entretanto, é na interação com outros (crianças, 

professores e famílias) que é possível buscar as informações que não se tem, abrem-se 

novas lentes para a busca de respostas e exercita-se desvenda-las e torná-las visíveis aos 

nossos próprios olhos. Para nós, profissionais da Educação, é essencial 

compreendermos a dinâmica do aprender da criança, é ação elementar das funções 

docentes. 
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Resumo:  

Esse trabalho tem como objetivo apresentar discussões sobre a História da Educação 
Infantil e o surgimento das instituições escolares para crianças pequenas. Em relação 
aos procedimentos metodológicos, utilizou-se da pesquisa bibliográfica, na qual 
abordamos estudos sobre a História da Educação Infantil no Brasil. Existe uma 
diversidade de opiniões sobre as causas e temas que poderiam ter influenciado a 
constituição das instituições para atender crianças pequenas. Nosso foco foi a ênfase 
dada ao assistencialismo à infância. Vale mencionar que a História da Educação Infantil 
não foi uma sucessão de fatos que se somam, mas uma interação de tempos, influências 
e temas, em que o período de elaboração da proposta educacional assistencialista se 
integrou aos outros tempos da história dos homens. Em linhas gerais, percebemos por 
meio dessa pesquisa, que no Brasil a Educação Infantil possuía duas vertentes de 
atendimento, que eram: os intitulados jardins de infância, que atendiam, 
preferencialmente, em meio período as crianças a partir dos três anos e estavam 
subordinados às Secretarias de Educação e as creches, que atendiam as crianças em 
período integral, desde o nascimento e que estavam subordinados aos órgãos de saúde 
pública ou de assistência.  
 
Palavras-chave: Educação Infantil; História da Educação; Educação. 

 

Introdução 

 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar discussões sobre a História da 

Educação Infantil e o surgimento das instituições escolares para crianças pequenas. 

Contemplamos também pesquisas sobre as influências teóricas de estudiosos como: 

Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Froebel, entre outros, no processo de constituição da 

Educação Infantil.  Em relação aos procedimentos metodológicos, utilizou-se da 
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pesquisa bibliográfica, na qual abordamos estudos sobre a História da Educação Infantil 

no Brasil. 

Sabemos que as práticas pedagógicas desenvolvidas nas instituições escolares se 

modificam a partir do contexto histórico, político, social e econômico que vivemos, da 

mesma forma, as políticas públicas também sofrem transformações de acordo com o 

esse meio. Dessa forma, entendemos que o trabalho na Educação Infantil é influenciado 

por concepções políticas que enfatizam qual deve ser a função desse nível de ensino. 

 Estudos sobre a História da Educação demonstram que a família foi 

historicamente assumindo responsabilidades diferenciadas no cuidado e educação das 

crianças. Nessa linha, Oliveira (2010) destaca que arranjos alternativos para prestar esse 

cuidado às crianças pequenas foram culturalmente construídos, e envolveram usos 

diversificados de redes de parentesco nas sociedades primitivas, desde “mães 

mercenárias” presentes desde a Idade Antiga, além de arranjos mais formais realizados 

em instituições construídas para este fim, e que delineavam as condições para o 

desenvolvimento infantil segundo a forma como entendiam este desenvolvimento, a 

partir das concepções existentes sobre a maneira como o destino social da criança 

atendida era pensado. 

 Dessa forma, era na relação com a família e demais adultos que conviviam com 

as crianças, que essas aprendiam a se tornar membro deste grupo, a participar das 

tradições que eram importantes para ele e a dominar os conhecimentos que eram 

necessários para a sua sobrevivência material e para enfrentar as exigências da fase 

adulta, como afirma Bujes (2001): 

Por um bom período da história da humanidade, não houve nenhuma 
instituição responsável por compartilhar esta responsabilidade pela 
criança com seus pais e com a comunidade da qual faziam parte. Isso 
nos permite dizer que a Educação Infantil, como nós a conhecemos 
hoje, realizada de forma complementar à família, é um fato muito 
recente.  Nem sempre ocorreu do mesmo modo, tem, portanto, 
uma história. (BUJES, 2001, p.13) 
 

Segundo Kuhlmann (2010) essa história da Educação Infantil é desvalorizada 

nas pesquisas educacionais, que privilegiam muitas vezes a área psicológica, o que gera 
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consequências nos trabalhos desenvolvidos: 

Quando se desvaloriza a história por ela ocupar do que já passou, o 
risco está na ilusão de se inventar a roda novamente. Atribui-se a 
inauguração do novo pode até ser motivo para obter altos rendimentos 
vendendo a novidade no mercado. Mas também é motivo do rápido 
desvanecer de propostas mirabolantes, ou mesmo do ridículo diante da 
falta de seriedade e de consistência. (KUHLMANN, 2010, p.6) 
 

 Contemplamos nesse trabalho algumas discussões sobre a História da Educação 

Infantil e o surgimento das instituições escolares para crianças pequenas, demonstrando 

que todo o movimento político ocorrido nesse nível de ensino possui concepções 

históricas, sociais, culturais e econômicas que as nortearam. 

 Existe uma diversidade de opiniões sobre as causas e temas que poderiam ter 

influenciado a constituição das instituições para atender crianças pequenas. Nosso foco 

será a ênfase dada ao assistencialismo à infância. Vale mencionar que a História das 

instituições de Educação Infantil não é uma sucessão de fatos que se somam, mas a 

interação de tempos, influências e temas, em que o período de elaboração da proposta 

educacional assistencialista se integra aos outros tempos da história dos homens. 

(KUHLMANN, 2010) 

  Os séculos XVI e XVII marcam o nascimento da escola e do pensamento 

pedagógico moderno, fatos que influenciaram na educação das crianças pequenas.  

Segundo Bujes (2001) a escola, nesse momento, era muito parecida com a que 

conhecemos atualmente e organizou-se porque ocorreu uma série de possibilidades, 

entre elas: a sociedade na Europa mudou significativamente com a descoberta de novas 

terras, com o surgimento de novos mercados e com o desenvolvimento científico, mas 

também com a invenção da imprensa, que permitiu que muitos tivessem acesso à 

leitura, da Bíblia, em especial. Nessa linha, com a disputa religiosa entre católicos e 

protestantes, houve também uma preocupação dessas entidades em garantir uma 

aprendizagem mínima da leitura e escrita de seus fiéis: 

Neste período e junto com o ideário criado no seio dos movimentos 
religiosos da época, foram organizadas escolas para pequenos (petty 
schools, ou écoles petites) na Inglaterra, França e outros países 
europeus, onde leitura e escrita eram ensinadas a crianças a partir dos 
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seis anos, embora dentro de um objetivo maior de ensino religioso. 
Além disso, crianças pobres de dois ou três anos, já nos séculos XVII 
e XVIII eram incluídas nas charity schools ou dame schools então 
criadas na Europa Ocidental. (OLIVEIRA, 2010, p.10) 

Outros fatores também influenciaram no delineamento da escola moderna, entre 

eles, um novo olhar sobre a infância; a organização de espaços propícios para a 

educação das crianças, ou seja, a construção das escolas, com horários, ambientes, 

especialistas, métodos de ensino e importantes teorias. 

Um desses estudos foi o de Comenius, pedagogo tcheco, considerado o fundador 

da didática moderna, publicou em 1628 um livro intitulado: The school of infancy, com 

intuito de abordar a questão da educação de crianças pequenas. Esse foi considerado o 

primeiro estudo sistematizado que reconhecia a criança como um sujeito de 

necessidades e cuidados específicos.  Segundo ele, as crianças aprendem pelos sentidos, 

dessa forma, as impressões sensoriais oriundas da experiência com manuseio de objetos 

seriam internalizadas e futuramente interpretadas pela razão. Segundo Comenius (2011) 

a educação dessas crianças deveria então contemplar a utilização de materiais e 

atividades diversificados, com intuito de garantir as aprendizagens abstratas, que 

ocorrerão no futuro. 

Mas segundo Oliveira (2010), a maior preocupação dos pioneiros do século 

XVIII, referia-se às questões metodológicas. A partir da influência da revolução 

protestante, era necessário identificar como conciliar novas formas disciplinadoras da 

criança que extinguisse punições físicas. Assim, havia um consenso entre os estudiosos, 

que as crianças nascidas sob o pecado, cabia à família e, na ausência desta, à sociedade, 

corrigir a criança desde pequena. 

Rousseau (1712-1778), considerado um dos principais filósofos do Iluminismo, 

também contribui para a construção do pensamento sobre a educação de crianças 

pequenas, na medida em que destacava a necessidade da considerarmos os ritmos e 

maturidade das mesmas. Rousseau destacava em seus trabalhos a questão da liberdade e 

da necessidade que cada criança vivesse cada fase da infância na plenitude de seus 

sentidos. Para Rousseau o ser humano, até os 12 anos eram sentidos, emoções e corpo 

físico, enquanto a razão ainda estava em processo de formação.  
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Pestalozzi, pedagogo, colocou em prática ideias elaboradas por Rousseau com 

intuito, segundo Oliveira (2009), de contemplar o desenvolvimento harmônico do aluno. 

Segundo Oliveira (2010), Pestalozzi começa trabalhando com órfãos em ensino 

industrial e, posteriormente criou um orfanato para crianças pobres em Stanz, segundo 

ele a Educação Infantil deveria ser desenvolvida a partir de um ambiente o mais natural 

possível e com uma disciplina amorosa. Pestalozzi também se preocupava com uma 

educação pelos sentidos e dessa forma a música, arte, atividades que contemplavam a 

linguagem oral e o contato com natureza eram estimulados.  Vale destacar que 

Rousseau e Pestalozzi eram contra o sadismo pedagógico e a crueldade contra as 

crianças, atos até então considerados “naturais”. 

Pestalozzi foi então um educador moderno, marcado em seu pensamento pelo 

Iluminismo e pelo Romantismo. No entanto, segundo Lima (2010) a influência 

romântica foi maior do que a do Iluminismo no pensamento pestalozziano. O 

Iluminismo se desenvolve como tradição filosófica no esteio do século XVIII, ancorado 

na tradição humanista que remonta ao movimento renascentista e reformista do século 

XVI. Já o Romantismo, foi um movimento artístico que se desenvolveu na Europa no 

fim do século XVIII, começando na Alemanha e estendeu-se pelo século XIX.  

Oliveira (2009) destaca que para Pestalozzi a árvore inicia sua existência pela 

semente e pela raiz, formando um todo conexo de elementos orgânicos. Nesse contexto, 

“o professor corresponde ao jardineiro que fornece as condições necessárias para o 

crescimento das plantas e, assim, possui a função de impedir que obstáculos e 

dificuldades prejudiquem o desenvolvimento natural do ser humano”. (OLIVEIRA, 

2009, p. 39) 

Outro teórico que contribuiu para pensar a educação de crianças pequenas foi o 

discípulo de Pestalozzi, o alemão Froebel (1782-1852).  Em junho de 1840, Froebel 

fundou o Primeiro Jardim de Infância (Kindergarten), segundo seus princípios e 

destinado a crianças menores de 6 anos. Segundo Arce (2002) não é muito difícil 

adivinhar por que Froebel denominou assim as instituições voltadas para o trabalho 

educativo com crianças em idade pré-escolar. Seguindo Pestalozzi, ao comparar o 
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trabalho do professor com o do jardineiro, para Froebel, a infância, assim como uma 

planta, deveria ser objeto de cuidado atencioso: 

... receber água, crescer em solo rico em nutrientes e ter a luz do sol na 
medida certa. O jardim é um lugar onde as plantas não crescem em 
estado totalmente silvestre, totalmente selvagem, é um lugar onde elas 
recebem os cuidados do jardineiro ou da jardineira. Mas o jardineiro 
sabe que, embora tenha por tarefa cuidar para que a planta receba todo 
o necessário para seu crescimento e desenvolvimento, em última 
instância é o processo natural da planta que deverá determinar quais 
cuidados a ela deverão ser dispensados. Certas plantas não crescem 
bem quando regadas em demasia, já outras precisam de muita água; 
algumas plantas precisam de muito sol, ao passo que outras crescem 
melhor à sombra. O bom jardineiro sabe “ouvir” as necessidades de 
cada planta e respeitar seu processo natural de desenvolvimento. Para 
Froebel, assim também ocorre com as crianças e, portanto, os adultos 
encarregados da educação delas deveriam comportar-se tal como o 
jardineiro. (ARCE, 2002, p.108) 
 

Segundo Kullmann (2010), Froebel ao abrir o primeiro jardim de infância não 

tinha como objetivo apenas reformar a educação para crianças, mas por meio dela, 

repensar a estrutura familiar e os cuidados dedicados infância, contemplando a relação 

entre esferas pública e privada. Segundo o estudioso, as energias humanas não estavam 

sendo desenvolvidas, pois a educação que era ministrada no lar ou na escola estimulava 

o desenvolvimento da preguiça e da indolência nas crianças.  

No jardim de infância predominavam atividades práticas autogeradas pelos 

interesses e desejos da criança. As atividades de cooperação e o jogo livre deveriam ser 

uma constante nesses espaços educativos, além disso: 

O manuseio de objetos e a participação em atividades diversas de livre 
expressão através da música, de gestos, de construções com papel, 
argila, blocos, ou da linguagem, possibilitariam que o mundo interno 
da criança se exteriorizadas, podendo ela então ver-se objetivamente e 
modificar-se.  (OLIVEIRA, 2010, p.13) 

 

Esse modo que Froebel pensava a educação de crianças pequenas, ainda têm 

sido foco de inúmeros estudos nos meios escolares. A proposta pedagógica froebeliana 

foi uma das mais importantes tendências a embasar os fundamentos pedagógicos que 
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passaram a orientar as práticas educacionais dirigidas às crianças pequenas. 

(STEMMER, 2012) 

Outra estudiosa que contribuiu para a construção de ideias sobre a educação de 

crianças pequenas foi a educadora italiana Montessori (1870-1952), influenciada por 

ideias de Pestalozzi e Froebel. Para além de outros pesquisadores educacionais, 

Montessori desenvolveu um método pedagógico para colocar sua filosofia em prática. 

Na sua concepção a formação da estrutura do ser humano seria fruto de uma força 

interior; que se realizaria sob a influência do meio e dos períodos de desenvolvimento, 

que possuíam características próprias. Quanto ao desenvolvimento infantil, Montessori 

enfatizou a necessidade da utilização de materiais pedagógicos diversificados com 

intuito de contemplar a exploração sensorial das crianças, tendo como objetivo 

desenvolver as funções psicológicas.  

Entre os materiais desenvolvidos por Montessori, estão: letras móveis, letras 

recortadas em cartões lixas, contadores como o ábaco. Também enfatizou a necessidade 

de diminuir o mobiliário para a Educação Infantil e dos objetos domésticos para serem 

utilizados pelas crianças para brincar de casinha. Assim, o ambiente para crianças 

pequenas deveria ser adequado, com recursos que pudessem estimular o 

desenvolvimento da criança.  

De acordo com Oliveira (2010) as principais críticas feitas ao trabalho de 

Montessori, diziam respeito à ausência de preocupação com a formação do ser social, 

além da rigidez com que os exercícios com os materiais eram realizados e a ênfase no 

método alfabético, em detrimento de outros métodos de alfabetização.  

A expansão das instituições de Educação Infantil, especialmente no final do 

século XIX na Europa e mais para a metade do Século XX no Brasil, também foi 

fortemente influenciado por ideias médicos higienistas e dos psicólogos, que 

delineavam de forma bastante estrita o que constituía um desenvolvimento normal e as 

condutas das crianças e de suas famílias que deveriam se normais ou patológicas.  

(OLIVEIRA, 2010). 

A década de 1870 marca-se pela entrada triunfal da influência médico-
higienista nas questões educacionais. Nessa época, consolidaram-se e 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

25 

 

avançaram os conhecimentos relativos às relações entre micro-
organismos e doenças, inaugurando-se a era bacteriológica, assim 
chamada por George Rosen. Este autor destaca como a cooperação 
internacional para a prevenção de doenças passou a ser assunto da 
maior importância a partir de meados do século XIX. (KUHLMANN, 
2010, p.89). 

 

Dessa forma, muitos médicos participaram da discussão sobre as instituições de 

Educação Infantil, propondo serviços de inspeção médico-escolar para esses espaços.  

Segundo Kuhlmann (2010) as instituições pré-escolares se difundiram 

internacionalmente a partir da segunda metade do século XIX, como parte de um 

conjunto de medidas que apresentam uma nova concepção assistencial, a assistência 

científica: 

 
No final do século XIX e início do século XX, novas propostas 
pretenderam encontrar uma solução aos problemas trazidos pelas 
concepções e pelas experiências em debate no período anterior. 
Criaram-se leis e propagaram-se instituições sociais nas áreas da 
saúde pública, do direito da família, das relações de trabalho, da 
educação. As instituições jurídicas, sanitárias e de educação popular 
substituíram a tradição hospitalar e carcerária do Antigo Regime. São 
iniciativas que expressam uma concepção assistencial a que 
denominamos assistência científica- por se sustentar na fé no 
progresso e na ciência característica daquela época. (KUHLMANN, 
2010, p.56) 

 

Nesse contexto, as instituições escolares para crianças pequenas foram 

divulgadas pelo movimento de progresso e pelas indústrias como espaços que 

contemplavam propostas modernas e científicas.  

Ainda para Kuhlmann (2010) a creche que atendia crianças de zero a três anos, 

não foi percebida meramente como um aperfeiçoamento das Rodas de Expostos, que 

recebiam as crianças abandonadas pelas famílias, afinal, foi apresentada como uma 

possibilidade para que as mães não abandonassem seus filhos. Dajez(1994) definiu a 

roda como: 
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Um dispositivo onde se colocavam os bebês que se queria abandonar. 
Sua forma cilíndrica com uma abertura externa fixada a uma janela de 
instituição permitia ao expositor que depositasse a criança que 
enjeitava, girando a roda de maneira que ela fosse induzida no outro 
lado do muro, e se afastasse após tocar um sino, preservando assim 
seu anonimato. Esse sistema inventado na Europa medieval, tinha 
como objetivo estimular as pessoas a levar o bebê que não desejava 
para a roda, em lugar de abandoná-los pelos caminhos, bosques, lixo, 
ou mesmo coibir a prática do infanticídio, bastante comum na época. 
(DAJEZ, 1994, p.52-53) 
 

Em contrapartida, os jardins de infância foram construídos a partir de uma 

preocupação do desenvolvimento daqueles que se vinculavam ás instituições pré-

escolares de fundarem suas próprias escolas. Nesse movimento de criação de Jardins de 

Infância o termo pedagógico foi utilizado como uma estratégia de propaganda 

mercadológica para atrair as famílias ricas e dessa forma, esses espaços não seriam 

confundidos com os asilos e creches destinados a atender à população pobre. 

Assim, podemos afirmar que no Brasil a Educação Infantil possuía duas 

vertentes de atendimento, que são: os intitulados jardins de infância, que atendiam, 

preferencialmente, em meio período as crianças a partir dos três anos e estavam 

subordinados às Secretarias de Educação e as creches, que atendiam as crianças em 

período integral, desde o nascimento e que estavam subordinados aos órgãos de saúde 

pública ou de assistência.  (CAMPOS, 2009) 

Vale mencionar que tanto as creches como os jardins de infância possuíam 

caráter educativo. Segundo Kuhlmann (2003) no jardim de infância a preocupação era o 

desenvolvimento de habilidades e prontidão para a escolarização futura, já os currículos 

das creches eram portadores de uma violência simbólica, de uma série de atitudes 

ligadas à racionalidade do trabalho, à submissão da hierarquia e da obediência das 

regras.  Dessa forma, essa dicotomia entre assistência e educação não existe, pois ambos 

os espaços possuíam o intuito de educar e o que as diferenciavam eram o público e a 

faixa etária à qual se destinavam. “As pesquisas que vimos realizando há vários anos 

mostram que, inequivocamente, creche e pré-escola constituíram-se historicamente 
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como instituições educacionais. Algumas foram criadas exclusivas para os pobres, 

outras não”. (KUHLMANN, 2005, p.53) 

Para Kramer (2011) a Educação Infantil pensada como uma estratégia 

civilizatória e assistencial possui como principal função suprir carências, já que busca 

agir sobre os efeitos da pobreza e não suas causas. 

 Em linhas gerais, percebemos que as instituições de Educação Infantil foram 

pensadas em um clima de mudanças sociais, políticas e de concepções diversas, que em 

alguns momentos se contrapunham e em outros se convergiam.  
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RESUMO 

 

O presente artigo trata à respeito da relevância da linguagem matemática na Educação 
Infantil  e tem como objetivo principal apresentar um breve ensaio teórico do uso da 
mesma demonstrando sua relevância tanto na formação docente como na sua utilização 
nas escolas de educação básica. Esse estudo se justifica pela necessidade de conhecer 
teoricamente a temática estudada e também permitir que tais concepções contribuam de 
maneira efetiva não somente no contexto de sala de aula como também e principalmente 
em toda a comunidade escolar. A metodologia de estudo utilizada consistiu em uma 
pesquisa de natureza teórica fundamentada principalmente em autores como Shulma 
(2005), Panizza (2006), Cruvinel (2010) dentre outros. Desse modo, percebe-se que mesmo 
com tantos trabalhos na área evidencia-se a escassez do tema no que se refere a formação 
docente e a falta de bibliografia nos documentos oficiais sobre o assunto, sinalizando assim um 
discurso vazio e a falta de estudos mais a fundo para partilhar aos docentes desse nível de 
ensino. 
 

Palavras – Chave: Formação de professores. Linguagem Matemática. Educação Básica 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo pretendemos demonstrar que a linguagem, em especial ao que tange 

à linguagem matemática, é uma faculdade humana, mas que se desenvolve por meio da 
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educação escolar e fora dela. Buscaremos elementos que potencialize essa linguagem da 

criança na educação infantil como: a música, as artes visuais, a linguagem oral e escrita.  

Além desses aspectos, enfocaremos a concepção de linguagem e também quais 

são os aspectos que envolvem a linguagem verbal e não verbal. Procuramos nos deter 

nos referenciais curriculares nacionais e como o professor poderá trabalhar em sala de 

aula essas linguagens com seus alunos de modo a desenvolver neles o espírito critico e 

reflexivo. 

As ideias que permeiam esse artigo, ainda apontarão que a criança tem 

necessidade de movimentar-se a todo tempo e que cabe a escola e ao professor 

proporcionar momentos para que esse aspecto seja realizado de modo lúdico, ou seja, 

por meio de jogos e brincadeiras.  

Além disso, será possível verificar, no decorrer deste artigo, que a matemática se 

caracteriza como uma ciência dinâmica e em constante processo de construção. 

Fundamentada historicamente em preceitos filosóficos e acadêmicos próprios, deve ser 

inserida na educação infantil de forma lúdica, com metodologias diversificadas, 

significativas e adequadas a cada faixa etária. 

O desenvolvimento infantil é algo de extrema relevância e vem sendo discutido 

por diversos pesquisadores não somente na da área de formação de professores, mas 

também do mundo todo.  A primeira infância resulta em fatores que influenciam as 

características pessoais, culturais e biológicas que irão marcar o indivíduo pela vida 

inteira.  

Desde o nascimento a criança tem contato com diversas oportunidades de 

aprendizagem entre elas aprender sobre o mundo da matemática por meio da linguagem. 

Nesse sentido, os professores e pedagogos devem entender que o ensino da matemática 

deve se dar de maneira lúdica e divertida tendo como foco o brincar.  

Diante de tais questionamentos, justifica-se uma investigação científica com o 

intuito de disponibilizar o acesso e entender à respeito da Matemática e suas linguagens 

na Educação Infantil, a fim de fornecer as informações e análises teóricas no decorrer 

do artigo sobre o ensino e aprendizagem da mesma, oferecendo aos professores e à 

comunidade científica um olhar específico sobre o assunto. 
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O desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático da criança de zero a cinco 
anos: fundamentos e pressupostos teóricos 

 

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica tendo como princípios 

fundamentais a dignidade e o respeito para com a criança de zero a cinco anos de idade. 

Com vistas a atender esses preceitos, o currículo da educação infantil, constituído por 

várias áreas do conhecimento, entre elas a matemática, procura levar em conta as 

características desta faixa etária.  

Assim, a matemática, ciência fundamentada historicamente em preceitos 

filosóficos e acadêmicos próprios, deve ser inserida na educação infantil de forma 

lúdica, com metodologias diversificadas, significativas e adequadas a cada faixa etária. 

Segundo os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil - RCNEI 

(BRASIL, 1998) a aprendizagem matemática é construída por meio de situações que 

envolvam a contagem oral, as noções espaciais e a temporalidade.  

A contagem oral consiste em recitar os números com foco na aprendizagem da 

quantidade. Ao longo do processo, o professor poderá diversificar essa contagem 

acrescentando números de maneira crescente ou decrescente. Além disso, o professor 

poderá ainda utilizar a contagem em contextos convencionais ou não convencionais de 

sala de aula. 

As noções espaciais, por sua vez, podem ser trabalhadas por meio da 

manipulação de objetos pela criança, o que contribui para o desenvolvimento de suas 

percepções táteis e também daquelas ligadas ao tamanho e à forma das coisas que a 

cerca. Além disso, as crianças ainda aprendem as formas geométricas dos objetos e suas 

propriedades. 

A temporalidade na educação infantil pode ser compreendida como a maneira 

de organização do tempo. O educador pode e deve proporcionar aos educandos aulas 

com vistas a trabalhar com o calendário e os advérbios de tempo, principalmente na 

contação de estórias entre outras atividades. 

Vale ressaltar que o desenvolvimento de atividades que envolvam a contagem 

oral, as questões espaciais e a temporalidade favorecem o desenvolvimento do 
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raciocínio logico-matemáticos das crianças, bem como o aprimoramento da linguagem 

matemática na educação infantil entre outras habilidades. 

Além desses aspectos, devemos entender à respeito do Ensinar na Educação 

Infantil. O ensinar tem como singularidade o fato relacional entre dois indivíduos, ou 

seja, um que ensina, e outro que aprende. Por esse motivo, ensinar e aprender são 

inseparáveis, haja vista, que o ser humano é um sujeito histórico e cultural, além de ser 

social e eclético. 

Logo ensinar ocorre no contexto escolar e fora dele. Nessa aula vamos enfocar a 

educação formal, ou seja, a que ocorre no âmbito das instituições de educação infantil. 

É relevante destacar que existe “saberes” os quais os professores deveriam dominar, ou 

pelo menos deveriam dominar. 

Não há consenso entre os pesquisadores a respeito do conhecimento que os professores 

devem ter para o ato de ensinar, mas há alguma concordância. No texto vamos destacar 

o conteúdo específico como parte essencial do saber do professor. A associação entre os 

conceitos e as habilidades de uma área devem ter como fonte de aprendizagem a 

especificidade e a singularidade dos aspectos construídos ao longo do tempo 

(SHULMAN, 2005).  

Outros tipos de conhecimento também são adquiridos por meio da prática 

docente, como por exemplo, o conhecimento dos alunos, do currículo, do projeto nas 

escolas e também da didática em geral. Nesse caso, podemos afirmar que o professor 

está “tornando-se” docente e tal aspecto não tem ponto final, e vai por toda a vida. 

Porém, um professor que ensina matemática deve ter bem claro que as relações 

entre esse campo de saber está diretamente posicionada com o comprometimento dos 

alunos e também dos docentes. Na educação infantil, considerando a formação do 

professor (pedagogo) delineia muitos aspectos os quais devemos considerar, entre eles, 

o ensino na universidade das muitas metodologias (língua portuguesa, geografia, 

ciências, história, matemática, etc).  

Para além da formação, ainda tem as questões na educação infantil que envolve “o 
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cuidado”. A discussão entre “creche” e escola faz com que pensemos que a instituição 

de educação infantil criou autonomia para a transmissão dos conteúdos específicos e 

assim o cuidar torna-se aspecto secundário, abrindo mão para o espaço pedagógico. 

Nesse sentido, qual matemática é necessária saber para ensinar na educação infantil? 

Como responsáveis pela aprendizagem das crianças os professores necessitam 

verdadeiramente conhecê-las e, além disso, é necessário compreender a área de 

conhecimento o qual o docente deve ensinar. Saber o conteúdo ainda também não torna 

suficiente esse processo e preciso transforma-lo em ensino efetivo.  

Esses aspectos estão relacionados com a alfabetização matemática das crianças e tem 

haver com o sentido que o professor atribui com o ensino da matemática como afirmou 

Panizza (2006, p. 19):  

A palavra ‘sentido’ parece estar cada vez mais presente nas 
preocupações dos professores sobre o ensino da matemática. 
‘Como conseguir que os alunos encontrem o sentido da 
atividade matemática?’, ‘Os alunos agem mecanicamente sem 
dar sentido ao que fazem’, entre outras, são expressões habituais 
dos professores. A palavra ‘sentido’ parece explicar intenções, 
conquistas e frustrações. No entanto, questões como qual 
significado se atribui à palavra, onde se encontra o sentido, se é 
algo que o docente dá ou o aluno constrói e em que condições, 
longe de serem claras e compartilhadas, comportam profundas 
diferenças e contradições. 

Desse modo, pensar matematicamente tem haver com a singularidade do processo do 

ensinar e aprender no contexto da sala de aula, e a matemática que deverá ser ensinada 

às crianças estão muito próximas desses fatores.  

Sabemos que muitos percalços ainda deverão ser alcançados quando o assunto se refere 

a ensinar matemática às crianças, porém todo trabalho educativo perpassa por um 

caminho árduo, mas também cheio de confiança e traços significativos.  

Tendo em vista que a aprendizagem matemática é primordial, não somente na 

escola mais também ao longo da vida, serão discutidas, a seguir, questões que envolvem 
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a construção da linguagem pela criança. 

 

A linguagem na Educação Infantil: considerações e apontamentos 

  

Para iniciar a discussão a respeito da linguagem, primeiro vamos conceber a 

mesma como parte do objeto histórico-cultural de conhecimento. Ao longo da história 

da humanidade o homem precisou criar diversos símbolos e signos que visavam 

representar e registrar o presente. Além desses aspectos o homem necessitou comunicar-

se, trocar informações com vista a agir no mundo. 

Nesse item vamos enfocar as questões que envolvem a aquisição da linguagem, 

ou seja, a maneira como o homem se expressa. Alguns estudos definem a linguagem 

através de sua prática social, outros afirmam de que a linguagem é constitutiva dos 

sujeitos. O fato é que na infância que a criança tem os maiores contatos para o seu 

desenvolvimento linguístico.  

A linguagem sempre é viva e varia conforme a época, o cultural e o social de 

cada região. Por esse motivo, aprender a linguagem não é somente decodificar o 

codificar, mas compreender os signos (CRUVINEL, 2010). Nesse sentido a linguagem 

pode ser dividida em dois pontos: linguagem verbal e linguagem não verbal.  

A linguagem verbal tem origem no latim “verbale”, proveniente de “verbu” que 

significa palavra. A linguagem verbal tem duas modalidades: a escrita e a oral. A 

linguagem oral tem haver com a fala e a escrita relaciona-se com a ausência do 

interlocutor.  

A linguagem não verbal é outra forma de comunicação em que utilizamos o 

símbolo como ponto principal. Exemplo placas, gestos, figuras, cores, sons, entre 

outros.  

Com o objetivo de demonstrar que a linguagem equipara-se a uma função e uma 

aprendizagem, percebemos de que todos os seres humanos adquirem progressivamente 

a linguagem, pois dispõem de aparelhos fonadores com condições orgânicas ou não 

orgânicas para se comunicar. A linguagem também é uma aprendizagem cultural por 
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esse motivo o professor deve considerar as linguagens cultas e populares, étnicas 

constituintes dos seres humanos. 

Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – RCNEI 

contem um volume especifico para o tratamento da linguagem pelas crianças, 

denominado conhecimento de mundo. O RCNEI cita cinco tipos de linguagem: 

movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, linguagem matemática.  

O movimento ao longo do tempo escolar tem práticas educativas que foram 

suprimidas, por exemplo, a imposição da fila nas escolas tanto em sala de aula quanto 

fora dela. Na fila, a criança deve ficar quieta e ao se movimentar caracteriza indisciplina 

entenda pelo professor. Com os bebês essa prática também se faz presente, pois são 

mantidos em espaços limitados como o berço.  

A disciplina do movimento ainda vem caracterizada pela ideia de que 

manifestações motoras mais intensas impedem a concentração e a atenção da criança, 

porém sabe-se que a contenção dos movimentos dificulta a aprendizagem e o 

pensamento. Outras práticas podem ser demonstradas com o objetivo de manutenção 

“ordem” como recursos didáticos onde a criança deve mexer seu corpo, porém em linha 

reta. Mais como o professor pode trabalhar o movimento de modo diversificado? A 

resposta dessa pergunta se dá por uma simples palavra: o brincar. No brincar a criança 

desenvolve três aspectos fundamentais: autonomia e identidade corporal, socialização e 

ampliação do conhecimento de práticas corporais infantis.  
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Como podemos acima verificar a criança necessita construir sua identidade 

corporal, porém esse processo só poderá ocorrer se considerarmos as questões que 

envolvem a relação com o outro. No desenho acima vimos ainda os elementos que 

envolvem a cultura que se traduzem em conhecimentos e todos esses aspectos se 

interligam e formar o movimento. 

Outra prática corrente na educação infantil e que se relaciona com o movimento 

é a música. Ao longo da sua história a música atende vários objetivos para o contexto 

na educação infantil. Bandinhas rítmicas, instrumentos, percepções produzem 

qualidades expressivas e pedagógicas evidentes. 

A música se faz presente em diversas situações da vida humana existem variados 

tipos musicais como: para adormecer, para dançar, para chamar o povo a lutar e ainda 

na cultura de diversos povos, como no caso dos indígenas. Nesse sentido as crianças 

desde muito cedo já incorporam em seu desenvolvimento a linguagem musical. O 

balbucio, o ato de cantarolar e dançar produzem conquistas corporais e vocais evidentes. 

Além desses aspectos articulam um número grande de sons refrões e gestos. 

A capacidade musical confere um sem fim de exploração de sons e qualidade, ou 

seja, do primeiro ate o terceiro ano de vida as crianças tentam localizar as notas 

musicais (dó, ré, mi, fá, sol, lá, si) e o compasso, as vezes em ritmo livre. Por esse 

motivo que nessa fase (sensório motor) as crianças são intuitivas e afetivas. 

A partir dos três anos os jogos tornam-se fonte de prazer, em sintonia com a 

música pode-se criar controle preciso e melódico de afinação. Nos jogos, ainda, a 

criança canta, toca e produz diversos estilos musicais.  Por esse motivo o professor deve 

desenvolver não um tecnicismo, mas incorporar em suas aulas pequenas canções e 

observar o que a criança canta afim de utilizar tais músicas para o contexto da sala de 

aula. 

Tal como a música as artes visuais também são linguagem e talvez uma das 

mais presentes na educação infantil. Pela produção teórica e prática podemos verificar 

que as artes se resumem em desenhar, colar, pintar e modelar com argila ou massinha 

sem significado aparente. As artes visuais são utilizadas folhas mimeografadas têm 

como base a coordenação motora assim como memorização de letras e números. Essas 

práticas também demonstram um método tradicional de utilizar a artes.  



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

37 

 

Devemos considerar que as crianças têm o seu próprio “fazer artístico”, suas 

significações sua relação com a arte e suas experiências denotam oportunidades de 

aprendizagem. A espontaneidade e autonomia revelam uma apreciação e reflexão que 

podem ser compartilhadas entre os colegas de sala e o professor. 

O desenvolvimento da imaginação pode se dá por meio do contato com museus, 

livros, reproduções, revistas, gibis, vídeos, entre outros. Lápis, pincéis, papeis, tintas, 

cola, etc, devem ser incorporados na rotina infantil, a partir do momento em que a 

criança tenha condições de utilizá-los. O manuseio desses materiais, sua textura e as 

marcas que estão nesse objeto também se enquadram no trabalho do professor em sala 

de aula, assim como a modelagem. 

Além desses aspectos citados, as Artes Visuais podem proporcionar as crianças a 

criticidade uma vez que se o professor conseguir trabalhar com a leitura de imagens e a 

ida a museus a criança irá desenvolvendo características peculiares os quais visará a 

leitura de mundo e a complexidade do mesmo. As questões que envolvem o espaço 

também podem desenvolver esses aspectos já que para trabalhar com Artes deve-se ter 

espaços adequados para por exemplo uma contação de história, uma leitura de um livro 

entre outros.  

A linguagem oral e escrita na Educação Infantil é de suma relevância para o 

aprendizado da criança, uma vez que elaborando as hipóteses iniciais da oralidade elas 

passam para o processo da escrita.  Como já tínhamos tido a linguagem oral se dá por 

meio de gestos, da apropriação da fala do outro e da movimentação da criança em 

diversos momentos em sala de aula. Assim, o professor da Educação Infantil deve 

conversar com a criança não na linguagem dela, mas sim como conversaria como com 

qualquer sujeito.  

Na linguagem escrita esses aspectos não se diferenciam uma vez que as crianças 

devem compreender somente pequenos aspectos da leitura e da escrita. Muitos 

perguntam: Será que devemos alfabetizar nossas crianças na Educação Infantil? A 

resposta é que se considerarmos a alfabetização e o letramento como um processo, é que 

sim “estamos a todo momento” alfabetizando nossas crianças. A leitura, a escrita e a 

oralidade, desse modo, devem vir integradas e não separadas em blocos como ocorre em 

muitas escolas.  
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O último aspecto relacionado com o conhecimento de mundo tratado no RCNEI 

refere – se à linguagem matemática. 

Na educação infantil é muito comum a utilização de uma série de questões que 

envolvem o ensino e a aprendizagem matemática. Essas questões vêm muitas vezes do 

conhecimento prévio que as crianças trazem consigo e assim fazem matemática sem 

muitas às vezes nem perceber. Confrontam, argumenta e muitas vezes validam seu 

ponto de vista.  

Nesse sentido, vamos dividir esse texto em quatro partes principais: repetição, 

memorização e associação; do concreto ao abstrato; atividades pré-numéricas; jogos e 

aprendizagem e noções matemática.   

 

Repetição, memorização e associação 

 

A matemática muitas vezes é vista como algo de difícil entendimento e muitos 

educadores adotam uma postura rígida e tradicional ao ensiná-la. Para a criança a 

matemática está inserida em seu cotidiano, e podemos notar que elas mostram os dedos 

a idade, manipulam o dinheiro com seus amigos e repartem balas e figurinhas uns com 

os outros.  

Diante de tais significados, e que a prática da memorização e da repetição devem 

ser desconstruída na educação infantil. Práticas como a escrita dos algarismos onde 

passar o lápis sobre o pontilhado, colar bolinhas de papel em numerais e escrita repetida 

dos números na pré-escola devem ser “banidas” pelo professor.   

Ainda existem algumas praticas como associar o numeral com animais. Por 

exemplo, o número 2 com dois patinhos. Acredita assim que a criança está aprendendo 

o número.  Alguns pesquisadores têm evidenciado que essas práticas não desenvolvem 

o pensamento infantil para a aprendizagem da matemática, pois assim a criança não 

aprende e sim memoriza um sequência linear.  
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Do concreto ao abstrato 

 

A associação entre o concreto e o abstrato também é uma ideia muito comum na 

Educação Infantil. Algo muito divulgado entre os professores desse nível de ensino, 

essa ligação também é errônea uma vez que dá a entender que o concreto dá-se separado 

do abstrato e como já vimos em outras aulas, esse aspecto não é real. 

Atribuir sentido as ações vem como um processo onde a criança vai aprendendo 

o abstrato não de uma hora para outra mas sim como base na realidade que circunda.  O 

sujeito é único e não bipartido como apresenta essa concepção.  

O professor, desse modo deve proporcionar situações onde deverá realizar o 

auxílio para o desenvolvimento infantil com materiais pedagógicos que designam a 

cumprir o papel de auto-instrução para a criança. 

 

Atividades pré–numéricas 

 

Essa concepção advém de associar as teorias piagetianas com conteúdos a serem 

trabalhados nas salas de aula da Educação Infantil.  Verdadeiramente temos que 

relembrar que Piaget foi um estudioso do desenvolvimento humano e que trouxe 

contribuições significativas para a Educação.  

As crianças, segundo Panizza (2006), aprendem os números por meio da 

interação que se dá previamente através da linguagem falada e a posteriori pela 

linguagem escrita. Para a epistemologia genética de Piaget a aprendizagem ocorre por 

meio de desequilíbrios ocasionados nos sujeitos. Desse modo, é necessário propor 

atividades desafiadoras na educação infantil, que provoquem desequilíbrios e 

reequilibrações sucessivas nos alunos. A classificação, a seriação e a ordenação faz 

parte dessas concepções desafiantes para as crianças. 

A classificação consiste na separação de objetos em classes diferentes ou iguais, 

como por exemplo: separar os objetos por cores diferentes ou formar grupos de objetos 

da mesma cor, organizar grupos de objetos com texturas diferentes ou com a mesma 

textura, entre outras formas.   Cada sujeito agrupa os objetos de determinada maneira. 

Quando agrupamos os objetos eles se igualam para novamente gerar novos itens e assim 
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se igualar novamente.  Por exemplo, canetas de cores diferentes se igualam quando 

agrupadas, pois são todas canetas. Mas existe a possibilidade das canetas serem 

classificadas por cores, gerando outros grupos de canetas: vermelhas, azuis, pretas entre 

outros. 

Em termos históricos, pode-se dizer que a classificação surgiu com a 

necessidade eminente do homem de nomear e classificar as coisas. Nessa mesma 

perspectiva Kaula (1984, p. 2) afirma que: “Toda mente classifica objetos consciente ou 

inconscientemente para todos os tipos de propósito”.  

Vale ressaltar que apesar de as crianças bem pequenas já classificarem 

instintivamente os objetos, é apenas por volta dos sete anos de idade que elas 

conseguem distinguir de modo bem mais claro as questões que envolvem a 

classificação. 

Já a seriação é o ato de comparar os objetos e ordená-los conforme a 

diferenciação entre eles. É daí que surgem questões envolvendo o número e suas 

quantificações. Na literatura Piagetiana existem dois tipos de seriação: a visual e a tátil.  

A seriação visual refere-se ao fato da criança perceber a diferença entre os objetos por 

meio do olhar e a tátil somente pela manipulação dos mesmos. 

O desenvolvimento da habilidade de seriação da criança passa por fases que se 

inter-relacionam e se complementam. Até por volta dos quatro anos de idade a criança, 

geralmente, não demonstra ensaio de ordenação dos elementos. Em torno dos cinco 

anos, a criança começa a realizar pequenas séries incoordenadas dos elementos. Por 

volta dos seis anos, a criança já demonstra êxito na intercalação dos elementos, por 

tentativas. Entre os sete e oito anos, a criança já apresenta êxito por meio da utilização 

do método sistemático-seriação operacional. 

Na ordenação faz-se a sucessão de objetos ou elementos, após um critério ser 

estabelecido, como por exemplo: colocar os alunos em filas do menor para o maior, 

numerar as casas de uma mesma rua entre outros.   

Para a criança, a ordenação é um processo complexo e de difícil entendimento 

visto que necessita primeiramente compreender o que é a comparação simples entre dois 

objetos e depois estabelecer uma ordem entre eles quando for três objetos ou mais.  

Após esse processo a criança, os agrupa.  Barros e Palhares (1997, p.27) consideram 
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que: “para que a criança consiga formar conjuntos a partir de uma propriedade é preciso 

que ela consiga identificar propriedades nos objetos. Este pode ser um processo lento, 

mas muito importante”. 

 

Jogos e aprendizagem e noções matemática 

 

Quando retratamos a respeito do jogo na educação infantil logo relacionamos 

com a ideia do brincar. No brincar a criança interage com o outro, é curiosa e aprende a 

noção de regras que é tão relevante em nossa sociedade. Verdadeiramente o jogo 

permite a quebra de uma matemática rígida e tradicional. 

No brincar ainda verifica-se seu estado natural e instrutivo com características 

singulares onde a aprendizagem torna-se lúdica. Ao encontro do falado anteriormente:  

 
Quando brinca, a criança se defronta com desafios e problemas, 
devendo constantemente buscar soluções para as situações a ela 
colocadas. A brincadeira auxilia a criança a criar uma imagem de 
respeito a si mesma, manifestar gostos, desejos, dúvidas, mal-estar, 
críticas, aborrecimentos, etc (SMOLE, DINIZ; CÂNDIDO, 2000, p. 
14).    

 

Desse modo a brincadeira é um fato “sério” e deve ser orientado pelo professor. 

Mas apesar de muitos acharem que a brincadeira e o jogo se relacionam (e realmente 

eles tem certa ligação), é uma estratégia didática planejada, que requer conhecimento e 

uma intencionalidade educativa. 

Historicamente, no Brasil os jogos têm diversos conceitos os quais estão 

imbuídos pelas suas diferentes manifestações artísticas e culturais. Segundo o dicionário 

Aurélio (1988), o jogo é uma atividade física e/ou metal organizado por um sistema de 

regras que definem a perda, o ganho, brinquedo, passatempo, divertimento ou loteria no 

qual às vezes se arrisca o dinheiro.  

Outras características dos jogos é a presença explicita ou implícita de regras 

como no caso do xadrez ou da amarelinha e nas brincadeiras de faz de conta como 

quando a menina brinca de assumir o papel de mãe que cuida da filha as regras não 

estão tão claras.  
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Há ainda a concepção do jogo como objeto nesse caso evidencia-se a construção 

de peças fabricadas com papelão, madeira, plástico ou cascas de frutas, entre outros. 

Dessa maneira o brinquedo estabelece uma relação íntima com a criança estimulando 

sua expressão e representação sem pré-regras.  

Kishimoto (2009, p. 37) afirmou que “o brinquedo tem dois tipos de função: 1. 

Função lúdica – o brinquedo propicia diversão; 2. Função educativa – compreensão e 

apreensão do mundo”. Essa mesma autora cita que brinquedo, brincadeira e jogo “são 

termos que se misturam...”. Tem alguns autores que definem o jogo como competição 

física ou mental, pois se entende que no jogo sempre há alguém que ganha e alguém que 

perde.  

Seguindo essa perspectiva Nallin (2005, p. 6-7), afirma que Piaget classificou os 

jogos em três diferentes classes:  

• Jogos de exercícios (exercícios motores com a finalidade prazerosa);  

• Jogos simbólicos (usado para simbolizar ou representar situações não 

percebidas no momento. É o jogo de faz-de-conta) e;  

• Jogos de regras (Implica o uso de regras onde há relações sociais ou 

individuais e deve aparecer a cooperação). 

Além desses aspectos, Piaget ainda traz muitas contribuições como a relevância 

da ludicidade na brincadeira das crianças.  Diante de essas vertentes devermos 

considerar o brincar em dois tipos de situações: o lúdico no ensino e o lúdico voltado 

para os aspectos cognitivos e sociais. Na primeira situação, podemos destacar que nem 

todo jogo é lúdico, pois para ser lúdico não pode haver obrigação ou pressão e sim 

prazer. A sugestão é que se use: cantigas, contos, poesias e brincadeiras que favoreça o 

desenvolvimento integral da criança. Por esse motivo, montamos o quadro abaixo de 

acordo com cada idade e tipo de recurso a ser utilizado. 

Para terminar o conhecimento matemático está relacionado com o conhecimento 

prévio das crianças, embora os conhecimentos prévios não sejam homogêneos, pois as 

experiências vividas são diversas. Por esse motivo ao trabalhar sistema de numeração, 

medidas, espaço e formas as crianças desenvolvem a generalização, a análise, a síntese, 

formulam hipóteses e por fim argumentam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho pretendeu apontar algumas concepções negativas e positivas da 

matemática na educação infantil. Para tal fato, analisou-se o Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil e textos autorais de diversos autores da área. 

Ficou evidente que é necessário o professor conhecer as diversas concepções que 

embasam tal conceito escolhendo e construindo o que melhor se adequa à sua prática e 

sua perspectiva de ensino na construção do conhecimento.  

 Realmente o campo da matemática é muito rico e utiliza - lá como mediadora ou 

é parte integrante do processo educativo e por meio dela podemos redirecionar a prática 

pedagógica. É necessário também que os docentes ponham em foco reflexão e análise 

os conceitos matemáticos na pré-escola, pois são de relevância social seus 

conhecimentos, sua formação, assim contribuindo com a democratização da educação, 

equidade, qualidade, acesso e permaneça dos alunos norteando os  valores primordiais e 

prioritários ao ato de educar. 

Nesse sentido, a matemática na pré-escola contribui através das novas formas de 

ensinar as crianças a desenvolver a aprendizagem significativa. A Matemática deve se 

constituir no sentido de obter informações e subsídios a respeito do desenvolvimento e 

conhecimento das crianças, também de auxilio ao professor na elaboração e revisão do 

seu planejamento, de maneira que seus alunos tenham sempre uma aprendizagem 

significativa, prazerosa e contextualizada. 
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RESUMO: Neste trabalho, o nosso foco recai sobre os principais autores da sociologia 

da infância, bem como estes estudos podem contribuir com as investigações científicas 

na área de Educação. O nosso domínio epistêmico está amparado na Sociologia da 

Infância. A Sociologia das Crianças é caraterizada como aquela que busca compreender 

a perspectiva das crianças, suas experiências, relacionamentos e conhecimentos. Nessa 

abordagem, as crianças são vistas como “atores sociais e participantes do mundo social 

cotidiano, são consideradas como contribuindo com os eventos e assim também 

reproduzindo e transformando o seu mundo social” (ALANEN, 2010, p. 767, Apud 

TEBET, 2013, p. 107). Nossa área de estudo e investigação tem como foco a infância e 

as crianças, os sujeitos de nossa pesquisa. Nossos olhares se voltam no âmbito deste 

estudo para o que Mariângela Momo e Marisa Vorraber Costa (2010) denominam de 

“crianças escolares”. O objetivo deste estudo é apresentar como as crianças vivenciam a 

infância sob as condições culturais de hoje, são produzidas, formatadas e fabricadas 

dentro da sociedade atual, bem como, possíveis abordagens teórico epistêmicas deste 

fenômeno. 

 

PARALAS CHAVES: Sociologia da infância, educação das crianças, gramática da 

infância. 
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1. Introdução. 

 

O conceito dicionarizado de criança4 é assim definido: 

 

s.m. Menino ou menina que está no período da infância, entre o nascimento e a 
puberdade. 
Figurado. Pessoa muito jovem; quem não atingiu a idade adulta. 
Figurado. Infantil; pessoa sem experiência; quem é ingênuo, inocente. 
Filho: tenho três crianças. 
adj. Que se comporta infantil e imaturamente: meu pai é muito criança. 

 

Quanto ao conceito dicionarizado infância5 é assim definido: 

 

s.f. Período da vida humana desde o nascimento até cerca de 12 anos. 
As crianças: a infância abandonada. 
Fig. Começo, origem: a infância do mundo. 

 

 

Conforme podemos notar, na perspectiva dicionarizada, criança é a pessoa, 

sujeito; e, infância é o período, a fase na qual se inscreve o universo da criança. Estes 

conceitos no que pese sua validade, no âmbito de um trabalho científico, precisam ser 

melhor problematizado a luz das teorias da área de educação e Ciências Humanas. 

 

2. Criança e infância, como caracterizá-las e entende-las? 

 

Manuel Jacinto Sarmento (2011, p. 583) defende que não é possível estabelecer 

uma idade para o fim da infância. Segundo o referido autor, 

 

(...) há elementos comuns que caracterizam todas as crianças e possibilitam a 
consideração desta realidade social coletiva distinta, a infância: a peculiar 
situação de vulnerabilidade e dependência social, econômica e jurídica dos 
seus membros; a ausência de direitos cívicos e políticos formais; o conjunto 
de acepções socialmente produzidas que, sendo heteróclitas e contraditórias, 

                                                           
4Dicionário on line de Português. Disponível em: <http://www.dicio.com.br/crianca/>. Acesso em: 
26/05/2016. 

5Dicionário on line de Português. Disponível em: <http://www.dicio.com.br/infancia/>. Acesso em: 
26/05/2016.  
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tem o poder de referenciar distintivamente o que é ser criança. Estes 
elementos comuns não são estáticos, transformam-se ao longo dos tempos, 
tanto quanto dos espaços geográficos e sociais, mas configuram condições 
específicas de existência para as crianças em cada espaço – tempo concreto. 
A história marca indelevelmente a geração da infância.  

 

Para o autor o conceito de criança ampara-se numa dimensão de um sujeito 

coletivo permeado por uma identidade coletiva (características comuns) e por uma 

dimensão temporal (infância) que se modifica cm o passar dos tempos. 

Qvortrup (2014, p. 25) em seu texto “Visibilidades das crianças e da infância” 

traz a seguinte definição, 

 

(...) por criança aqui se entende o sentido psicológico (e biológico) da criança 
individual, definido em termos de disposições psicológicas (e biológicas), 
cujos valores se modificam ao longo da infância individual da criança (...) 
Por crianças entende-se uma pluralidade de crianças como um grupo, ou uma 
coletividade, mais ou menos coesa, incluindo o conjunto estatístico ‘crianças’ 
(...) infância pertencendo a criança – significa um período específico ou 
estagio de seu curso de vida (...) a infância é definida em termos sociológicos 
como uma categoria permanente, isto é, como um segmento estrutural, que é 
o resultado da ação recíproca entre parâmetros sociais – econômicos, 
políticos, sociais, tecnológicos, culturais, etc. ao contrário da infância 
individual, a infância sociológica é muito mais suscetível a mudanças 
históricas, enquanto a dinâmica da infância individual pode ser encontrada no 
desenvolvimento da personalidade.  
 

 
Para este autor, o conceito de criança é biológico, pois compreende a formação 

do sujeito a partir da sua concepção biológica, seja no nascimento e no desenvolvimento 

genético. Nesta perspectiva não considera o autor os fatores psicogenéticas ligados a 

formação da menta, tampouco, os fatores biossociais vinculados a dimensão da cultura. 

No que se refere ao conceito de crianças remete ao conjunto de sujeitos 

“criança”. Parte da ideia de que diversas crianças formam um coletivo, aplicando desta 

forma o princípio matemático das teorias de conjunto (grupos) á definição  do conceito 

(crianças). 

Em relação a infância, é definida como uma categoria social de caráter 

permanente que busca identificar e possibilitar o entendimento seja da criança enquanto 

sujeito individual (biológico), seja das crianças enquanto grupo (social). 

Qvortrup (2014, p. 26) nos apresenta outras possibilidades de leitura, dentre as 

quais, a que chama de “partidários de áreas sem crianças” que defende que as crianças 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

48 

 

são um grupo relativamente amorfo de pessoas jovem, ou seja, eles não pensam nem se 

importam com qualquer criança individualmente, nem têm qualquer interesse pela 

infância, psicológica ou sociologicamente. Os espaços públicos, visto que estes são 

considerados lugares de soberania e prerrogativa dos adultos.  

Philippe Ariès (1986) na sociedade medieval os pequenos não constituíam uma 

categoria conceitual na medida em que “não havia a idéia de que as crianças constituíam 

um grupo específico - a infância era vista como um estado de transição para a vida 

adulta”. No limiar da sociedade moderna (pós-medieval), a infância passa a ter 

visibilidade constituindo diferentes dimensões institucionais: infância pré-escolar, uma 

infância escolar, uma infância familiar, entre outras. 

Como aconteceu essa mudança na maneira de se ver as crianças? 

Quais são as identidades forjadas pela e para as crianças no contexto atual? 

Quais são os ideais de infância e de criança que permeiam a nossa sociedade e 

as instituições, dentre elas a escola? 

Qual é o ideal de educação para as crianças que habitam o imaginário social e 

dos educadores? 

Para melhor elucidar estas perguntas, mergulharemos nas principais teorias no 

campo da sociologia da infância sobre a criança e sobre a infância e o seu diálogo com  

a área de educação, no intuito de entender este arriscado campo conceitual que permeia 

a relação criança e educação. 

 

 

3. A Sociologia da Infância como aporte teórico científico para os estudos na área 

de educação. 

 

A Sociologia das Crianças é caraterizada como aquela que busca 
compreender a perspectiva das crianças, suas experiências, relacionamentos e 
conhecimentos. Nessa abordagem, as crianças são vistas como “atores sociais 
e participantes do mundo social cotidiano, são consideradas como 
contribuindo com os eventos e assim também reproduzindo e transformando 
o seu mundo social” (ALANEN, 2010, p. 767, Apud TEBET, 2013, p. 107). 

 

Gabriela Tebet (2013), em sua tese “Isto não é uma criança! Teorias e 

métodos para o estudo de bebes nas distintas abordagens da sociologia da infância de 
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língua inglesa”, reúne vários teóricos deste campo do conhecimento, dentre eles estão 

Alisson James, Chris Jenks, Jens Qvortrup, Leena Alanen e William Corsaro, com 

vistas a compreender a sociologia discursiva das crianças e da infância a partir dos 

autores por ela eleitos.  

A referida autora (2013) aborda na primeira parte do seu primeiro capítulo o 

que denomina de imagens pré – sociológicas da criança a partir dos estudos que tem 

como foco a criança como um modelo ideal, são eles: o estudo de Hobbes, Rousseau, 

John Locke, Freud, Piaget e Vygotsky, este último a quem atribui um autor de transição 

entre a pré-sociologia da criança e a sociologia da criança propriamente dita. O que se 

refere as abordagens pre-sociológicas da infância, afirma Tebet (2013, p. 15)  

 

As abordagens de pesquisa que destacaremos a seguir são aquelas que tem na 
criança (singular) seu objeto de análise. A criança, em tais abordagens, é 
compreendida como uma categoria genérica, um modelo ideal discutido em 
termos do desenvolvimento biológico. A partir de perspectivas filosóficas, da 
psicologia do desenvolvimento e da psicanálise, a criança vinha sendo 
estudada fora de um contexto social e de uma estrutura social, razão pela qual 
James, Jenks e Prout reúnem todas essas abordagens sob o título de 
‘abordagens pré – sociológicas’. 
 

A visão da autora é que os estudos pré-sociológicos amparam-se numa 

abordagem genérica sobre a criança singular que se opera muito mais no campo da 

criança ideal do que da real, haja vista que estas abordagens não se preocupavam com o 

contexto social no qual a criança está inserida. 

Afirma Tebet (2013, p. 30-32) que 

 

Em oposição aos modelos pré – sociológicos de estudos da criança, e 
inspirados pelo debate que as ciências sociais assistiam entre teorias 
Estruturais, Funcionalistas e Interpretativas, novos olhares se voltaram para 
as crianças, vistas não mais como seres meramente biológicos ou como um 
modelo ideal de criança, mas como sujeitos sociais marcados pela pluralidade 
de contextos sociais, culturais e históricos que os constituem. (   ) Um dos 
principais marcos dessa nova perspectiva que se apresenta para os 
pesquisadores das crianças e da infância de língua inglesa é a obra do 
historiador francês Philippe Ariès na década de 1960 (...) A compreensão de 
que a infância é uma construção social, defendida pelos autores, é anunciada 
já no título da obra, que se remete à construção e à reconstrução da infância e 
o papel da criança nesse processo é destacado pelos autores, quando afirmam 
que “a infância é construída e reconstruída para as crianças e pelas crianças” 
(JAMES e PROUT, 1997, p. 7). 
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Complementa (2013, p. 36),  

 
(...) as crianças desempenham papel ativo tanto na construção de suas 
próprias vidas e das demais pessoas com quem vivem, quanto na construção 
da sociedade da qual fazem parte. O reconhecimento desse papel ativo das 
crianças é um elemento central dos Estudos da Infância (...). 
 
 

Tebet (2013) traz a defesa da Sociologia da Infância como um campo de 

estudos que passa a compreender as crianças em seus contextos sociais mais amplos, 

como sujeitos históricos e sociais marcados por pluralidades sociais e históricas que os 

constituem enquanto sujeitos.  

Borba & Lopes (2014), em um artigo publicado sobre Alan Prout e suas 

obras, destacam Constructing and Reconstructing Childhood, escrita em parceria com 

Allison James, como uma referência desse campo teórico denominado de “Sociologia e 

Estudos da Infância”, pois a consideram como uma obra seminal na construção de um 

novo paradigma para os estudos sobre a infância, o que causou um imenso impacto no 

cenário científico atual. Foi a partir de então, que a criança deixou – para eles – de 

serem invisíveis, ganhando uma notoriedade de estudos mais profundos e sistemáticos 

acerca da presente temática, uma vez que a referida obra tratou: 1. Da infância como 

uma construção social; 2. Da idéia de que infância é uma variável de análise social que 

não pode ser compreendida, senão na sua relação com outras variáveis como o gênero, 

classe social, etnia; 3. Das relações sociais das crianças e suas culturas, as quais 

merecem ser estudadas em si mesmas, de modo independente das perspectivas dos 

adultos; 4. De que as crianças são e devem ser estudadas como atores na construção de 

sua vida social e da vida daqueles que as rodeiam; 5. De que os métodos etnográficos 

são particularmente úteis para o estudo da infância; e, 6. De que a infância é um 

fenômeno no qual se encontra a “dupla hermenêutica” das ciências sociais evidenciadas 

por Giddens, isto é, proclamar um novo paradigma no estudo sociológico da infância é 

se engajar num processo de “reconstrução” da criança e da sociedade. 

Prout e James, então, buscaram esboçar um novo paradigma, por meio dessas 

proposições apresentadas – imediatamente anterior – objetivando integrá-las, 

desenvolvê-las e elaborá-las do ponto de vista teórico e empírico. Por isso, eles 

criticaram a passividade e a invisibilidade ofertadas às crianças, até então, no campo 
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científico. Há, nesse sentido, por parte dos autores, a intenção de se reconstruir a 

infância, desconstruindo a imagem de uma criança passiva, incompleta e incompetente 

para a imagem de uma criança agente, produtora de cultura, potente e participativa.  

Em Theorizing Childhood, os autores Prout, Jenks e James (apud BORBA & 

LOPES, 2014) mapeiam as novas possibilidades de compreender a infância, 

confrontando-as com as verdades dogmáticas que ajudaram a construir esse conceito na 

modernidade. Eles, ainda, apontam para dois períodos fundamentais dos estudos da 

infância, sendo eles: o pré-sociológico e o sociológico. 

Na primeira fase, denominada de pré – sociológica, os pensadores identificam 

diferentes modelos construídos por diversos campos do conhecimento, tais como: a 

psicanálise, a filosofia e – até mesmo – o senso comum; todos estes compartilham da 

imagem de uma criança excluída do seu contexto histórico – cultural, haja vista que a 

criança, também, é um sujeito historicamente construído, assim como os adultos o são. 

A segunda fase conhecida como fase sociológica – de acordo com Borba & 

Lopes (2014) – inicia-se em 1980, período no qual as teorias sociológicas despertaram 

suas preocupações com a infância. Os referidos autores identificaram quatro 

abordagens, sendo elas: a da “criança socialmente construída” (a infância compreendida 

como um fenômeno da cultura e da história); a da “criança tribal” (as crianças 

compreendidas como sujeitos participantes ativos do processo de socialização na 

sociedade em que vivem); a da “criança integrante de um grupo minoritário” (revela as 

relações desiguais de poder dos adultos sobre as crianças); e da “criança socioestrutural” 

(crianças como um corpo de atores sociais, de cidadãos que possuem direitos e 

necessidades).  

Muller e Carvalho (2014), em seu artigo “O futuro da infância é o presente”, 

relatam uma experiência de sua obra “Teoria e Prática na Pesquisa com Crianças: 

diálogos com William Corsaro”. Nesta, o teórico compara suas experiências de entrada 

e aceitação entre crianças norte-americanas e italianas. Segundo ele, a sua aceitação 

entre o público infantil italiano ocorreu de forma mais fácil e rápida, uma vez que como 

seu domínio da língua italiana era restrito, o tornou esquisito, engraçado e fascinante. 

Ele se reconheceu não somente como um adulto atípico, mas também como uma criança 
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grande e boba, pois era alguém que podia ser corrigido e, ao mesmo tempo, ensinado e 

elogiado pelas crianças.  

Crosaro (apud MULLER & CARVALHO, 2014) apresenta a possibilidade de 

se realizar uma etnografia de crianças pequenas, em que foi o pioneiro na Sociologia. 

Esse teórico compreende que somente a criança é capaz de mostrar seu mundo e quando 

alguém é aceito em seu grupo, cerne de brincadeiras e fantasias, procura compreendê-lo 

a partir da perspectiva da criança, por meio tanto de observações contextualizadas, 

como por meio de notas de campo ou registros (fotográficos ou filmados) com vistas a 

serem analisados sob o critério conhecido – por ele – de abordagem micro ou 

sociopsicológica.  

Nesse sentido, podemos dizer que o foco de observação do referido autor 

encontra-se nas rotinas. É por meio da produção coletiva e da participação em rotinas 

que o pertencimento da criança é fortalecido, tanto em relação a suas culturas de pares 

quanto ao mundo adulto. A Sociologia da Infância, para Crosaro, tem como tópicos 

centrais a documentação e a compreensão de culturas locais, produzidas e 

compartilhadas na interação face a face (CROSARO, apud MULLER & CARVALHO, 

2014).  

No decorrer do processo construtivo/desconstrutivo sobre o discurso 

sociológico sobre infância dois conceitos se impõem como categorias centrais: espaço e 

tempo nesta área do saber. A espacialidade e a centralidade da noção de espaço, bem 

como a temporalidade e a centralidade da noção de tempo são entendidos como 

elementos de construção social da infância. 

Segundo Tebet (2013, p. 49 - 54) 

 

(...) o espaço se constitui como um elemento central. (...) James, Jenks e 
Prout (1998) discutem a infância no espaço social, a temporalidade da 
infância, a brincadeira como cultura da infância, as crianças trabalhadoras, a 
multiplicidades de infâncias, o corpo e a infância e a relação entre as 
diferentes imagens da criança e o modo como elas se refletem nas pesquisas 
sobre crianças e infância(s)  (...) Os autores indicam que em grande parte das 
sociedades ocidentais contemporâneos,  o processo de transição geracional é 
marcado pelas transições vividas ao longo da escolarização – mais do que por 
rituais de iniciação a vida adulta – de modo que o estudo dos pontos de 
transição que marcam a infância são considerados um ponto de partida fértil 
para o paradigma emergente da Sociologia da Infância (JAMES  e PROUT, 
1997) (...) Para JAMES e PROUT (1997c), a temporalidade da infância 
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envolve a construção social dos processos de diferenciação das crianças a 
partir da idade e de processos etários, e simultaneamente envolve as 
diferentes representações através do tempo. 

 

A espacialidade, nesse sentido, é o lugar de feitura da infância, ou seja, o 

espaço do brincar, do comer, do viver, do estudar, que se diferencia pela particularidade 

da infância. E é por este fator que o espaço é uma categoria central para a construção 

discursiva sobre a infância no âmbito da Sociologia da Infância. 

Em relação ao tempo, este é fundamental para o entendimento de uma 

categoria central para os estudos da Sociologia da Infância em particular, para os 

estudos da infância no geral: o conceito de geração, ou seja, os processos etários de 

diferenciação tanto das crianças em relação a elas mesmas como das crianças em 

relação permeados pela centralidade da noção de temporalidade constituem-se em 

elemento identitário que se altera ou permanece em função tanto de temporalidades 

distintas como de espacialidades distintas. 

Espacialidade e temporalidade no âmbito da Sociologia da Infância são 

portanto elementos centrais constituidores de uma identidade geracional, ou seja, “o ser 

criança”, que não se confunde com elemento etário, visto que não é possível que a idade 

das crianças possam se constituir como elemento definidor de uma pesquisa sobre a 

infância.  

 

4. A nova gramática da infância e os estudos sobre a criança na educação em 

Manuel Jacinto Sarmento. 

 

Buscando refletir acerca da criança na sociedade atual, Manuel Jacinto 

Sarmento (2004) em seu texto “As culturas da infância nas encruzilhadas da 2ª 

Modernidade” nos brinda com uma reflexão contundente acerca do lugar no qual a 

criança moderna ocupa na sociedade. Para compreendê-lo, faz-se necessário entender, 

primeiro, que “a idéia de infância é uma idéia moderna” (SARMENTO, 2004, p. 03), 

visto que, ao longo de grande parte da Idade Média, “as crianças foram consideradas 

como meros seres biológicos, sem estatuto social nem autonomia experiencial” (ibid). 
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A institucionalização da infância foi fruto da conjugação de vários fatores, 

dentre os quais a criação de instâncias públicas como espaços de socialização - à escola 

pública e sua institucionalização foram elementos decisivos neste contexto. A 

redefinição do papel da família neste momento de transição conceitual da criança e do 

lugar que esta ocupa no seio da sociedade, tem como foco atender aos princípios da 

proteção integral de que fala o nosso ordenamento jurídico normativo. 

A modernidade operou a elaboração de um conjunto de procedimentos 

configuradores da administração simbólica da infância.  Segundo Sarmento (2004, p. 

05-06), 

 

Estes fatores – a criação da escola, o recentramento do núcleo familiar no 
cuidado dos filhos, a produção de disciplinas e saberes periciais, a promoção 
da administração simbólica da infância – radicalizaram-se no final do século 
XX, a ponto de potenciarem criticamente todos os seus efeitos. Assim, a 
escola expandiu-se e universalizou-se, as famílias reordenaram os seus 
dispositivos de apoio e controle infantil, os saberes disciplinares sobre a 
criança adquiriram autonomia e desenvolvem-se exponencialmente, e a 
administração pública adquiriu novos instrumentos reguladores com a 
Convenção dos Direitos da Criança e com normas de agências internacionais 
(como a UNICEF, a OT, a OMS) configuradoras de uma infância global no 
plano normativo.  

 

Há uma tentativa de normalizar e homogeneizar o que Sarmento (2004, p. 06) 

denomina como sendo “infância global”, na qual está contida “várias infâncias”, 

contudo, a criança não pode ser vista e entendida como um ser passivo, com ausência de 

vontade e desejos próprios. Encontram-se no espaço de divulgação midiática, cuja 

participação é bastante ativa e lucrativa para as empresas que trabalham com a venda de 

mercadoria, pois “as crianças são vistas aqui tipicamente como alvo de uma forma 

potente e altamente manipulativa da cultura do consumidor, difícil de escapar ou 

resistir” (BUCKINGHAM, 2012b, p. 45). 

O estudo das “culturas da infância” e a relação entre esta, e as culturas adultas, 

desenvolvido por Sarmento (2004, p. 12) nos possibilita compreender em que medida as 

primeiras “veiculam formas especificamente infantis de inteligibilidade, representação e 

simbolização do mundo”. Este autor ampara-se portanto do campo que designa de 

gramática das culturas da infância que segundo ele se exprime-se em várias dimensões, 

a saber: 
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Semântica – ou seja, a construção de significados autônomos e, a elaboração 
de processos de referenciação e significação próprios; por exemplo, o “era 
uma vez” de uma criança não tem uma denotação histórica e temporal, 
significando o passado, mas remete para uma temporalidade recursiva, 
continuamente convocada ao presente, de tal modo que “era uma vez” é 
sempre a vez em que é enunciada (...) Sintaxe – ou seja, a articulação dos 
elementos constitutivos da representação, que não se subordinam aos 
princípios da lógica  formal, mas sustentam a possibilidade da contradição do 
princípio da identidade; o “então eu era o herói” da criança – cantado por 
Chico Buarque de Holanda – exprime bem esta idéia de um ser que se outra 
no que vê e projeta e, por isso, articula na ordem do discurso o real e o 
imaginário, o ser e o não ser, o estar e o devir, homologizados na sua dupla 
face (... ) Morfologia – ou seja, a especificidade das formas que assumem os 
elementos constitutivos das culturas da infância: os jogos, os brinquedos, os 
rituais, mas também os gestos e as palavras; o berlinde do jogo da criança 
não é apenas um objeto esférico, mas é a peça de jogo, a preciosa moeda de 
troca, o troféu que se obtém ou o artefato que refrata a luz.  
 

Sarmento em suas palavras considera a semântica, a sintaxe e a morfologia 

como partes integrantes da gramática que abarca tais culturas. 

Sarmento (2004) aponta quatro eixos teóricos que estruturam as culturas da 

infância, sendo eles: a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real e a reiteração. 

  Na “interatividade” as relações nas quais as crianças estão incluídas – sejam 

elas familiares, escolares, de pares, comunitárias, entre outras – resultam em 

aprendizagens interativas, ou seja, elas aprendem com outras crianças, com seus pais, 

com seus familiares. A cultura de pares, nesse sentido, seria “um conjunto de atividades 

ou rotinas, artefatos, valores e preocupações que as crianças produzem e partilham na 

interação com os seus pares” (CROSARO, 1997, p. 114 apud SARMENTO, 2004, p. 

14). 

Na ludicidade estão mais presentes no período da infância, no qual as crianças 

brincam e utilizam desse brincar como um caminho para aprendizagem. Em relação a 

tipologia dos brinquedos o que encontramos são os industrias em detrimento aos 

tradicionais, o que se constitui em um fator de distinção social. Esses brinquedos 

surgem de maneira estereotipada e em massa, o qual abarca um grande público, 

uniformizando-os. Tem-se, nesse sentido, o significado que o brinquedo é mais 

importante do que o próprio ato de brincar, contudo, o brincar é a condição da 

aprendizagem e, desde logo, da aprendizagem da sociabilidade (SARMENTO, 2004, p. 

16). 
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 Em relação a fantasia do real, Sarmento (2004, p. 16) afirma que “o ‘mundo 

do faz de conta’ faz parte da construção pela criança da sua visão do mundo e da 

atribuição do significado as coisas”. Nas culturas infantis, o processo de imaginação do 

real parte do modo de inteligibilidade, isto é, o mundo das crianças se constitui a partir 

de uma transposição imaginária de situações, pessoas, objetos ou acontecimentos. O 

fazer de conta é processual, permite continuar o jogo da vida em condições aceitáveis 

para as crianças. 

  E, por fim, a “reiteração” na qual, de acordo com o referido autor (2004, p. 

17), a criança constrói os seus fluxos de (inter)ação numa cadeia potencialmente 

infinita, na qual articula continuamente práticas ritualizadas, propostas de continuidade 

ou de rupturas que se fazem e são logo desfeitas (não brinco mais com você). Nesses 

fluxos, estruturam-se e reestruturam-se as rotinas de ação, estabelecem-se os protocolos 

de comunicação, reforçam-se as regras ritualizadas das brincadeiras e jogos, adquire-se 

a competência da interação: trocam-se os pequenos segredos, descodificam-se os sinais 

cifrados da vida em grupo, estabelecem-se os pactos. 

Observamos que o tempo construído pela criança é revestido constantemente 

de novas possibilidades, capaz de ser sempre reiniciado e repetido. Em outras palavras, 

a criança reinventa-se o tempo todo a partir de suas rotinas e/ou necessidades de 

interação com vistas a buscar a união dos tempos das brincadeiras, que perpassa entre o 

passado, o presente e o futuro por meio da repetição. Há, aqui, dois planos dialogando 

entre si – o sincrônico e o diacrônico – enquanto o primeiro se mostra pela reiteração 

contínua das mesmas situações e rotinas, o segundo ocorre por meio da transmissão de 

brincadeiras, jogos e rituais perpassados de crianças para crianças, das mais velhas para 

as mais novas. Encontramos uma infância que se reinventa, cria e se recria, tendo a 

oportunidade de começar e recomeçar.  

Voltamos, agora, a questão balizadora que Sarmento traz em seu texto, isto é, o 

lugar que a criança ocupa na sociedade. Segundo o autor (2004, p. 18), “o lugar da 

criança é, em suma, o lugar das culturas da infância. Mas esse lugar das culturas é 

continuamente reestruturado pelas condições estruturais que definem as gerações em 

cada momento histórico concreto”.  Isso significa, portanto, que as crianças são mais 
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autônomas e pro ativas, sendo responsáveis pela construção do seu próprio lugar na 

sociedade.  

 

5. Os estudos sobre as crianças e o diálogo com a educação: as crianças escolares  

No trabalho realizado por Mariângela Momo e Marisa Vorraber Costa (2010), 

publicado com o título “Crianças escolares do século XXI: para se pensar uma 

infância”, as autoras apresentam os resultados de uma pesquisa realizada em duas 

escolas públicas situadas em uma capital da região sul do Brasil. Um dos seus objetivos 

é o de apresentar como as crianças dessas instituições escolares que vivem a infância 

sob as condições culturais de hoje, isto é, como elas são produzidas, formatadas e 

fabricadas dentro da cultura da mídia e do consumo. 

Momo & Costa (2010), em seu trabalho investigativo, presenciaram o modo 

pelo qual crianças pobres se movimentam e se integram no espaço escolar, que é 

também organizado pelas prescrições de consumo dos recursos midiáticos, com os quais 

os sujeitos mirins têm contato em seu dia-a-dia.  

Em um dos seus relatos, as autoras (2010) contam que meninas traziam, para 

sala de aula, bonecas Barbie, originais ou cópias. Aquelas não originais eram 

identificadas de forma perceptível, uma vez que se encontravam desgastadas após 

sucessivos descartes por parte de consumidoras de famílias abastadas. Ou seja, “o 

exemplar caro da boneca famosa, descartado pela filha da patroa, fazia feliz a menina 

pobre da escola pública de periferia” (p. 973). O importante, aqui, é a conexão 

estabelecida entre o ícone infantil, de sucesso, e os artefatos que se remetem a ele, que 

vão desde bonecas a bolsas, calçados, roupas, mochilas, entre outros. 

Em outros relatos, as pesquisadoras mostram o quão preocupadas as crianças 

estavam em usar utensílios diferentes, mas que as uniam aos ícones infantis que tanto 

cultuavam no cotidiano. Por exemplo, narrou-se o caso de um aluno que tirou a corrente 

do cachorro para colocá-la no pescoço com vistas a ter um visual parecido com um 

pagodeiro famoso da época. Em suma, todos buscam tornarem-se visíveis no palco da 

escola. 

Nesse sentido, Momo & Costa (2010, p. 983) afirmam que, 
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São os corpos-espetáculo circulando no mundo das visibilidades, saturado de 
imagens, compondo a cultura de consumo altamente visual e, de certa forma, 
levando esse mundo para dentro da escola. São corpos que parecem 
experimentar a vida glamorizada das estrelas da TV, corpos que desfilam 
espetacularmente pelos espaços da escola, quando cantam e dançam para o 
público composto por seus pares. 

 

Essas ações, advindas dos sujeitos infantis no ambiente escolar, demonstram 

– para nós – a importância que eles atribuem às imagens recebidas da mídia, nos seus 

diferentes formatos. A escola não é um ambiente que propicia somente a aprendizagem 

formal, visto que o currículo oculto, permeado entre as relações interpessoais, é um 

fator preponderante no processo de aquisição de saberes. 

 

6. Considerações finais 

A escola que, em tempos mais remotos, não tinha visibilidade; na atualidade 

assume uma centralidade orgânica e funcional para o desenvolvimento da sociedade 

(CAMBI, 1999). Isso pode ser explicado pelo seu caráter histórico, contudo suscetível a 

transformações advindas da ação humana. 

As instituições escolares não são mais compreendidas somente como locais 

onde o saber científico é formalizado, mas também como espaços de construção, 

significações e socialização, destes saberes. O professor não é o mais o protagonista 

central, pelo contrário, encontra-se em uma posição de mediador ou facilitador desse 

conhecimento, visto que o estudante passa a condição de sujeito de participação ativa na 

construção de sentidos ao longo de seu processo de aprendizagem escolar. Essa 

mudança de papéis, no âmbito escolar entre os seus principais personagens - professores 

e alunos, intensificou-se bastante com a chegada das novas tecnologias que 

contribuíram, sobremaneira, para a formação e constituição de uma cultura digital.  

O capitalismo enquanto modo de produção se inventa e reinventa a todo o 

momento buscando a sua manutenção e consolidação. Nesse ínterim, nos interessa 

compreender como as instituições escolares se adéquam a essa nova realidade na qual as 

informações, bem como os saberes – que antes eram proporcionados apenas pelas 

escolas e centrados na figura do professor – disseminam-se no espaço digital, que 
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conforme nos assinala David Harvey (2003) mudou as relações temporais e espaciais do 

mundo globalizado.  

O discente é fruto desse mundo global marcado pela convergência atual que é 

proporcionada pelas novas relações estabelecidas com o mundo exterior a família e a 

escola.  

Os profissionais da educação têm a responsabilidade, dentro do contexto 

escolar, de orientar as crianças de uma maneira que elas possam desenvolver sua própria 

consciência crítica, ou seja, a instituição escolar é responsável por desenvolver uma 

consciência crítica e reflexiva nos sujeitos mirins acerca do mundo que as cerca. 

Os sujeitos deste estudo são s crianças escolares. A escola passa – portanto – 

de um lugar de construção do conhecimento formal para um local de socialização, onde 

as crianças não somente aprendem, mas que ratificam comportamentos ao 

compreenderem-nos como um palco de espetacularizações. Portanto, a nossa atenção 

neste texto está voltada para entender as características inerentes a criança no contexto 

escolar, ou seja, as crianças escolares. 

 

Referências: 

ARIÈS, P. História social da criança e da família. Tradução de Dora Flasksman. 2ª 
ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos/ Editora S.A. Versão Digital, 
1986. 

BORBA, A.M. & LOPES, J.JM. Novas formas de aprender a infância. Revista 
Educação (especial educação), 2014. Disponível em: 
http://revistassegmento.com.br/especialeducacao/index.php. Acesso em: 
10.mai.2016. 

BUCKINGHAM, D. Repensando a Criança-consumidora: Novas Práticas, Novos 
Paradigmas. Comunicação mídia e Consumo. São Paulo, ano 9, vol. 9, nº 25, p. 
43 – 72, Ago. 2012. 

CAMBI, Franco. História da Pedagogia. trad. Álvaro Lorencini. São Paulo: 

EDUNESP, 1999. 

HARVEY, D. A compreensão do tempo-espaço e a condição pós-moderna. HARVEY, 
D. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 
12ª ed. São Paulo: Ed. Loyola, 2003, p. 257 – 276. 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

60 

 

MOMO, M. & COSTA, M.V. Crianças escolares do século XXI: Para se pensar uma 
infância pós – moderna. Cadernos de Pesquisa, v. 40, nº 141, p. 965 – 991, 
set./dez. 2010. 

MULLER, F. & CARVALHO, M.A. O futuro da infância é o presente. Revista 
Educação (especial educação), 2014. Disponível em: 
http://revistassegmento.com.br/especialeducacao/index.php. Acesso em: 
10.mai.2016. 

QVORTRUP, J. Visibilidades das crianças e da infância. Linhas Críticas. Brasília, v. 
20. nº 41, p. 23 – 42, jan./abr. 2014.  

SARMENTO, M.J. A reinvenção do ofício de criança e de aluno. Atos de Pesquisa em 
Educação. Portugal, v. 6, nº 3, p. 581 – 602, set./dez. 2011. 

_________________. As Culturas da infância nas encruzilhadas da segunda modernidade. 
SARMENTO, M. J.; CERISARA, A. B. Crianças e miúdos: perspectivas 
sociopedagógicas dainfância e educação. Porto: Asa, 2004. p.9-34. 

TEBET, Gabriela Guarnieri de Campos. Isto não é uma criança! Teorias e métodos 
para os estudos da Sociologia da Infância de língua inglesa. 154f. (Tese de 
Doutorado em Educação). Universidade Federal de São Carlos, 2013.  



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

61 

 

CRIANÇAS PEQUENINAS, QUEM SÃO ELAS? 
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RESUMO 

Compreender quem são, como pensam, como aprendem as crianças pequeninas é 
essencial para a elaboração e o desenvolvimento de propostas pedagógicas voltadas para 
a Educação Infantil. Com o intuito de conhecer melhor os pequenos, o presente artigo 
tem como objetivo abordar a temática do desenvolvimento infantil dentro da faixa etária 
de 0 a 2 danos de idade. 
A partir da colaboração de autoras como Arce e Silva (2012), Martins (2012), Mukhina 
(1996) e Passqualini (2009), adeptas da teoria histórico-cultural, pretendeu-se 
compreender o processo de desenvolvimento infantil visando constituir uma visão 
holística e integral da criança, abordando aspectos físicos, biológicos, psicológicos e 
emocionais, desde o nascimento até os dois anos de idade. 
O trabalho foi organizado de forma a seguir o desenvolvimento psíquico da criança, 
respeitando as idades, também considerou a periodização do desenvolvimento infantil 
proposta por Vigotsky, especialmente os períodos e etapas que compreendem a faixa 
etária entre 0 e 2 anos, as quais sejam: período pós-natal; primeiro ano; crise do 
primeiro ano e primeira infância. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 O trabalho com crianças pequenas na Educação Infantil apresenta grandes 

desafios para professores e educadores que atuam nessa área. As dificuldades 

enfrentadas por esses profissionais vão desde elaborar atividades apropriadas para a 

idade,  passando pela adequação da rotina diária às necessidades das crianças,  além da 

questão da desvalorização dos próprios profissionais que trabalham com essa faixa 

etária, pois se veem e são vistos por pais e por outros professores apenas como 

cuidadores e não como profissionais da educação. 

 Entender quem é essa criança, como ela se desenvolve, como pensa, como 

aprende é fundamental para se desenvolver um trabalho de qualidade, com rotinas e 

atividades apropriadas, além de proporcionar o debate e a reflexão sobre as concepções 

de educação e de infância presentes atualmente nas escolas de Educação Infantil. 

 A partir de contribuições de autoras como Arce e Silva (2012), Martins (2012), 

Mukhina (1996) e Pasqualini (2009) adeptas da teoria histórico-cultural, buscou-se 
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neste artigo uma apresentação sistemática do desenvolvimento global de cada idade, no 

intuito de constituir um olhar holístico, singular e histórico das crianças na faixa etária 

de zero a dois anos de idade.   

OS FUNDAMENTOS DA PERIODIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL NA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL 

   

 A questão da periodização do desenvolvimento infantil é fundamental para a 

elaboração de propostas pedagógicas e estratégias educativas que sejam adequadas  a 

cada faixa etária. Ter clareza sobre os períodos e etapas do desenvolvimento infantil e 

como se dá a transição entre um período e outro auxiliam professores e educadores a 

compreender a sensibilidade de determinados períodos á certos tipos de práticas 

pedagógicas. 

  Os primeiros pressupostos e fundamentos da periodização do desenvolvimento 

infantil na perspectiva histórico-cultural foram elaborados por Vigotsky, mas, devido a 

morte prematura do autor, seus estudos não foram concluídos. Segundo Pasqualini 

(2009), os pressupostos elaborados por Vigotsky sobre os estágios do desenvolvimento 

infantil serviram de base para que autores como Leontiev e Elkonin também 

desenvolvessem suas teorias e apresentassem contribuições significativas para a 

temática da periodização.  

 De acordo com os estudos de Pasqualini(2009), Vigotsky, Leontiev e Elkonin, 

os principais representantes da teoria histórico-cultural, criticavam duramente as 

tentativas de outras correntes teóricas em estabelecer “características e leis universais 

válidas para o desenvolvimento infantil”. Esses autores consideravam o 

desenvolvimento infantil como um  

“fenômeno histórico (…), intimamente ligado às condições objetivas da 
organização social, sendo fundamental considerar o lugar ocupado pela 
criança nas relações sociais e as condições históricas concretas em que 
seu desenvolvimento se desenrola” (PASQUALINI, 2009, p. 33) 

 
 A autora cita pelo menos três elementos que, para Vigotsky, evidenciam os 

problemas com as tentativas de periodização do desenvolvimento proposta pela 

psicologia tradicional, as quais sejam: a primazia dos processos biológicos; a tentativa 

de se encontrar sintomas e indícios externos do desenvolvimento infantil os 
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fundamentos da periodização e a decomposição dos processos psíquicos de forma que 

cada um dos elementos fossem analisados isoladamente. 

 Na análise de Vigotsky (1995, apud Pasqualini 2009)  os processos biológicos 

estão diretamente subordinados ao desenvolvimento cultural do indivíduo.“(...) a cultura 

origina formas especiais de conduta, modifica a atividade das funções psíquicas, edifica 

novos níveis no sistema do comportamento humano em desenvolvimento”(Vigostky 

1995, p. 34 apud Pasqualini 2009) 

 Quanto a periodização por idades, Pasqualini (2009) destaca  as críticas de 

Vigostky ao fato da psicologia tradicional buscar seus fundamentos nos sintomas e 

indícios externos de cada etapa do desenvolvimento infantil, enquanto se deveria buscá-

los nas mudanças internas, “nas particularidades essenciais do processo de 

desenvolvimento psicológico”.  

 A respeito da decomposição dos processos psíquicos Vigotsky postula que,  

(…) em cada idade, a multiplicidade dos processos parciais que 
integram o processo de desenvolvimento constitui um todo único e 
possui uma determinada estrutura. A estrutura de cada idade é 
específica, única e irrepetível, e determina o papel e o peso específico 
de cada linha parcial do desenvolvimento. Isso significa que não se 
verificam modificações em aspectos isolados da personalidade da 
criança, mas, ao contrário, modifica-se a estrutura interna da 
personalidade como um todo (PASQUALINI, 2009, p. 34). 
 

Dessa forma, era impossível para Vigotsky(1996 apud Pasqualini 2009) analisar e 

estudar os processos psíquicos como elementos separados, isolados, como era proposto 

pelos adeptos da psicologia tradicional. 

 Vigotsky(1996 apud Pasqualini, 2009) defende que em cada etapa do 

desenvolvimento da criança existe uma “nova formação central” que se caracteriza 

como um fio condutor “para o processo de reorganização da personalidade da criança”. 

Nesse processo o autor faz uma distinção entre as linhas centrais e as linhas acessórias 

do desenvolvimento. Enquanto as primeiras “estão relacionadas diretamente a essa nova 

formação central específica de cada idade”, as linhas acessórias estão “ligadas aos 

processos secundários”. Pasqualini (2009) ressalta que, as linhas centrais de 

desenvolvimento de uma determinada fase, na etapa seguinte se converte em linhas 

acessórias, sendo que o oposto também acontece.  
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   O surgimento dessas novas formações está diretamente relacionado às 

interações estabelecidas entre a criança e o meio social na qual esta se encontra inserida. 

Para Vygotski (1996, apud Pasqualini 2009), “(...) a realidade social é a verdadeira fonte 

de desenvolvimento”. Em cada etapa do desenvolvimento a criança se relaciona com o 

meio  que a rodeia de maneira única, “específica e irrepetível”.  Dessa forma, a situação 

social de desenvolvimento constitui-se “no ponto de partida para todas as mudanças que 

se processarão durante aquela idade” 

 A transição entre uma etapa do desenvolvimento para outra é concebida por 

Vigotsky como um processo dialético, em que  

(...)as forças que movem o desenvolvimento da criança de uma idade a 

outra acabam por negar e destruir a própria base do desenvolvimento da 

idade anterior, determinando, como necessidade interna, o fim da 

situação social de desenvolvimento, ou seja, o fim da etapa vigente em 

direção à etapa seguinte (PASQUALINI, 2009, p. 35). 

Ainda segundo a autora, ao final  de cada etapa do desenvolvimento surgem novas 

formações psíquicas que alteram toda a estrutura da consciência da criança 

transformando as relações que a mesma estabelece com o mundo que a cerca e consigo 

mesma. 

 Para Vigotsky(1996, apud Pasqualini 2009) existe  uma alternância entre 

períodos estáveis e críticos durante o processo de desenvolvimento.  Para o autor 

durante os períodos estáveis a criança se desenvolve por meio de pequenas mudanças de 

sua personalidade, que vão se acumulando até certo ponto e se manifestam mais tarde 

de forma repentina. Já  nos períodos críticos a mudanças acontecem de forma brusca e 

em um curto período de tempo. Pasqualini(2009) afirma que as mudanças e rupturas 

geradas nesses períodos de crises são extremamente importantes para o 

desenvolvimento infantil, pois geram mudanças significativas nas interações entre a 

criança e o meio social. “Assim, fica claro que o desenvolvimento é um processo 

dialético, em que a passagem de um estágio a outro se realiza não por via evolutiva, mas 

sim, revolucionária” .   

  O afeto cumpre um papel fundamental na teoria de vigotskiana, “fator essencial 

do desenvolvimento psíquico em todas as suas etapas e concebido em unidade – e não 
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em oposição a – o intelecto (...)”(Pasqualini, 2009) 

 Vigotsky elaborou uma proposta de periodização do desenvolvimento 

psicológico composta por onze etapas, as quais sejam: “crise pós-natal; primeiro ano de 

vida; crise do 1º ano; primeira infância; crise dos três anos; idade pré-escolar; crise dos 

sete anos; idade escolar; crise dos 13 anos; puberdade e crise dos 17 anos”(Pasqualini, 

2009) 

 As fases pós-natal; crise do 1º ano e a primeira infância. que compreendem a 

faixa etária de 0 a 2 anos, objeto deste trabalho serão abordadas com mais propriedade. 

 

DO NASCIMENTO AO PRIMEIRO ANO 

 

 Desde o início as relações sociais estão presentes na vida do ser humano. Ao 

nascer a criança é um ser totalmente desprotegido, indefeso e que necessita ser cuidado 

e protegido pelos adultos que a cercam. Segundo Martins (2012), as relações de cuidado 

e de afeto entre o adulto e o bebê dá inicio à “embrionária forma de ser social da 

criança”. Vygotsky afirma que, 

a relação da criança com a realidade circuncidante é social 
desde o princípio. Deste ponto de vista podemos definir o bebê 
como um ser maximamente social. Toda relação da criança com 
o mundo exterior, inclusive a mais simples, é a relação refratada 
por meio da relação com outra pessoa. A vida do bebê está 
organizada de tal modo que em todas as situações se faz 
presente de maneira visível ou invisível outra pessoa 
(VYGOTSKY, 1996, apud MARTINS, 2012, p. 101). 
 

  O período pós-natal é considerado por Vigotsky(1996, apud Pasqualini, 2009) 

como uma etapa crítica do desenvolvimento por se tratar de uma fase de transição entre 

a vida intra e extra-uterina. Pela primeira vez a criança entra em contato com o mundo 

exterior e encontra condições de vida bem diferentes daquelas a que estava submetida 

no útero materno.   

 A adaptação a essas novas condições se dá graças à atividade do sistema nervoso 

e à ação de mecanismos inatos denominados reflexos, que asseguram o funcionamento 

biológico do recém-nascido. São esses reflexos que garantem a satisfação das 

necessidades básicas como a alimentação, a respiração e proteção.  
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 A formação psíquica central desse período é chamada por Vigotsky 1996, apud 

Pasqualini 2009) de “vida psíquica individual”. Segundo o autor o recém-nascido possui 

“uma vida psíquica primitiva, específica desse período, que não se conserva como tal 

nos períodos posteriores, mas que integra-se como instância subordinada às formações 

nervosas e psíquicas de nível superior.” 

 Segundo Elkonin (1969, apud Arce e Silva 2012), os reflexos incondicionados 

não são suficientes para a total adaptação da crianças ao mundo em que crescerá e se 

desenvolverá. São os cuidados do adulto que vão suprir a insuficiência desses 

mecanismos de adaptação. Ainda segundo o autor, dificilmente a criança conseguiria 

sobreviver sem os cuidados que os adultos lhe dispensam. 

 O surgimento no bebê de reflexos condicionados aos diferentes estímulos 

externos está diretamente relacionado aos órgãos dos sentidos, pois estes são os 

responsáveis em receber as impressões do mundo exterior. 

 Segundo Arce e Silva (2012), pesquisas mostram que, desde os primeiros dias de 

vida os bebês são sensíveis ao som e reagem a um estímulo sonoro demonstrando 

geralmente mudanças na atividade motora como, por exemplo, virando os olhos na 

direção em que está vindo o som. Além de reagirem ao som as pesquisas também 

apontam que os pequenos são capazes de diferenciar os sons por meio do timbre. 

 Quanto ao aparelho visual, os autores Zaporózhets e Elkonin (1971, apud Arce e 

Silva, 2012) afirmam que a criança consegue fixar-se em um objeto durante alguns 

minutos a partir do segundo mês de vida. Entre o segundo e o terceiro mês, “a recepção 

visual começa a fazer o papel principal do desenvolvimento da criança”. 

 É durante esse período, entre o início do primeiro mês e o final do terceiro mês 

de vida do bebê, que Vigotsky(1996, apud Pasqualini 2009) sugere iniciar-se uma nova 

etapa do desenvolvimento infantil denominada pelo autor de primeiro ano. Nessa fase   

observa-se “uma transformação no estado psíquico e social da criança em função de 

mudanças no ciclo de sono e alimentação.” Surgem as primeiras reações “propriamente 

sociais”, como por exemplo, o sorriso ao ouvir a voz do adulto. 

 Essas reações sociais estão diretamente relacionadas aos vínculos afetivos 

estabelecidos entre a criança e o adulto, os quais são apontados por Vigotsky(1996 apud 

Pasqualini 2009)  como fundamentais para o desenvolvimento infantil em todas as suas 
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etapas. Segundo Martins (2012) “ as emoções medeiam o desenvolvimento de todos os 

processos psíquicos e o seu próprio desenvolvimento subjuga-se às condições para a sua 

vivência”. 

 O complexo de animação surge a partir da satisfação da criança na relação com 

o adulto. Ao  ao final do segundo mês a criança começa manifestar reações emocionais 

positivas em relação ao adulto que lhe cuidada. Sempre que esta pessoa aparece a 

criança demonstra sua satisfação sorrindo e fazendo movimentos intensos com braços e 

pernas. A partir dos 3 meses essa satisfação também é manifesta por meio de sons 

emitidos pelo bebê. O contato emocional se torna a atividade principal desse período do 

desenvolvimento. 

  Porém, Mukhina (1996) chama atenção para o fato de que esse contato 

emocional com os adultos pode apresentar aspectos negativos, como por exemplo, 

quando a criança se acostuma a ter atenção permanente da pessoa que a cuida, esta não 

demonstra interesse pelos brinquedos  e chora quando está sozinha. 

  A manipulação dos objetos compreende outra importante função no 

desenvolvimento infantil. Segundo Elkonin (1969, apud Arce e Silva 2012) 

primeiramente a criança observa visualmente os objetos ao mesmo tempo em que dirige 

as mãos até o objeto visualizado, no quinto mês já é capaz de pegar os objetos. A ação 

de pegar e manipular os objetos desenvolve na criança elementos fundamentais da 

coordenação motora visual e dá origem à distintas formar de manipulação que se 

consolidarão por volta dos 12 meses. 

  Nesse sentido, Mukhina(1996) afirma que, quando os “métodos educacionais 

são corretos” a relação direta com o adulto, logo dá lugar às atividades com os 

brinquedos e “se transforma em atividade conjunta do adulto e da criança”. Nessa 

atividade conjunta, o adulto orienta as ações da criança e esta, por sua vez recorre ao 

adulto quando não consegue realizar uma ação, o que possibilita à criança desenvolver 

ao longo do primeiro ano de vida a capacidade de imitar o adulto. 

 Segundo a autora são essas ações orientadas pelos adultos e  assimiladas pela 

criança que criam a base do desenvolvimento psíquico. “Assim, já no primeiro ano se 

manifesta claramente a lei geral do desenvolvimento psíquico, segundo a qual processos 

e qualidades psíquicos se formam na criança sob influência decisiva das condições de 
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vida, da educação e do ensino”(Mukhina, 1996). 

  Na atividade conjunta ou processo de ação mútua com os adultos Elkonin 

(1969, apud Arce e Silva, 2012) afirma que, “aparece na criança a compreensão 

primária da linguagem humana, a necessidade da comunicação verbal e a pronúncia das 

primeiras palavras”.A orientação visual organizada pelo adulto é considerada por 

Elkonin como a melhor forma de início da compreensão da linguagem pela criança. 

 De acordo com Mukhina (1996), a partir do sexto mês a criança começa a 

balbuciar e a pronunciar as primeiras sílabas. Para a autora o balbucio constitui-se na 

tentativa da criança em imitar a linguagem do adulto e revela o seu desejo de 

comunicação. Elkonin(1969, apud Arce e Silva, 2012) afirma que ao final do primeiro 

ano a criança pronuncia as primeiras palavras e consegue compreender entre dez e vinte, 

aproximadamente palavras. 

 Para Mukhina (1996) a forma inicial de compreensão da linguagem pela criança 

é na relação entre o objeto e seu nome. A autora afirma que o adulto cria condições para 

o desenvolvimento da linguagem quando pergunta para a criança onde está determinado 

objeto e em seguida mostra o tal objeto. Á medida que essa ação se repete a criança 

estabelece a relação entre o objeto e seu nome. Perguntas desse tipo também despertam 

na criança reação de orientação, dessa forma ao compreender a relação entre a palavra e 

o objeto a criança vai em busca do objeto não só para manipulá-lo, mas principalmente 

para continuar se relacionando com o adulto. “Assim, ao finalizar o primeiro ano, a 

assimilação da linguagem adquire um caráter ativo, converte-se num meio importante 

que permite à criança ampliar seus contatos com o adulto” (MUKHINA, 1996, p. 88). 

 É também nesse mesmo período, ao final do primeiro ano de vida, que a criança 

começa a dar os primeiros passos. Porém, segundo Mukhina (1996) até dar o primeiro 

passo, a criança percorre todo um processo de aprendizagem que tem início por volta 

dos três meses com o movimento de preensão. A criança faz tentativas de pegar os 

objetos levando as mãos na direção do objeto desejado, mas,os movimentos ainda não 

são precisos e a criança consegue apenas tocá-lo. Somente por volta dos cinco meses ela 

irá conseguir agarrar e segurar o objeto. 

 O movimento de preensão continua sendo aperfeiçoado ao longo dos meses e se 

torna mais preciso por volta do oitavo mês. De acordo com Mukhina (1996), nesse 
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período o bebê movimenta a mão na direção do objeto de forma mais precisa, ao mesmo 

tempo, o desenvolvimento biológico faz com que o dedo polegar oponha-se aos outros 

dedos permitindo que a criança segure os objetos com os dedos.    

 Ao conseguir manter o objeto nas mãos a criança começa então a manipulá-lo. 

No início a criança apenas apanha, segura o objeto, a medida que essa ação produz 

resultados como o deslocamento do objeto no espaço ou o som produzido por 

determinados brinquedos, a criança passa a manipulá-lo com a intenção de obter tais 

resultados. 

 Das tentativas de apanhar os brinquedos surgem os primeiros movimentos de 

deslocamento. Para alcançar o objeto almejado, o bebê primeiro estica as mãos, sem 

êxito, o próximo passo é arrastar-se em direção ao mesmo. Posteriormente passa a 

engatinhar, depois fica de pé com auxílio de apoio, dá os primeiros passos ainda 

utilizando o apoio até conseguir dar os primeiros passos. Mukhina(1996) chama a 

atenção para o papel do adulto como incentivador da criança nesse processo de 

assimilação dos movimentos preparatórios necessários para o andar ereto.   

 A autora também destaca que a criança começa a desenvolver a capacidade de se 

orientar no espaço à medida em que as ações sensório-motoras se diversificam. Para se 

aproximar, apanhar e manipular determinado objeto existem inúmeros fatores a serem 

observados, como: a distância, a direção, a forma, tamanho, etc., porém o aparelho 

visual da criança ainda não é capaz de captar todos esses elementos. Nesse sentido, o 

primeiro ano “se caracteriza por uma constante adaptação dos movimentos e ações às 

propriedades do espaço e dos objetos que nele se encontram”. 

 Ainda segundo Mukhina(1996), a percepção visual da forma e do tamanho dos 

objetos e que será responsável por orientar as ações da criança, só será adquira ao final 

do primeiro ano de vida. É também nessa idade que começam a reconhecer os objetos 

independente de sua orientação espacial e a perceber seu tamanho independente da 

distância que estejam. A percepção de elementos estáveis dos objetos servem como 

apoio para que a criança adquira a capacidade de ações reflexivas, ou seja, desenvolver 

ações baseadas em seus conhecimentos sobre os objetos. 
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O SEGUNDO ANO DE VIDA 

 

 O segundo ano de vida é marcado por avanços significativos no 

desenvolvimento infantil.  A criança agora adota um comportamento extremamente 

ativo na relação com o adulto, e irá alcançar conquistas determinantes para seu 

desenvolvimento psíquico, como por exemplo: o andar ereto, o desenvolvimento da 

atividade objetal e o domínio da linguagem. Martins (2012) citando Vygotsky (1996), 

destaca ainda características do desenvolvimento afetivo, como o aparecimento da 

vontade própria e a  consciência de si mesmo. 

 Com um ano de idade aproximadamente a criança começa a andar de forma 

ereta. No início os passos ainda são inseguros, falta equilíbrio e as quedas são 

frequentes. O grande incentivador para que ela se levante e tente novamente é o adulto. 

Aos poucos a criança vai superando os obstáculos e adquirindo o domínio do próprio 

corpo e o andar ereto passa a ser seu principal meio de locomoção.  

 O andar ereto proporciona maior autonomia à criança ao mesmo tempo que 

amplia sua possibilidades de interação com o mundo.  Além de desenvolver a 

capacidade de se orientar no espaço, a postura ereta possibilita maior liberdade aos 

membros superiores o que amplia suas possibilidades de manipulação e compreensão 

dos objetos e do mundo que a rodeia. 

   As funções e os usos sociais dos objetos também começam a ser 

compreendidos pelas crianças nesse período. Os mesmos objetos que ao longo do 

primeiro ano eram manipulados penas com o objetivo de explorar suas propriedades, 

agora passam a ser instrumentos para determinados fins. 

  Segundo Elkonin (1987, apud Martins 2012), nesse período as crianças 

(re)descobrem os objetos, aos poucos, estes vão deixando de ser apenas estímulos 

sensoriais para se transformarem em meios para satisfação das necessidades infantis, ou 

em instrumentos. Assim, a atividade objetal se caracteriza como a principal atividade 

desse período. Verifica-se também durante esse período que, gradativamente,  o 

interesse da criança se desloca do adulto para o objeto. E será ele, o adulto, na ação 

conjunta com a criança, o responsável por ensiná-la o uso correto e a função a qual se 

destina cada objeto. Sem seu auxílio seria impossível para a criança assimilar o uso e a 
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função social dos mesmos. 

 No começo da atividade objetal a criança ainda não é capaz de generalizar as 

ações com os objetos, ou seja, elas tendem a reproduzir fielmente as ações assimiladas e 

utilizam os objetos apenas para aquele fim específico. Depois dessa fase , assim como 

durante o primeiro ano de vida, os objetos voltam a ser manipulados e utilizados de 

forma livre pela criança. Mas, com a diferença de que agora a criança conhece sua 

função social. 

 Mukhina (1996) observa que, ao assimilar os modos de utilização dos objetos, 

principalmente aqueles objetos que possuem uma única forma de serem utilizados, 

como por exemplo: a roupa, a louça, os móveis, os talheres, etc, as crianças estão ao 

mesmo tempo aprendendo as regras do comportamento social. Pois, nesse caso, 

qualquer outra forma de utilização é considerada como alteração nas regras de 

comportamento social.  

 Já outros objetos podem ser utilizados de várias maneiras diferentes, como por 

exemplo os brinquedos.  Alguns deles exigem ações mais simples enquanto outros, 

ações mais complexas em que é preciso conhecer suas propriedades afim de relacioná-

los com outros objetos. São essas últimas ações que Mukhina (1996) considera exigir 

mais da psiqué e consequentemente contribui mais para o desenvolvimento psíquico da 

criança. 

 Dentre as ações mais importantes para o desenvolvimento infantil a autora 

destaca as correlativas e as instrumentais. As correlativas são aquelas que têm como 

objetivo “estabelecer relação espacial recíproca entre dois ou mais objetos” como por 

exemplo nos jogos de encaixe e de montar. Nas ações correlativas as crianças precisam 

assimilar propriedades dos objetos, além de considerar as relações entre eles quanto à 

forma e ao tamanho pra se montar uma pirâmide, por exemplo. 

 Já as ações instrumentais se caracterizam pelo uso de uma ferramenta ou 

instrumento para agir sobre outo objeto. Mukhina (1996) ressalta que apesar de as 

crianças aprenderem a utilizar apenas os instrumentos mais elementares, como o copo, a 

colher, o lápis, esses instrumentos são extremamente importantes para o 

desenvolvimento psíquico, pois neles estão impressas “os traços que caracterizam toda 

ferramenta”.   
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 A ação instrumental exige que a criança adapte os movimentos das mãos à forma 

do instrumento, uma “reconversão” desses movimentos. Esse processo de aprendizagem 

acontece orientado pelo adulto, é ele quem irá ensinar á criança como utilizar cada um 

dos instrumentos. A  utilização dos instrumentos constitui-se em dos princípios básicos 

da atividade humana, além disso,  a assimilação das ações instrumentais permitirá á 

criança utilizar-se de outros objetos como instrumentos elementares, como por exemplo, 

utilizar um pau para alcançar outro objeto. 

 À medida que as ações com os objetos vão ficando mais elaboradas aparecem as 

primeiras características do jogo dramático. Durante a atividade conjunta com os 

adultos, as crianças assimilam algumas ações realizadas com os brinquedos e depois 

passam a reproduzi-las de maneira “autônoma”. Segundo Mukhina (1996), no início 

esses jogos “reduzem-se a duas ou três ações, como dar comida para a boneca ou 

colocá-la para dormir”. As crianças ainda não são capazes de reproduzir fatos da 

realidade, apenas imitam a forma como os adultos manipulam os objetos. 

Progressivamente as crianças vão avançando no jogo, primeiro transpondo as formas de 

agir dos adultos para os objetos e depois a transformação lúdica dos objetos, ou seja, 

utilizam um objeto para substituir outro. Na primeira infância a constituição de papeis 

sociais ainda está ausente. 

 Todas esses avanços e conquistas do desenvolvimento infantil despertam na 

criança cada vez mais a necessidade de se comunicar-se verbalmente com o adulto. A 

atividade objetal, segundo Mukhina (1996), é a base para o desenvolvimento da 

linguagem, pois é na associação entre o objeto e seu nome que a criança aprende as 

primeiras palavras. 

 Dessa forma as condições de estimulação a que a criança é submetida é 

determinante para o desenvolvimento e assimilação da linguagem verbal. Martins 

(2012) afirma que embora nesse período a criança consiga verbalizar ainda poucas 

palavras, se as condições de estimulação forem favoráveis a compreensão da criança 

pode ser bastante ampla. Até um ano e meio, segundo Mukhina (1996), o 

desenvolvimento da linguagem ocorre em ritmo mais lento, a criança conhece entre 

trinta e cem palavras e as utiliza poucas vezes. 

 A autora explica que “inicialmente a criança compreende a situação em geral e 
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não a ação concreta” (Mukhina, 1996). Dessa forma, a criança tende a realizar 

determinadas ações quando as palavras são  acompanhadas por determinados gestos, 

situações e até mesmo pelo tom da voz. Ou seja, a criança “não reage apenas às palavras 

em si, mas a toda a situação”. Mais tarde a situação já não é tão importante e o ritmo do 

desenvolvimento da linguagem é acelerado, sendo que no final do segundo ano seu 

vocabulário chega a trezentas palavras, e a mil e quinhentas no final do terceiro ano. 

 Tanto Martins(2012), como Mukhina(1996) chamam a atenção para a 

importância de uma educação linguística correta e que propicie um vocabulário rico 

para a criança. Segundo Mukhina(1996), a criança inicialmente apresenta uma 

linguagem autônoma, isto é, a criança utiliza as palavras de maneiras diferentes do 

adulto. Isso acontece basicamente devido á três causas: palavras inventadas pelos 

adultos supondo que sejam mais fáceis para as crianças entenderem;  o uso das palavras 

corretas com o sentido alterado pelas crianças e palavras inventadas pela própria 

criança. 

 Mukhina (1996) destaca que a aquisição da linguagem é extremamente 

importante para o desenvolvimento de vários aspectos do psiquismo infantil, observa se 

mudanças na percepção, na mentalidade, na memória, enfim em vários processos 

psíquicos. Além disso, “a linguagem converte-se paulatinamente na principal via de 

acesso á experiência social”. 

 Quanto ao desenvolvimento mental das crianças nessa idade, a mesma autora 

afirma que, suas bases estão apoiadas  nos novos tipos de ações perceptivas e mentais. 

Essas novas ações surgem a partir da assimilação da atividade objetal, principalmente 

com as ações correlativas e instrumentais e possibilitam que a criança perceba os 

objetos em sua completude e multilateralidade. 

 As ações correlativas exigem que a criança selecione e encaixe os objetos de 

acordo com suas propriedades: cor, forma, tamanho, além de atribuir aos mesmos um 

determinada posição no espaço. Ao escolher as peças necessárias e na ordem correta 

para alcançar o resultado desejado, a criança desenvolve ações que a autora denomina 

de ações orientadores externas. Tais ações também estão presentes nas ações 

instrumentais quando, por exemplo, para alcançar determinado objeto que está distante 

a criança precisa comparar a distância com o comprimento do pau que irá utilizar para 
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apanhá-lo. Mais tarde, a criança será capaz de correlacionar visualmente as 

propriedades dos objetos, formando assim um novo tipo de percepção. 

 Segundo Mukhina (1996), “a propriedade de um objeto se converte para a 

criança em modelo, na medida, que lhe permite determinar as propriedades de outros 

objetos”. O surgimento dessa habilidade possibilita que, a criança de dois/três anos, a 

partir de um modelo, seja capaz de escolher visualmente entre dois objetos de forma, 

tamanho ou cor diferentes. 

 Nesse sentido, a autora destaca que a percepção está diretamente relacionada 

com a ações objetais. Pois, são nas ações com os objetos que a criança se familiariza 

com sua diferentes propriedades . Ao mesmo tempo, ao assimilar “as propriedades dos 

diferentes objetos como, as diferentes formas, cores, relação de tamanho e aspectos 

espaciais, a criança acumula ideias sobre essas propriedades”(Mukhina, 1996), o que é 

extremamente importante para o seu desenvolvimento metal.  

 Segundo Martins (2012) o desenvolvimento da percepção infantil constitui-se 

como base para o desenvolvimento dos processos de atenção e memória.  No bebê a 

atenção é involuntária e depende de estímulos externos, já ao longo do segundo ano, 

com os avanços no desenvolvimento como o andar e a atividade objetal, a atenção da 

criança começa a descolar-se na “direção das operações constitutivas das ações 

humanas”. A autora ressalta que apesar de nesse período a atenção ainda ser 

inconstante, o tempo de fixação é bem maior, isso pode ser constatado na execução de 

tarefas simples solicitadas pelo adulto. O adulto é responsável por dirigir a atenção da 

criança tanto nesse período como ao longo de todo o terceiro ano. E é sobre essa 

“interferência sistemática” do adulto que surge nesse período a formação embrionária 

da atenção voluntária. 

 Quanto a memória, Martins(2012) ressalta que, à medida que os processos 

motor, perceptivo e atencional vão ficando mais complexos acontecem mudanças 

significativas na capacidade de memorização da criança. Nesse período a criança tem 

ampliado o tempo para o reconhecimento e recordação, isso é, o reconhecimento de 

pessoas e objetos ausentes aumenta de alguns dias, no primeiro ano, para algumas 

semanas no segundo ano, chegando até meses no terceiro ano de vida da criança.    

 Segundo Martins (2012), o desenvolvimento das funções perceptivo-motoras, 
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atencional e mnêmica, aliado aos avanços na assimilação da linguagem, promove 

mudanças significativas no pensamento infantil. A autora chama a atenção para o fato 

de que, nesse período o pensamento corresponde à atividade prática. Mukhina(1996), 

destaca que essas ações são consideradas manifestações mentais pelo fato das crianças 

tirarem proveito das relações entre os objetos para alcançar seus objetivos. 

 É essa capacidade de estabelecer relações não só entre os objetos, mas também 

com  fenômenos  reais que possibilitam a criança elaborar as primeiras operações 

mentais de comparação e generalização. Segundo Mukhina(1996), depois de assimilada 

as relações entre os objetos, principalmente entre instrumentos e objetos, a criança 

recorrerá à essas relações em outra situações, quanto tiverem que solucionar problemas 

novos para ela. As crianças “recorrem à sua inteligência ativa para investigar as mais 

variadas relações com o mundo circundante”. 

 As operações mentais de generalização e comparação representam um salto 

qualitativo no desenvolvimento psíquico infantil. Ao utilizar-se das relações entre os 

objetos assimiladas anteriormente em novas situações, a criança já não atua com objetos 

reais, mas com as imagens refentes ao objeto, ou seja, a solução do problema se dá por 

meio de operações internas, psíquicas. Mas, Mukhina(1996) chama a atenção para o 

fato de que nesse período, a criança só utiliza-se desse recurso para resolver problemas 

simples, os problemas mais complexos são resolvidos utilizando o método ativo, ou 

seja, orientado pelas operações orientadoras externas. 

 A aquisição da linguagem é  fundamental  para o desenvolvimento da 

capacidade de generalização. Segundo Mukhina (1996), as palavras sempre contêm uma 

generalização, nesse sentido ao compreender e assimilar uma palavra a criança também 

assimila que vários objetos com características comuns podem ser atribuídos à mesma 

palavra. No entanto, a assimilação do significado das palavras não é imediata e a 

atuação do adulto é imprescindível para que a criança compreenda que “o nome comum 

destaca o que os objetos com distintas propriedades externas, mas com a mesma função, 

podem ter em comum”(Mukhina,1996). 

 Sobre o desenvolvimento afetivo  e o comportamento da criança no segundo ano 

de vida, Martins (2012) citando Vigotsky, afirma que no final do primeiro ano a criança 

passa pela chamada crise do primeiro ano. Segundo o autor, essa crise acontece devido à 
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dois fatores: o desenvolvimento da vida afetiva e o aparecimento da vontade própria. É 

também nessa idade que aparecem as primeiras manifestações de protesto e de 

oposição. 

 De acordo com Mukhina (1996) no início os sentimentos e desejos da criança 

são motivados por situações concretas e momentâneas, ou seja, seu comportamento está 

relacionado ás circunstâncias externas. Mais tarde, quando as relações com os objetos 

estão mais consolidadas os sentimentos e desejos da criança se relacionam com as 

representações desses objetos, o que torna seu comportamento mais independente. 

 Á medida que ações com os objetos e a linguagem vão sendo assimiladas, a 

criança começa então a verbalizar seus desejos. Principalmente durante as atividades 

orientadas como o desenho ou de construção com blocos quando expressam o que 

desejam construir ou desenhar. 

  Os sentimentos da criança determinam seu comportamento e por isso é 

necessário “educar nelas o sentimento de respeito por outras pessoas e pelas solicitações 

do adulto”(Mukhina, 1996). A autora destaca ainda como a avaliação dos adultos acerca 

do comportamento da criança desperta nela fortes sentimentos. A aprovação de suas 

atitudes desperta na criança o sentimentos de satisfação e amor próprio. Mais tarde, a 

criança se sente envergonhada quando seus atos são reprovados pelos adultos. 

 Compreender-se como um ser, uma pessoa diferente das outras é uma tarefa 

muito difícil para a criança. Segundo Mukhina(1996), no final do segundo ano a criança 

começa a conhecer-se, primeiro reconhece sua imagem exterior pra só depois se 

reconhecer interiormente. Até os dois anos a criança identifica outras pessoas em fotos, 

vídeos, mas não é capaz de reconhecer sua própria imagem no espelho. O auxílio do 

adulto é essencial para que a criança se familiarize com sua própria imagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os pressupostos da teoria histórico-cultural sobre o desenvolvimento infantil 

destacam entre outros aspectos, o papel do adulto e das relações sociais estabelecidas 

entre estes e as crianças dentro do processo de desenvolvimento. Compreender como o 

adulto atua no processo de desenvolvimento das crianças é primordial para a elaboração  

a elaboração e desenvolvimento de uma prática pedagógica adequada à cada idade. 
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Resumo 

Este trabalho traz a análise de algumas observações realizadas na pesquisa de mestrado, 

realizada em escola pública de Educação Infantil, no município de São Bernardo do 

Campo (estado de São Paulo - Brasil), na qual também atuo como coordenadora 

pedagógica. Numa abordagem qualitativa, realizei observações dos momentos de 

brincadeira na escola para compreender, a partir da ótica das crianças, como elas 

vivenciam as relações de gênero. Esta pesquisa se vincula à área de estudos de gênero e 

para perceber a criança como protagonista da ação houve aproximação teórica com os 

autores da área da Sociologia da Infância. Os resultados mostraram que os meninos e 

meninas participantes desta pesquisa transitavam pelas brincadeiras em alguns 

momentos com polarização das expectativas de gênero muito clara (brincadeiras de 

menino versus brincadeiras de menina) e em outros com fronteiras que não se fixavam 

(como no caso das brincadeiras de super-heróis e salão de beleza). Enquanto em 

algumas situações era clara a ruptura das expectativas sociais de gênero nas brincadeiras 

entre as crianças, em outras eram tão sutis que poderiam passar desapercebidas. 

Conclui-se, então, que nas situações de brincadeira as crianças não só reproduzem, mas 

também rompem e ressignificam padrões de gênero esperados.  

 

Palavras-chave: relações de gênero; Educação Infantil; infância.   
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Introdução 

A pesquisa apresentada neste artigo foi realizada em uma escola pública de 

Educação Infantil, no município de São Bernardo do Campo (estado de São Paulo). 

Foram feitas observações dos momentos de brincadeira de uma turma de crianças de 5 

anos de idade. A escola em que ocorre a pesquisa é a mesma em que atuo como 

coordenadora pedagógica desde 2010.  

 Fazer a pesquisa no mesmo ambiente de trabalho, considerando também a 

posição hierárquica, pode gerar um senso de vigilância e controle do trabalho do 

professor ou de policiamento da ação das crianças. Ao mesmo tempo, em que há pontos 

positivos, como a facilidade da entrada no campo para a investigação, o conhecimento 

adquirido do funcionamento e das práticas da escola, o vínculo já formado com as 

crianças. Rockwell (1987) explica que a escolha do local para a investigação precisa 

corresponder às perguntas e perspectivas da investigação, e, além disso, deve pesar 

também a possibilidade de acesso e aceitação. 

Considerando que o objeto da pesquisa são as interações que as crianças 

constroem entre si e com o brinquedo, com o recorte das relações de gênero, optei por 

uma abordagem qualitativa de pesquisa, com inspiração etnográfica, sendo o principal 

meio de investigação a observação com registro em caderno de campo.  

 De acordo com Ludke e André (2012, p. 26): 

A observação direta permite também que o observador chegue mais 
perto da “perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas 
abordagens qualitativas. Na medida que o observador acompanha in 
loco as experiências diárias dos sujeitos, pode tentar apreender a sua 
visão de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à realidade que 
os cerca e às suas próprias ações.  

Não imaginava ser tão difícil o distanciamento do meu papel de coordenadora. 

No início da pesquisa, as observações registradas constavam atividades e não interações 

entre as crianças. Procurei, então, firmar-me na máxima da antropologia “estranhar o 

familiar e familiarizar-se com o estranho”, conforme explica Gilberto Velho (1978, p. 

128): 
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posso estar acostumado, como já disse, com uma certa paisagem 
social onde a disposição dos atores me é familiar; a hierarquia e a 
distribuição de poder permitem-me fixar, grosso modo, os indivíduos 
em categorias mais amplas. No entanto, isso não significa que eu 
compreenda a lógica de suas relações. O meu conhecimento pode 
estar seriamente comprometido pela rotina, hábitos, estereótipos.  

 Compreender a lógica das relações constituiu-se, portanto, o meu grande desafio, 

fazendo o movimento de distanciar-me da posição de coordenadora pedagógica e 

aproximar-me cada vez mais da posição de pesquisadora.  

Desta forma, procurei interagir com as crianças com muito cuidado. De início eu 

evitava conversar, interagir, perguntar, orientar. Com o tempo, fui percebendo que 

algumas perguntas me ajudavam a compreender melhor a interação entre as crianças e 

as situações observadas.  

  Para conseguir progressivamente captar com qualidade as vozes, as ações e os 

olhares das crianças, foi necessária também maior aproximação teórica com os estudos 

de gênero e com autores da área da Sociologia da Infância. 

  

Desnaturalizando gênero 

Historicamente temos reproduzido a cultura da família patriarcal, na qual o 

homem tem autoridade sobre mulher e filhos no âmbito familiar, permeando também a 

organização social, econômica e política. O movimento feminista que surge no século 

XVIII em torno do direito das mulheres ao voto e à educação, foi o primeiro movimento 

social que ganhou voz para contestar esta organização e buscar uma nova identidade 

feminina.  

A partir dos anos de 1960 houve uma explosão do movimento, conhecida como 

“segunda onda” e durante as décadas seguintes, foi ganhando ainda mais visibilidade no 

campo acadêmico, devido uma maciça entrada da mulher de setores médios no mercado 

de trabalho (ainda que com salários menores e más condições de trabalho), gerando 

importantes consequências no âmbito familiar.  
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Atualmente, a participação das mulheres no orçamento doméstico é decisiva, e, 

segundo Castells (1999) a ideia de que o provedor deveria gozar de privilégios ficou 

totalmente abalada. As mulheres assumem múltiplas jornadas e reivindicam mudanças 

na estrutura familiar. Segundo o autor, forma-se um terreno fértil para receber as 

sementes das ideias feministas.  

Um marco nos estudos de gênero é a publicação, em 1988, do artigo “Gênero: 

uma categoria útil para a análise histórica”, de Joan Wallach Scott (1995) nos Estados 

Unidos que foi traduzido no Brasil na Revista Educação e Realidade em 1995. Nele, a 

autora faz uma análise histórica dos estudos feministas.  

Scott (1995) explica que gênero inicialmente passou a ser utilizado como 

sinônimo de “mulheres”, visando obter o reconhecimento político deste campo de 

pesquisas, já que tem uma conotação mais objetiva e neutra do que “mulheres”. 

Outro aspecto do termo “gênero”, apresentado pela autora, refere-se ao seu uso 

para sugerir que qualquer informação sobre as mulheres é também uma informação 

sobre os homens, ou seja, uma esfera não é separada da outra. Além disso, o termo 

“gênero” é usado pelos historiadores para definir as relações sociais entre os sexos, ou 

seja: 

O termo “gênero” torna-se uma forma de indicar “construções 
culturais” - a criação inteiramente social de ideias sobre os papéis 
adequados aos homens e mulheres. Trata-se de uma forma de se 
referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de 
homens e de mulheres. “Gênero” é, segundo esta definição, uma 
categoria social imposta sobre um corpo sexuado. (Scott, 1995, p. 75) 

Estas definições enfatizam que as relações entre os sexos são sociais, mas não 

explicam como elas se constroem, como funcionam ou como elas mudam. Desta forma, 

Joan Scott define gênero em duas proposições: 

O gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas 
diferenças percebidas entre os sexos (...) 

O gênero é uma forma primária de dar significado às relações de 
poder. (p. 86).  

 Em entrevista realizada por Grossi, Heilborn e Rial (1998), Scott esclarece que: 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

82 

 

Quando falo de gênero, quero referir-me ao discurso da diferença 
entre os sexos. Ele não se refere apenas às ideias, mas também às 
instituições, às estruturas, às prática quotidianas, como também aos 
rituais e a tudo que constitui as relações sociais. [...] Portanto, gênero 
é a organização social da diferença sexual.  

Homens e mulheres não se diferenciam por causas meramente naturais. As 

diferenças foram e são construídas historicamente e pelas experiências sociais, culturais 

e corporais vivenciadas. 

 

As interações e as culturas infantis 

No Brasil, desde o final da década de 1970, vivemos uma grande expansão da 

escolarização de crianças de 0 a 10 anos. Atualmente, as discussões centram-se na 

qualidade da educação e do ensino. No entanto, é necessário compreender quais são as 

concepções de infância e de criança que movem a dinâmica escolar. 

 Assim como a história da Educação Infantil foi modificando seu caráter, seus 

objetivos, seu atendimento e suas concepções de aprendizagem, os estudos sobre 

criança e infância também sofreram mudanças históricas. Segundo Abramowicz (2003): 

A história da criança sempre foi constituída “sobre a criança” e não 
“com a criança”, na medida em que ela não tem uma fala considerada 
como legítima na ordem discursiva, é sempre vista como infantil, 
infantilizada, destituída de razão. (p. 16) 

 Nas teorias tradicionais de socialização, normas, valores e conhecimentos eram 

vistos como processos de interiorização por uma via de mão única, da geração mais 

velha para a mais nova (BARBOSA, 2007). Nesta perspectiva, as crianças precisariam 

ser tuteladas para a formação adulta.  

 Autores da área da Sociologia da Infância têm contribuído para a elaboração de 

uma nova concepção de infância, na qual a criança aparece como ator social, agente 

protagonista nas relações. 
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  Autores como Corsaro (2002, 2011) e Sarmento (2005, 2007, 2013) nos ajudam 

a compreender como as crianças interagem entre si e com o mundo e como produzem 

culturas.    

 William A. Corsaro (2002, 2011) foi um dos primeiros investigadores das 

culturas da infância, nos anos de 1970 e propõe um importante conceito para a 

compreensão do universo da criança: a “reprodução interpretativa”. Ele assinala que as 

crianças reproduzem o mundo adulto em suas brincadeiras e interações, mas não de 

forma passiva. As crianças se aproximam da cultura adulta, a interpretam e formulam 

saberes e culturas próprios.  

 No Brasil, Florestan Fernandes (2004) também se dedicou ao tema das culturas 

infantis, contudo, fora do contexto escolar. Suas pesquisas foram direcionadas, 

inicialmente, ao folclore infantil, investigando grupos infantis que brincavam na rua, no 

bairro do Bom Retiro, na cidade de São Paulo. Publicado em 1944, este estudo ainda é 

uma importante referência de pesquisa sobre folclore, cultura, jogos e infância. 

Percebendo que as crianças criavam uma cultura própria, com características diferentes 

da cultura dos adultos, o autor afirmou que “existem culturas infantis construídas por 

elementos quase exclusivos das crianças e caracterizados por sua cultura lúdica” 

(DELGADO; MULLER, 2005, p. 163) 

 Manuel Jacinto Sarmento (2005) assinala que as culturas das crianças não 

acontecem espontaneamente, “elas constituem-se no mútuo reflexo das produções 

culturais dos adultos para as crianças e das produções culturais geradas pelas crianças 

nas suas interações”. (p. 373) 

 Podemos perceber que nesta perspectiva, a infância é o contexto em que as 

crianças são sujeitos ativos, interagem, criam, recriam, reproduzem culturas e recriam 

culturas.   

 As culturas infantis surgem naquela que é a principal atividade e expressão das 

crianças: a brincadeira, que é o contexto da realização deste estudo.  
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 O salão de beleza 

 Na escola observada ocorre, há muitos anos, a brincadeira do salão de beleza, 

por incentivo tanto da equipe de gestão, quanto das professoras, pois avaliam que as 

crianças gostam muito desta brincadeira e ficam muito envolvidas com as possibilidades 

que ela apresenta.  

 O “Salão de Beleza” foi planejado com um mês de antecedência em reunião 

semanal com as professoras, coordenada por mim. Na reunião, eu, a diretora e as 

professoras, decidimos pela organização de cinco espaços diferenciados para as crianças 

brincarem (recepção, manicure, cabelereiro, maquiagem, barbearia), levantamos os 

materiais que precisariam ser comprados, e algumas orientações didáticas, como: a 

professora deve apresentar todos os espaços para as crianças antes que comecem a 

brincar; a criança pode escolher qualquer um dos cinco espaços para brincar e transitar 

por eles; a professora deve ficar atenta e mais próxima ao espaço de manicure devido à 

especificidade do material; a professora deve orientar as crianças para que organizem os 

espaços ao término da brincadeira.  

 Quando a turma observada iniciou a brincadeira, a professora apresentou todos 

os materiais, explicou o que poderia ser feito com cada um deles e fez o combinado de 

que quando estivesse perto da hora em que eles sairiam da brincadeira, ela avisaria para 

que pudessem reorganizar o espaço.  

As crianças se dividem nos espaços, a maioria dos meninos corre para o espaço 

onde estão os materiais de cabelereiro (gel, pentes, escovas, espelhos, borrifadores com 

água, pincel de barbear). As meninas se dividem entre o espaço de manicure (onde estão 

os esmaltes, o removedor de esmaltes, lixa e pedaços de algodão) e o espaço de 

maquiagem (com blush, batom, sombras e espelhos). 

Um menino, Júlio, fica ao lado da professora e falando bem baixo pede 

permissão para a sua professora para sentar-se na mesa de manicure. A professora acena 

com a cabeça que sim. Júlio pinta suas unhas e depois vai assustar outras crianças, 

fazendo de conta que é um monstro. Em outro canto, meninos e meninas passam 
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maquiagem em seus próprios rostos ou no rosto do colega. As meninas fazem isto com 

cuidado e procuram aproximar-se das maquiagens femininas adultas. Já os meninos 

pareciam se surpreender com o efeito que a cor da maquiagem faz em seus rostos e 

geralmente acham graça quando se olham no espelho.  

 Ao observar as relações que as crianças fazem nesta brincadeira: 

Pode-se considerar que os estereótipos dos papeis sexuais, os 
comportamentos pré-determinados, os preconceitos e as 
discriminações são construções culturais, que existem nas relações dos 
adultos, mas não conseguem influenciar totalmente o mundo infantil. 
(FINCO, 2004, p. 64) 

 Embora todos os meninos da turma tenham pintado as unhas até o final da 

brincadeira, alguns pediram para a professora retirar o esmalte quando a brincadeira 

terminou. Júlio, no entanto, não pede para retirar o esmalte, mas observei que, na hora 

da saída, quando a mãe foi busca-lo na sala, ele escondia seus dedos.  

  Sayão (2003) explica que as crianças: 

Quando brincam de fantasia ou faz-de-conta, experimentam e 
representam papeis que estão para além das convenções sociais e 
determinações de gênero. Nesses contextos lúdicos, nem sempre a 
experimentação de alguns papeis é permitida pelos adultos, o que faz 
com que, em alguns momentos, meninos e meninas precisem se 
esconder e até mesmo enganá-los. (p. 76) 

 Quando uma professora, ou qualquer outro adulto que interage com a criança na 

brincadeira não reflete sobre as possibilidades de exploração de novas experiências e 

aprendizados, pode, muitas vezes, reforçar os comportamentos sociais que são mais 

valorizados para meninos e meninas.  

 

Um dia de super-heróis 

 A brincadeira de super-heróis foi sugerida pelas professoras da escola em 

reunião de planejamento. Como na brincadeira do Salão de Beleza, com um mês de 

antecedência, a equipe planejou como seria a brincadeira, os espaços e materiais a 

serem utilizados e organizados.   
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 Eu, como parte da equipe de gestão, providenciei a compra de fantasias de 

super-heróis e, na loja especializada, verifiquei que existe uma ampla oferta de fantasias 

infantis de super-heróis masculinos (Batman, Homem-Aranha, Super-Homem, Capitão 

América, Homem de Ferro, Hulk, Chapolin, com variedade de tamanhos e modelos de 

um mesmo personagem), e apenas um tipo de fantasia infantil de super-heroína (Mulher 

Maravilha, com apenas quatro unidades de um único modelo e em dois tamanhos 

diferentes).  

 No mercado comercial de brinquedos, também verificamos que: 

A imagem do brinquedo sintetiza a representação que uma dada 
sociedade tem da criança. Não é uma imagem realista, mas uma 
imagem do mundo destinada à criança e que esta deverá construir para 
si própria. (BROUGÈRE, 2008) 

 Percebemos que o mercado de fantasias alimenta a ideia de que os meninos são 

mais ativos, gostam mais de desafios corporais, são mais corajosos. Considerando a 

oferta de fantasias de princesas, que é tão grande quanto a oferta de fantasias de super-

heróis masculinos, vemos que há uma dicotomia no que se espera dos comportamentos 

masculinos e femininos. Enquanto os super-heróis vão à luta, enfrentam perigos e 

salvam o mundo, as princesas, geralmente, são salvas do perigo por um príncipe e 

encontram o amor.  

 Brougère (2008, p. 43) destaca ainda que: 

À infância, são associadas, por tradição cultural, representações 
privilegiadas do masculino e do feminino. O universo do brinquedo 
feminino é, neste aspecto, muito interessante por tratar-se daquele 
considerado como tal pela sociedade, pelas crianças, pelos pais, pelos 
comerciantes, independentemente das brincadeiras efetivas mais 
abertas à diversidade: privilegia o espaço familiar da casa, o “universo 
feminino” tradicional em detrimento ao externo, do universo do 
trabalho.  

 Para a realização da brincadeira, ainda foram confeccionadas pela equipe da 

escola capas e máscaras para o uso das crianças.  

 Durante a brincadeira, as crianças podiam, além de utilizar as fantasias e 

acessórios de super-heróis, enfrentar alguns desafios corporais: passar por um túnel de 
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tecido, pular de um banco de madeira, passar pela cama de gato (um labirinto feito com 

elásticos), equilibrar-se na “falsa-baiana” (são duas cordas suspensas paralelas, em uma 

delas a criança apoia os pés e na outra segura com as mãos para se deslocar de uma 

ponta a outra).  

 Ao observar a turma, percebi um grande envolvimento de todas as crianças. A 

maioria das meninas procurava vestir-se com a fantasia da Mulher-Maravilha, contudo, 

não havendo a possibilidade (devido ao número reduzido de fantasias), escolhiam 

fantasias de outros heróis e os acessórios disponíveis para a brincadeira. Não percebi 

nenhuma menina chateada com a escolha, reclamando verbalmente ou com expressão 

chateada.  

Tanto meninos quanto meninas exploraram todos os desafios corporais e 

utilizaram fantasias variadas. Todas as crianças durante a brincadeira observada 

trocavam de fantasia ou acessório de uma a três vezes, visivelmente não por desagrado 

da fantasia escolhida, mas pela possibilidade de outras experimentações.  

Grupos de meninos, grupos de meninas e alguns grupos mistos brincavam de 

lutinhas, imitando gestos de golpes, mas mantendo uma distância segura, na qual 

nenhuma criança se machucava. Falas típicas de filmes e desenhos de super-heróis 

faziam parte dos enredos da brincadeira nestes grupos: “eu vou te pegar!”, “toma essa!”; 

“eu vou te matar!”; “eu vou acabar com você!”  

 Apenas um menino utilizou um acessório da Mulher Maravilha. Ele estava 

vestido com a fantasia do Super-Homem e pediu para a professora amarrar a faixa da 

Mulher Maravilha em sua cabeça. A professora amarrou sem questionamentos, depois 

ele saiu correndo dizendo: “Eu sou o Homem- Maravilha!”.  

 As meninas que se vestiram com fantasias de super-heróis masculinos, 

autodenominavam-se no gênero feminino: “Eu sou a Mulher-Aranha”. Em alguns casos, 

a professora que ajudava as crianças a se trocarem, era quem denominava: “Você é 

Super- Mulher”, por exemplo.    
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 Mesmo com tantos desafios corporais e com a presença de “lutinhas”, não houve 

nenhum relato de machucados ou de crianças reclamando de agressão de outras. Nesta 

situação, percebemos que: 

o uso do poder, ao protagonizar personagens fantásticos ou do 
cotidiano, em lutinhas, não representa estímulo à violência. É a 
oportunidade para a criança assumir papeis interessantes, ativos e 
movimentados, aprender a liderar, tomar iniciativa na definição dos 
enredos, além de usar a linguagem corporal e oral para expressar 
ideias. A contradição aparente dissolve-se no mundo imaginário, pois 
o brincar é diferente do real, é um como se, é um ato criado pela 
imaginação. (KISHIMOTO, 2008, p. 217) 

  Embora, como pesquisadora e coordenadora da escola, eu tenha percebido um 

grande envolvimento de todas as crianças na brincadeira nos episódios observados, 

algumas professoras e funcionárias responsáveis pela limpeza da escola me 

“orientaram” a comprar mais fantasias de meninas. Frases como: “no ano que vem, tem 

que ter mais fantasia de menina”; “só tem fantasia de menino, as meninas vão usar o 

quê?”; “as meninas sentiram falta de fantasia de menina, todas queriam da mulher 

maravilha”.  

 Esta foi uma questão que causou mais incômodo para os adultos do que para as 

crianças. As meninas da turma observada lidaram com naturalidade com o fato de haver 

apenas quatro fantasias de Mulher-Maravilha e não abdicaram de brincar com outra 

fantasia.  

 Para algumas funcionárias da escola, no entanto, o uso de uma fantasia que 

representasse a feminilidade parecia importante para a realização da brincadeira. 

Embora haja no discurso uma necessidade de atendimento às meninas, há também uma 

concepção de rigidez de papéis pré-determinados para meninos e meninas.   
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Ser inventora ou ser princesa? 

 - Camila, sabia que eu invento coisas? – Diz Sara ao mesmo tempo em que 
monta uma figura com as peças do tangram.  

 - É mesmo? – Camila 

 - É, quando eu crescer, eu vou trabalhar em coisa que inventa coisas. Acho que 
eu vou ser uma... – Sara faz uma pausa para pensar. 

 - Princesa? – Diz Artur. 

 - Não... – Sara. 

 - Uma rainha? – Artur. 

 - Não! Eu vou ser uma inventora, eu acho. Acho que eu vou inventar castelo, 
ponte, rua. – Sara.  

 (Diário de Campo, 10/09/2014)  

 As falas de Artur, procurando adivinhar o que Sara será quando crescer, 

reforçam alguns estereótipos de gênero e podem estar ligadas tanto ao projeto em que a 

turma estava envolvida (sobre Castelos e Idade Média) quanto às princesas de desenho 

animado. É bastante comum que as meninas da turma tenham objetos, roupas, ou 

relatem assistir filmes sobre princesas, principalmente as “Princesas Disney”.  

Michele Escoura Bueno (2012), é da área de Antropologia e realizou um estudo 

sobre as Princesas Disney. Usando como disparador das conversas com as crianças os 

filmes “Cinderela” e “Mulan”, estas destacaram o casamento, a beleza e a elegância 

como elementos centrais para a configuração de uma princesa. Já no estudo realizado 

por Constantina Xavier Filha (2011), as crianças do 5º ano do ensino fundamental 

elencaram características pessoais e comportamentais das princesas das histórias de 

contos de fada. Meninos e meninas indicaram que, entre outras coisas, a princesa seria 

feliz, vaidosa, alegre. As meninas, por sua vez, afirmaram muitas outras características, 

disseram por exemplo, que uma princesa apresentaria condutas como a doçura, 

meiguice, e teria algumas competências como saber cozinhar, ser prendada, etc.  

 No contexto do episódio, não há como inferir o que Artur acredita ser uma 

princesa ou uma rainha quando Sara crescer.  Mas Sara surpreende quando diz uma 
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profissão que não é comum meninos ou meninas relatarem: inventora. Da forma que ela 

diz, ela deseja construir coisas, mostrando uma ruptura nas expectativas culturais de 

gênero, já que a área de construção ou design não é comumente ligada às mulheres.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ser coordenadora pedagógica na mesma escola pesquisada, conhecer os espaços, 

as práticas, as professoras, as crianças, eram fatores que me fizeram pensar inicialmente 

que a tarefa seria mais fácil. Conversar com as crianças todos os dias me fez pensar que 

escutá-las, captar dados, falas, expressões, seria praticamente natural.  

 Não foi o que aconteceu. A realização desta pesquisa envolveu um movimento 

constante de ir e vir, de aproximação, distanciamento e reaproximação, tanto com 

relação às teorias, quanto ao meu papel como pesquisadora. 

 No entanto, foi prazeroso perceber que a cada passo eu ia compreendendo 

melhor a relação das crianças, que era o meu maior objetivo.   

 Os meninos e meninas participantes desta pesquisa mostraram, de maneira geral, 

que transitam pelas brincadeiras, em alguns momentos com a polarização clara 

(brincadeiras de menino versus brincadeira de menina) e em outros estas fronteiras não 

se fixavam.  

 Quando lhes foram dadas oportunidades, tanto meninas quanto meninos 

brincaram com objetos e situações que são frequentemente considerados adequados para 

o outro sexo, como por exemplo no salão de beleza e na brincadeira de super-heróis. A 

“transgressão” parecia incomodar muito mais aos adultos do que às crianças. Essas 

rupturas muitas vezes eram ressignificadas, quando os meninos faziam maquiagem ou 

unhas de monstro, por exemplo, ou quando as meninas utilizavam as fantasias de super-

heróis. Enfim, nem tudo era simples reprodução de padrões de gênero estereotipados. 

 Com a pesquisa pude perceber que a expressão da criança é dotada de poesia, 

pois transmite uma porção de significados nas entrelinhas, que eu, como adulta, sou 
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incapaz de reproduzir. Enquanto brincam, as crianças não estão apenas juntas, 

compartilhando um objeto, ou um enredo, estão, na verdade, compartilhando e 

produzindo culturas. Fico satisfeita em realizar uma pesquisa a partir daquilo que as 

crianças fazem e sabem, e não daquilo que não fazem, não podem ou não conseguem.  

 Por fim, fica proposto o desafio para mim e para outros educadores de perceber, 

problematizar e refletir sobre o que as crianças expressam quando brincam e interagem.  
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Apresentamos elementos introdutórios para a reflexão acerca da educação escolar 
infantil de gêmeos. Acreditamos ser importante versar sobre este tema porque, embora 
tenha sido constatado que o número de gemelares vem aumentando nos últimos anos, 
são poucos os estudos a respeito do atendimento escolar a essa população. Optamos por 
abordar a educação infantil dada a importância dessa etapa para o desenvolvimento 
integral da criança. Em nossa pesquisa entrevistamos profissionais de uma escola 
municipal da cidade de Uberlândia, na qual se encontram matriculados, no turno da 
tarde, quatro pares de gêmeos. Procuramos informações a respeito da formação e da 
experiência que elas possuem para executarem o trabalho relativo às demandas 
específicas dessas crianças. Verificamos que não existem orientações institucionais para 
os professores da rede no que se refere à educação de gêmeos. Tampouco a formação 
acadêmica e/ou a formação continuada dessas profissionais propiciou orientações para 
lidarem com essas crianças. No decorrer das entrevistas surgiu a questão sobre se é 
preferível ou não colocar os gêmeos em salas separadas. Saber se devem ou não ser 
matriculados na mesma sala diz respeito, sobretudo, a três fatores que se relacionam a 
educação dos gemelares: constituição da identidade, da sociabilidade e aquisição da 
linguagem. Vimos que a escola optou por colocar os irmãos gêmeos na mesma sala, 
porém a professora observou que era necessário separar dois irmãos para que um não 
interferisse prejudicando o desenvolvimento do outro. 
 
Palavras chave: Educação infantil, gemelares, educação de gêmeos. 
 
 

Introdução 

 

Vários fatores têm influenciado o aumento da quantidade de nascimento de bebês 

gêmeos em nossa sociedade. Além da história familiar, ou dos fatores genéticos 

hereditários, o uso prolongado de pílulas anticoncepcionais e a opção por ter filhos após 

os 30 ou 40 anos aumenta as chances de conceber filhos múltiplos. Aliam-se a isto as 

técnicas de reprodução assistida, como a fertilização em vitro, que aumentam em torno 

de 15 por cento a possibilidade de nascimento de gêmeos (TORQUATO, 2013). 
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No Brasil, as estatísticas não informam oficialmente a quantidade de gêmeos existentes 

no país, no entanto, segundo Araújo (2016) existem na população brasileira cerca de 

dois milhões de gêmeos; considerando que nossa população atual é em torno de 205 

milhões de habitantes, e que a taxa de natalidade de gêmeos é, em média, um por cento 

da população do país. Stepanski (2016) informa que de acordo com dados da Pesquisa 

de Registro Civil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o aumento 

do nascimento de gêmeos no período de 2004 a 2014 foi de 28,5 por cento.  

Stepanski (2016) apontou a existência, no município de Florianópolis (SC), de uma 

instituição de educação infantil onde estão matriculados oito pares de gêmeos e outra 

que possui seis pares de gêmeos matriculados. O fato chamou nossa atenção e nos 

motivou a realizar uma pesquisa exploratória descritiva com o objetivo de buscar 

elementos que nos possibilitem a compreensão sobre a educação escolar infantil de 

gêmeos. Acreditamos ser importante apresentarmos esta temática porque, embora tenha 

sido constatado que o número de gemelares vem aumentando nos últimos anos, 

consideramos que são poucos os estudos a respeito do atendimento escolar a essa 

população.  

De acordo com Gil (2008), a pesquisa exploratória tem por objetivo explicitar o 

problema e proporcionar maior familiaridade, e esse tipo de pesquisa envolve, 

geralmente, a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. Para responder sobre os 

aspectos a serem considerados, que permitam um melhor atendimento a essa população 

na escola, realizamos a pesquisa em referências bibliográficas e entrevistamos cinco 

profissionais de uma escola municipal da cidade de Uberlândia, na qual se encontram 

matriculados, no turno da tarde, quatro pares de gêmeos. Buscamos informações a 

respeito da formação e da experiência que essas profissionais, diretora e quatro 

professoras, possuem para executarem o trabalho relativo às demandas específicas 

dessas crianças. Em nossa visita à escola manifestamos a nossa motivação por 

realizarmos uma pesquisa sobre esse tema, e fomos recebidas com atenção, curiosidade 

e interesse. Nesse contato inicial abriu-se a questão sobre se é preferível ou não colocar 

os gêmeos em salas separadas.  
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Educação escolar infantil de gêmeos 

 

A legislação do nosso país ainda não garante à criança o acesso à escola pública no 

mesmo estabelecimento dos irmãos. O inciso V do art. 53 da Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê somente que deve 

ser assegurado o “acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência”. 

Encontra-se em tramitação o Projeto de Lei 48/2007, de 06 de fevereiro de 2007, que 

propõe a alteração da redação desse inciso do artigo do ECA para que passe a vigorar da 

seguinte forma: “V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, 

garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa 

ou ciclo de ensino da educação básica.” A justificativa do autor do projeto, o Deputado 

Neilton Mulim, é de que muitos irmãos são obrigados a estudarem em escolas separadas 

por não encontrarem vagas na mesma escola, sendo que a separação de irmãos gêmeos e 

de pequena idade é o que lhe causa maior perplexidade. O último parecer a esse Projeto, 

elaborado pela Comissão de Seguridade Social e Família em 05 de agosto de 2015 é 

unanimemente favorável à alteração do inciso do artigo do ECA, conforme divulgado 

no Diário da Câmara dos Deputados em 12 de agosto de 2015. 

Embora a legislação brasileira ainda não contemple a obrigatoriedade da matrícula de 

gêmeos na mesma escola, no município de Uberlândia esse direito é assegurado pelas 

Instruções Normativas da Secretaria Municipal de Educação. A Instrução Normativa 

SME n. 06/2005, alterou a Instrução Normativa SME n. 005/2015, que em seus art. 7º 

inciso V (relativo às vagas do Berçário para crianças de 0 a 3 anos) e art. 7º-A inciso V 

(referente às vagas da Educação Infantil para crianças de 4 e 5 anos de idade) passou a 

vigorar da seguinte forma:  

 
Art. 7º Na seleção, para posterior efetivação da matrícula, referente às vagas 
do Berçário, Grupo I, Grupo II e Grupo III (0 a 3 anos de idade) da Educação 
Infantil, de acordo com a legislação vigente, serão contemplados na seguinte 
ordem: 
(...) V - candidato cuja família tenha menor renda per capita - soma da renda 
bruta de todas as pessoas existentes no mesmo endereço, dividido pelo total 
de pessoas residentes. 
§ 1º Em caso de irmãos gêmeos ou trigêmeos, tratando-se da última vaga 
disponível, outras vagas deverão ser criadas para atender aos irmãos inscritos. 
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Art. 7º-A Na Seleção, para posterior efetivação da matrícula, referente às 
vagas do 1º Período e 2º Período, (4 e 5 anos de idade) da Educação Infantil e 
1º e 6º anos do Ensino Fundamental, de acordo com a legislação vigente, 
serão contemplados, na seguinte ordem: 
(...) V - Os candidatos residentes mais próximos da escola pretendida. 
§ 1º Em caso de irmãos gêmeos ou trigêmeos, tratando-se da última vaga 
disponível, outras vagas deverão ser criadas para atender aos irmãos inscritos. 
(PMU/SME, 2015, p. 27). 
 

Fica garantida, portanto, a matrícula de gêmeos na mesma escola da rede municipal de 

educação infantil da cidade de Uberlândia. O fato de terem adquirido o direito de 

estarem matriculados na mesma escola não significa que deverão ser colocados na 

mesma sala, pois isto não está previsto na legislação. Ou seja, não quer dizer que 

deverão ficar juntos o tempo todo, e esta é uma discussão que frequentemente 

encontramos no que diz respeito à educação de crianças gêmeas. Saber se devem ou não 

ser matriculados na mesma sala diz respeito, sobretudo, a três fatores que se relacionam 

a educação dos gemelares: constituição da identidade, da sociabilidade e aquisição da 

linguagem. 

No Projeto de Lei 48/2007, o autor justifica sua perplexidade sobre o fato de irmãos 

gêmeos não encontrarem vagas na mesma escola: 

 
Esta situação é muita criticada pelos especialistas, pois a simbiose entre os 
gêmeos é natural, afinal dividiram o mesmo útero durante meses, essa 
unidade intrauterina chega a uma perfeita simetria e a separação é uma 
grande violência contra essas crianças (BRASIL, sd., sp.). 
 

Esta justificativa, a nosso ver, está muito fundamentada nos aspectos biológicos e, a 

princípio, não leva em consideração os aspectos sociais da constituição humana. Ainda 

assim, é preciso colocar em pauta que não há como mensurar as influências biológicas 

ou sociais da formação da pessoa. Talvez o fato de iniciar a vida escolar acompanhado 

pelo irmão seja menos dolorosa, ou “violenta”, para as crianças. Todavia, há um grande 

aprendizado nessa ruptura que acontece quando a criança se afasta do convívio familiar 

para estabelecer novos vínculos sociais e afetivos. Além disto, de acordo com Tavares 

(2012), existem modos de fazer com que a separação da família seja menos dolorosa 

para a criança que ingressa na pré-escola, tais como visitar a escola junto com a criança 

para ela ir se familiarizando, ou deixar que ela leve seu paninho ou brinquedo favorito. 
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As boas pré-escolas, por sua parte, “propõem um programa de adaptação que ajuda a 

criança a fazer amizades e a entrar aos poucos na rotina da classe” (s.p.).  

Neste ponto que entram em questão os fatores que passamos a ponderar sobre a 

constituição da identidade, da sociabilidade e da aquisição da linguagem relacionada à 

permanência ou não de alunos gêmeos na mesma sala de aula. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a identidade 

se origina no círculo de pessoas com as quais a criança interage no início da vida, a 

construção da identidade, portanto, se dá no processo de socialização.  

 
A identidade é um conceito do qual faz parte a ideia de distinção, de uma 
marca de diferença entre as pessoas, a começar pelo nome, seguido de todas 
as características físicas, de modos de agir e de pensar e da história pessoal. 
Sua construção é gradativa e se dá por meio de interações sociais 
estabelecidas pela criança, nas quais ela, alternadamente, imita e se funde 
com o outro para diferenciar-se dele em seguida, muitas vezes utilizando-se 
da oposição (BRASIL, 1998, p. 13). 
 

A construção da identidade, portanto, se dá gradativamente em um processo social de 

imitação, identificação e reconhecimento do outro para, em seguida, se constituir a 

partir da oposição e diferenciação. 

O artigo de Dorneles e Schimdt (2015) apresenta informações a respeito do 

relacionamento familiar na construção da identidade de gemelares: os bebês encontram 

o desafio de desenvolver sua identidade separada da mãe e do irmão gêmeo; os pais 

entendem que devem se relacionar de forma similar com ambos para que um não se 

sinta menos valorizado do que o outro e para não criar competição entre eles; nos 

gêmeos monozigóticos (idênticos), o fato das pessoas terem prazer em observar suas 

características idênticas pode produzir que não procurem buscar sua alteridade; o uso da 

palavra “gêmeo” ao direcionar-se a eles propicia a perda da noção real de 

individualidade e do nome de cada um. Sobre como lidar com os gêmeos, as autoras 

apresentam as orientações da psicanalista Françoise Dolto: 

 
Dolto (1999) reforça a extrema importância de que os progenitores possam 
vesti-los de maneira diferente, dar-lhes brinquedos diferentes e colocá-los em 
classes diferentes. Em caso de gêmeos que estejam juntos em praticamente 
todos os momentos, caso isso não os atrapalhe e se ambos desejarem estar um 
com o outro, é possível deixá-los juntos. Porém deverá sempre haver um 
grande esforço para que os gêmeos possam ser individualizados desde 
pequenos. Do contrário, poderão sentir-se colados, um dominado e o outro 
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sendo dominado, o que é negativo para ambos. Somente através desta 
distinção tão necessária, será possível permitir aos gêmeos que desenvolvam 
personalidades diferentes e saudáveis (DORNELES; SCHIMDT, 2015, p. 
53). 
 

O segundo aspecto, ou fator, considerado importante na discussão sobre a escolarização 

de crianças gêmeas é a sociabilidade. A sociabilidade é uma capacidade natural que 

todos possuímos para viver em sociedade, e desenvolve-se por meio do processo de 

socialização. O ambiente favorável e o estímulo para as boas interações sociais facilita a 

socialização. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, p. 11) 

comunica a importância do processo de socialização para o desenvolvimento da 

identidade e da autonomia, e considera que as interações sociais das crianças com as 

outras pessoas contribuem para o reconhecimento do outro, a constatação das diferenças 

e a ampliação dos laços afetivos. 

No texto de Brandão (2003, p.1) encontramos que o esforço de respeitar as diferenças 

das crianças é essencial, sobretudo na idade em que formam conceitos sobre sua 

imagem, entre um ano e meio e três anos. Se os pais costumam agir igualmente com 

filhos de idade próxima e exigem as mesmas respostas no seu desenvolvimento, com 

filhos gêmeos isto é ainda mais frequente. “Quando entram na escola, amadurecer a 

identidade fica ainda mais importante. É no convívio social que a criança tem a chance 

de se conhecer mais. A linha moderna de educação recomenda que gêmeos estudem em 

classes separadas”. No entanto, caso um dos gêmeos se sinta angustiado pela falta do 

irmão, a professora deve realizar a separação aos poucos, no início colocando as 

crianças para realizarem atividades em separado e somente depois mudar um deles de 

sala. A autora apresenta, na seção intitulada “A vida como ela é”, um relato encontrado 

no site de duas irmãs gêmeas, Tatiana Gille e Natasha Rissin, que na época estavam 

com 18 anos de idade: 

 
Incomoda quando as pessoas tratam vocês como uma única pessoa?  
Tatiana: Incomoda muito. Elas se referem a nós como 'as meninas'. Mas 
nossos pais sempre nos trataram como Tatiana e Natasha, cada uma com sua 
personalidade. Isso alivia um pouco a carga de ser gêmea. 
 
Que dificuldades sentiram?  
Natasha: Separar-me da minha irmã. Quando entramos na faculdade, ela 
casou, teve filho. Ainda está sendo difícil. Parece que falta um pedaço. 
 
Como foi a primeira separação?  
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Natasha: Não lembro, mas a sensação sempre foi ruim. Sinto falta dela em 
tudo que faço sozinha.  
Tatiana: Senti mais falta dela quando casei. Tive uma sensação de perda. 
Tento me acostumar com isso até hoje. 
 
Vocês ainda são atração na rua?  
Natasha: Para quem não nos conhece. As pessoas param a gente no shopping, 
no banheiro, onde for! Ficam olhando com cara de espanto, sem falar nada. A 
Tatiana e eu detestamos. Como todos os gêmeos. (BRANDÃO, 2003, p. 4). 
 

Borges (s.d) escreveu sobre gêmeos e adaptação escolar, dizendo sobre os benefícios de 

coloca-los ou não em salas separadas. A autora observa os benefícios de cada escolha. 

Sobre o aspecto da socialização, destacamos o seguinte: crianças gêmeas tendem a fazer 

tudo juntas, se forem idênticas aumenta a sensação de que precisam realizar as 

atividades juntas, sendo assim, é importante que fiquem em salas separadas para 

aumentar as possibilidades de socialização; por outro lado, toda criança passa por um 

período de adaptação ao ingressar na escola, pode ficar assustada ou com medo do 

abandono, quando se tratam de gêmeos essa sensação pode ser ainda maior porque estão 

acostumados a ficar sempre juntos, então, sendo colocados na mesma sala eles terão 

maior facilidade de adaptação e sofrerão menos. Para facilitar a socialização essa autora 

recomenda que os professores tenham o cuidado de estimular o convívio com outros 

colegas, colocando-os para trabalhar em grupo ou em dupla com pessoas diferentes, 

para que não fiquem excluídos ou se sintam rejeitados pelas outras crianças. Podem 

então, depois que estiverem felizes e adaptados, ser matriculados em salas diferentes. 

Ainda sobre o aspecto da socialização, é importante pensarmos que cada pessoa possui 

características próprias. Algumas crianças tem maior facilidade de adaptação, são mais 

sociáveis e abertas, e outras são mais reservadas ou dependentes. Algumas são 

cooperativas, outras competitivas. Por isto, é recomendável observar as características 

de cada uma, e ponderar se é preferível deixá-las juntas ou separadas de modo a facilitar 

sua adaptação e o processo educativo. 

 
Concepções generalizantes sobre gêmeos podem levar a reducionismos. 
Sempre será necessária uma análise singular, caso a caso, para a tomada de 
decisões referentes aos procedimentos mais adequados a adotar. Por 
exemplo, quando uma das crianças é excessivamente dependente, ou então, 
competitiva em relação ao irmão, isso configura uma situação bem distinta 
daquela em que os irmãos convivem bem e facilmente fazem novos amigos. 
As implicações educativas então são bem distintas (VIEIRA; BRANCO, 
2010, p. 584). 
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O terceiro fator que verificamos ser importante investigar com relação à educação 

infantil de gêmeos é sobre a aquisição da linguagem. No Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (1998, p. 24) encontramos que a linguagem enriquece 

as possibilidades de comunicação e expressão, e é um potente veículo de socialização. 

Existe, na estrutura de cada língua, uma forma própria de ver e compreender o mundo, 

que se relaciona com as características culturais e de grupos sociais singulares. A 

criança toma contato com esses conteúdos e percepções ao aprender a língua materna e, 

assim, constrói um sentido de pertinência social. 

No artigo sobre o desenvolvimento da linguagem de gêmeos monozigóticos, as autoras 

analisaram o relato de nove famílias que possuem filhos gêmeos e acompanharam a 

aquisição da linguagem das crianças do nascimento até o 26º mês de idade. Concluíram 

que, pela própria condição da gemelaridade não ser esperada pela família, pode haver 

uma tendência em acreditar que o desenvolvimento das crianças não está de acordo com 

o esperado. Em sua observação, constataram que existem características peculiares 

relativas à quantidade e qualidade na linguagem das crianças, “tais como: um dos 

gêmeos ser o porta-voz da dupla e seu coirmão ter uma fala pobre, o atraso na aquisição 

de linguagem de ambos, a presença da “linguagem secreta” e uma linguagem primitiva 

de ambas as crianças” (BARBETTA; PANHOCA; ZANOLLI, 2009, p. 159).  

Essa linguagem secreta, chamada criptofasia, é uma forma de comunicação encontrada 

em grande escala nas crianças gêmeas, sendo uma forma própria de comunicação pela 

qual se comunicam por meio de códigos verbais ou não verbais ininteligíveis para as 

outras pessoas, mas aparentemente compreendida entre os gêmeos uma vez que 

partilham suas experiências de maneira muito próxima e especial. Os especialistas 

verificaram que as crianças que a possuem desenvolvem grande autossuficiência. 

Quanto à linguagem primitiva (que as autoras não definem, mas consideramos ser a 

linguagem pobre ou errática), as autoras apresentam as seguintes causas ou 

características: 

  
- a falta de motivação pessoal para uma comunicação explícita;  
- oportunidades reduzidas de interação com a mãe;  
- presença de competição durante o processo de comunicação;  
- dificuldade no estabelecimento de identidade pessoal;  
- o aparecimento de linguagem autônoma;  
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- o fato de a mãe não dirigir a fala diretamente para um filho ou outro;  
- um tempo de estimulação menor – teoricamente metade do tempo que a 
mãe dirigiria a uma criança não gêmea – devido à sobrecarga de atividades 
pós-natais (BARBETTA; PANHOCA; ZANOLLI, 2009, p. 155). 
 

A partir dessas causas ou características descritas podemos apontar atitudes desejáveis 

para as professoras auxiliarem os gêmeos na aquisição da linguagem. É possível 

oferecer orientações e motivações que colaborem para melhorar sua comunicação oral. 

Seguem-se dois exemplos desse trabalho, que adaptamos do livro de SIM-SIM et. al. 

(2008, p. 12). Não são relativos somente ao trabalho com gêmeos, mas podem ilustrar o 

que estamos a escrever: 

1 - A professora mostra uma banana para a criança e esta diz: “Nana”. A professora 

pergunta “Você quer a banana?” e a criança responde “Nana”. A professora dá a banana 

para a criança e diz: “Uma banana gostosa para o João”.  

Nesse caso verifica-se que a professora mostrou um objeto concreto para a criança de 

um ano e meio de idade, criando uma oportunidade de interação direta. É importante 

mostrar coisas que façam parte de seu contexto e que ele possa enxergar. Depois que a 

criança enunciou oralmente, a professora repetiu a palavra pronunciando corretamente. 

Ao dizer que a banana é gostosa, ajudou a ampliar o vocabulário da criança. Ao 

mencionar o nome da criança contribuiu para o estabelecimento de sua identidade 

pessoal.  

2 - A professora atende à criança de três anos de idade que está a lhe mostrar um 

desenho. O menino diz: “Luiz fazeu o desenho”. A professora responde: “Luiz fez o 

desenho? O que é que ele fez?”. O menino responde: “Fazeu uma casa”. “Fez uma 

casa?” pergunta a professora. E a resposta da criança é “Fez”. Então a professora 

acrescenta: “É uma casa enorme, um casarão!”. 

Aqui, mais uma vez, o diálogo direto se estabelece entre a professora e a criança, e a 

professora repete, corrige, torna a repetir da forma correta e alarga o enunciado 

produzido pelo aluno. Da mesma forma, reforça a identidade da criança ao repetir seu 

nome. 

Ao dar atenção individual a cada criança gêmea, criar oportunidades e motivar a criança 

a se expressar, estimular e observar como a criança se comunica com o irmão ou com as 

outras crianças, chamar sempre pelo nome, corrigir e ampliar o vocabulário da criança, 
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a professora auxilia na aquisição da linguagem e também na constituição da 

individualidade e da sociabilidade.  

 

Sobre a educação de gêmeos em uma escola municipal de educação infantil 

 

Procuramos a escola para saber sobre a educação infantil de gêmeos, e interessava-nos 

buscar informações a respeito da formação e da experiência das docentes para lidarem 

com essa população. A diretora da escola nos atendeu prontamente, e manifestou grande 

interesse pela temática da pesquisa. Apresentou-nos as crianças gêmeas e suas 

professoras, e nos acompanhou durante toda a visita. Dissemos que se tratava de uma 

breve investigação para confirmarmos a relevância de aprofundarmos os estudos, e que 

estávamos buscando, ainda, alguns elementos introdutórios.  

Tanto a diretora quanto as três professoras que entrevistamos não receberam em sua 

formação docente as orientações para o atendimento de crianças gêmeas, seja na 

formação acadêmica, nos programas de formação de professores oferecidos pelo 

município ou em outros cursos dos quais participaram, esse tema não foi abordado. 

Sabiam, entretanto, da lei municipal que garante vaga para os irmãos gêmeos na mesma 

escola quando somente um deles é contemplado para uma vaga. Nunca haviam refletido 

sobre os fundamentos que balizaram a decisão municipal. Sobre a colocação dos alunos 

na mesma sala ou em salas separadas, nos informaram que as crianças geralmente são 

colocadas na mesma sala, mas não há um critério institucional estabelecido. 

Esclareceram que os pais não procuraram a escola para manifestar alguma preferência 

ou conversar a esse respeito.  

A respeito da garantia de colocação dos alunos gêmeos na mesma escola, acreditamos 

que seja em função de que um dos critérios para atendimento adotados na Rede 

Municipal de Ensino, conforme consta nas Instruções Normativas, que é a proximidade 

da residência do candidato à escola pretendida. Ter que deixar seus filhos em escolas 

diferentes é mais oneroso ou trabalhoso para os pais. No entanto, segundo os critérios 

estabelecidos, são atendidos os candidatos que já possuem irmãos estudando na escola 

pretendida, mas a criação de vaga para atender a novos alunos somente é garantida no 

caso de gêmeos ou trigêmeos, e para a educação infantil. Cabe questionar por que 
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somente nesses casos é garantida a vaga na mesma escola, pois se fosse somente com 

relação à facilidade de deslocamento dos pais, deveria ser garantida vaga a todos os 

irmãos da mesma família.  

Sobre a educação de gêmeos, as profissionais nos disseram que aprenderam com a 

experiência e na troca de conhecimentos com os pais dos alunos ou outras pessoas. As 

professoras da escola não foram consultadas se os alunos devem ou não ser colocados 

na mesma sala, mas também não têm predileção ou oposição a essa escolha. 

Concordamos com o posicionamento da diretora e das professoras quando ponderaram 

que acham preferível se familiarizarem com as crianças para poderem perceber se é 

melhor deixá-las na mesma sala ou separadas. Um dos casos relatados pela professora 

ilustra a importância dessa observação. 

Na escola que visitamos, estão matriculados no turno da tarde quatro pares de gêmeos, 

sendo dois pares de gêmeos idênticos (monozigóticos) e dois pares de gêmeos não 

idênticos (fraternais ou dizigóticos). Fomos apresentadas às crianças, mas não as 

entrevistamos. Apresentamos, a seguir, os relatos e considerações sobre o processo 

educativo dessas crianças na escola, colocando em ordem numérica apenas para 

organizar e facilitar a compreensão: 

 

- Crianças 1:  

Um par de gêmeas idênticas com idade em torno de um ano e meio. 

As meninas são atendidas no berçário, na mesma sala. As duas estavam vestidas de 

forma diferente, e sentadas lado a lado, na hora do lanche, em cadeiras de alimentação. 

Notamos, em nossa breve entrevista realizada no horário de trabalho da professora, que 

a princípio esta não fez muita distinção entre as crianças, falando sobre elas, geralmente, 

no plural (as meninas, as gêmeas). No entanto, no decorrer da conversa, narrou sobre as 

preferências e características de cada uma demonstrando que está atenta ao 

desenvolvimento individual das crianças. Percebemos que a professora aprecia o fato 

das meninas ficarem juntas na mesma sala, embora não tenha manifestado esta 

preferência.  

 

- Crianças 2:  
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Um par de gêmeas não idênticas, com idade em torno de quatro anos. 

As meninas estudam na mesma sala. Vestem-se de maneira diferente e não estavam 

sentadas muito próximas uma da outra. A professora disse que são bem diferentes uma 

da outra, e que o fato de estarem na mesma sala não interfere no relacionamento com os 

colegas ou na realização das atividades. 

 

- Crianças 3:  

Um casal de gêmeos não idênticos, com idade em torno de cinco anos. 

As crianças estudam na mesma sala e não estavam sentadas muito próximas uma da 

outra. A professora disse da importância de se conhecer as características de cada 

criança, e de buscar informações com a família. Disse que a menina é mais retraída, mas 

que neste caso é difícil analisar. As crianças moram em casas separadas e isto pode 

interferir no relacionamento dos dois. Não vê problemas no fato de estarem na mesma 

sala. 

 

- Crianças 4:  

Um par de gêmeos idênticos, com idade em torno de três anos. 

As crianças estudam em salas diferentes e não se vestem de maneira igual. A professora 

informou que no início do ano eles estavam na mesma sala, mas optaram por separá-los 

porque um dos meninos é mais extrovertido, tem mais iniciativa e monopolizava a 

atenção, interferindo nas atividades do outro e dificultando que o outro interagisse com 

os colegas. Disse que a decisão da escola em separar os dois foi bem aceita pela família 

dos meninos. Segundo a professora, é preciso estar atento ao comportamento das 

crianças, e no caso dos gêmeos optou-se pela separação por considerar que é melhor 

para eles. Quando perguntamos por que o menino mais extrovertido permaneceu na 

mesma sala e outro foi para outra sala, a professora respondeu que os dois meninos 

eram chamados pelo mesmo nome pelos colegas, e eram chamados pelo nome do 

menino mais extrovertido porque talvez, segundo ela, seja o nome mais fácil de falar. 

 

Em síntese, nas entrevistas realizadas na escola soubemos que os cursos de formação 

acadêmica e continuada das professoras não contemplaram a educação de gêmeos. 
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Vimos que fica para a escola o critério de escolher se as crianças ficarão em salas 

separadas e constatamos que todos os gêmeos foram matriculados inicialmente na 

mesma sala.   Uma das professoras observou que um dos gêmeos idênticos matriculados 

em sua turma poderia estar tendo dificuldades com relação à constituição de sua 

identidade e à sua socialização, e então optaram por separá-los. Quando abordadas sobre 

o desenvolvimento da linguagem, e se observaram uma linguagem secreta entre as 

crianças, as professoras demonstraram interesse e disseram que desconheciam esse 

aspecto. Constatamos, ainda, que as profissionais são favoráveis quanto à continuidade 

da pesquisa, que consideraram ser interessante e importante.  

 

Considerações finais 

 

Os estudos sobre gêmeos que encontramos focam, geralmente, nos gêmeos idênticos. 

São, sobretudo, estudos ligados à Medicina e à Psicologia. A produção literária na área 

da Educação ainda é escassa, conforme constatou Vecina (2011, p. 43) durante sua 

pesquisa de mestrado: “o levantamento bibliográfico das produções acadêmicas 

embasadas em estudo de gêmeos revela uma grande lacuna em pesquisas sobre esses 

sujeitos no âmbito educacional”. Daí a importância da atitude científica para a produção 

de conhecimento, buscando variadas fontes de informação e contando com a percepção 

e observação dos professores com relação às suas práticas.  

Trouxemos a discussão sobre a educação infantil de gêmeos dada a importância desta 

etapa para o desenvolvimento da criança. Conforme a Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, art. 29º, a educação infantil 

“tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social”. Abordamos as questões 

relacionadas à formação da identidade, sociabilidade e aquisição da linguagem pelos 

gemelares como elementos introdutórios ao debate. No decorrer do nosso trabalho 

foram surgindo outros questionamentos sobre os quais seria interessante pesquisar, 

como, por exemplo, a respeito da competição e cooperação entre irmãos gêmeos e as 

influências que podem acarretar no aprendizado e desenvolvimento escolar. Ou, ainda, 

com relação a comparações e classificações feitas pelos professores, do tipo este é mais 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

107 

 

calmo, aquele é mais inteligente, e que podem culminar em uma preferência da 

professora por determinada criança, dando-lhe maior atenção e gerando ciúme ou 

insegurança na outra. 
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Resumo: A inserção das crianças com 6 anos de idade no Ensino Fundamental tem 
provocado inúmeras discussões a cerca das políticas públicas e das práticas pedagógicas 
especialmente para esta faixa etária. Nesse sentido, o presente texto configura-se em um 
artigo que busca analisar e discutir o lúdico no cotidiano escolar em uma turma de 1º 
ano do Ensino Fundamental, apresentando os desafios e algumas possibilidades na 
prática docente realizada no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU). O texto tem como objetivo buscar novas perspectivas e caminhos 
que possam possibilitar a discussão sobre o lúdico no 1º ano do Ensino Fundamental, 
diante da atual configuração do Ensino Fundamental de nove anos. O interesse pela 
temática surgiu a partir da prática docente neste ano de ensino, que suscitou indagações 
a cerca dos espaços e tempos organizados para atividades lúdicas no contexto escolar. 
Na tentativa de buscar respostas a esses questionamentos, apresenta-se, ao longo deste 
trabalho, alguns princípios teóricos que norteiam à temática, apontando possíveis 
contribuições de experiências que buscam a consolidação de uma prática pedagógica 
que valorize o lúdico enquanto elemento fundamental para o desenvolvimento das 
crianças a partir de experiências significativas.  
 

1. Introdução 
 

            Na sociedade contemporânea, os espaços e tempos reservados para a brincadeira 
têm ficado cada vez menores, e isso nos leva a refletir sobre a importância do brincar na 
vida das crianças.  Primeiramente faz-se necessário compreender que existe uma 
pluralidade de infâncias, e neste sentido, a experiência do brincar muda constantemente 
sendo um reflexo dos tempos e espaços vividos pela sociedade.  
           A criança por estar situada em um contexto histórico e social, incorpora a 
experiência social e cultural do brincar por meio das relações que estabelece com os 
indivíduos e com o meio. No entanto, quando ela brinca, ela não está apenas 
reproduzindo uma ação que observou, e sim, recriando esta experiência a partir de sua 
própria singularidade, ela está se constituindo como sujeito que pensa, que produz 
conhecimento, que produz cultura e nela é produzida. 
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           No entanto, essa compreensão sobre a importância do brincar não é 
compartilhada por todas as instituições escolares, ou ainda pela sociedade de uma 
maneira geral. O lúdico muitas vezes é considerado irrelevante ou de pouco valor do 
ponto de vista da educação formal, assumindo frequentemente a significação de 
oposição ao trabalho, tanto no contexto da escola quanto no cotidiano familiar 
(BORBA, 2007). Por muito tempo, o jogo foi visto pela sociedade apenas como um 
divertimento, algo para se distrair, ou seja, uma atividade fútil, o que acaba sendo 
relacionado com “perda de tempo” (BROUGERÈ, 2002). Assim, nos espaços escolares, 
o tempo reservado para o brincar é mínimo e tende a diminuir cada vez mais, a medida, 
que as crianças avançam as séries/anos do ensino fundamental. 
            Apesar desta concepção de que o brincar não produz resultados, ou no contexto 
escolar, não produz aprendizagens, existem várias produções teóricas embasadas na 
teoria histórico-cultural6 dos processos de desenvolvimento infantil, que apontam o 
brincar como um importante processo psicológico, fonte de desenvolvimento e 
aprendizagem. Vygotsky (1987) trouxe inúmeras contribuições sobre a relevância do 
brincar, do jogo, no processo de compreensão do mundo por parte da criança. Quando a 
criança brinca, ela esta imaginando, criando, reinterpretando o mundo, abrindo lugar 
para a invenção e a produção de novos significados, saberes e práticas. 
          Neste processo de desenvolvimento, o brinquedo e o faz-de-conta tornam-se 
elementos de suma importância, uma vez que não se trata de simples manipulação dos 
objetos e sim da apropriação dos modos de ações possíveis com eles, historicamente 
formados e fixados, e socialmente transmitidos através da linguagem. É essa 
possibilidade da criança lidar com os significados, especialmente, com os conteúdos do 
mundo adulto, que torna o faz-de-conta à atividade que contribui de forma mais 
expressiva no processo de desenvolvimento cultural do indivíduo no período pré-
escolar7.  Os processos de desenvolvimento e aprendizagem envolvidos no brincar são 
também constitutivos do processo de apropriação de conhecimentos. 
Existem muitas propostas e práticas pedagógicas que utilizam o jogo/ brincar como um 
instrumento para o ensino de conteúdos. De acordo com Kishimoto (1998, p.19), o 
paradoxo entre a função lúdica e a função educativa do jogo é fundamental preservar a 
liberdade da criança brincar, afirmando que “desde que não entre em conflito com a 
ação voluntária da criança, a ação pedagógica intencional do professor deve refletir-se 
na organização do espaço, na seleção dos brinquedos e na interação com as crianças”.  
Assim, é imprescindível tomar muito cuidado na forma de se organizar este trabalho, 

                                                           
6 A teoria histórico-cultural tem suas origens nos estudos de Lev Seminovich Vygotsky (1896-1934). 

7 Neste trabalho, não se entende o período pré-escolar como uma classe com a única finalidade de 
“preparar” as crianças para o Ensino Fundamental. 
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pois se o jogo for usado apenas como recurso para treinar e sistematizar conhecimentos 
ele acaba perdendo seu caráter lúdico.  
           Para que os jogos e as brincadeiras sejam usados como recursos pedagógicos é 
fundamental preservar a ludicidade, ou seja, permitir o jogo livre, em que as crianças 
sejam ativas, tomem decisões, façam escolhas, descobertas, levantem dúvidas e 
soluções. Ao permitir a manifestação do imaginário infantil, por meio de objetos 
simbólicos dispostos intencionalmente, a função pedagógica subsidia o 
desenvolvimento integral da criança. Assim, todos os jogos empregados pela escola que 
respeitem a natureza do ato lúdico do jogo, podem ser considerados jogos educativos. 
Carleto (2012, p.139) aponta que 

utilizando atividades lúdicas, não estaremos privilegiando apenas o 
intelecto – os sujeitos ao aprenderem não o fazem como meros 
assimiladores de conhecimento – mas, também, os aspectos afetivos e 
sociais, além de romper com o cerco da mesmice. 
 

          Nesse sentido, esperamos que este trabalho possa contribuir para a reflexão e 
discussão sobre o lúdico no espaço da escola, entendendo que este elemento pode 
potencializar as crianças a níveis mais elevados de desenvolvimento, atendendo suas 
especificidades enquanto sujeitos culturais detentores de direitos e não reduzindo estes 
espaços para atender a interesses políticos e econômicos. 

2. Construção do percurso metodológico 
 

           Este artigo é fruto de observações realizadas com uma turma de 19 crianças, 
entre 6 e 7 anos de idade, do 1º ano da alfabetização inicial do Colégio de Aplicação da 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no ano de 2015. Considerando o contexto e 
a complexidade da realidade educacional, optou-se por utilizar uma abordagem 
qualitativa. De acordo com Lüdke e André (1986, p. 11), “a pesquisa qualitativa supõe o 
contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 
investigada”. 
           O estudo foi realizado no cotidiano escolar de uma escola pública federal, que é 
um dos ambientes propícios para que as relações interpessoais e a aprendizagem 
aconteçam. De acordo com André (1994, p. 39)  

[...] o estudo do cotidiano escolar se coloca como fundamental para se 
compreender como a escola desempenha o seu papel socializador, seja na 
transmissão dos conteúdos acadêmicos, seja na veiculação das crenças e 
valores que aparecem nas ações. 

          Utilizou-se como estratégias para coleta de dados a observação participante, e 
diálogos entre os alunos sobre o processo. Vianna (2007, p. 50) aponta que “uma das 
vantagens da observação participante é a de que, com seu próprio comportamento, é 
possível ao pesquisador testar suas hipóteses por intermédio da criação de situações que 
normalmente não ocorreriam”. O autor ainda reforça a importância sobre a observação 
participante ao dizer que: 
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O pesquisador precisa saber ouvir para, por intermédio das crenças 
expressas, dos pensamentos apresentados, dos sentimentos 
demonstrados e dos valores revelados, compreender a lógica 
subjacente aos conteúdos das percepções (VIANNA, 2007, p. 55) 

         Desta forma, busca-se nesse trabalho identificar as concepções e práticas a 
respeito do lúdico, vislumbrando melhorias no desenvolvimento integral das crianças, 
na formação dos professores e também na compreensão da realidade a partir desse 
contexto dinâmico.  

3. O lúdico no contexto do Ensino Fundamental de nove anos 

          No Brasil, a discussão sobre a importância do lúdico para o desenvolvimento 
infantil emergiu mais fortemente no contexto da década de 90, com as reformulações da 
educação, a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
LDBEN 9394/96, as propostas dos Parâmetros Nacionais Curriculares (PCNs) e ainda a 
divulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais. Neste âmbito, a atividade lúdica 
ganhou espaço, mostrando que pode ser muito relevante como possibilidade de 
construção do conhecimento. Entende-se que os jogos e brincadeiras são elementos 
constitutivos da ludicidade e que, consequentemente, assumem um papel muito 
importante no desenvolvimento infantil. 

         Na reflexão sobre tal temática, é fundamental buscar compreender a Lei n. 
11.274/06, que amplia a duração do ensino fundamental obrigatório para nove anos, 
garantindo que a criança de seis anos esteja matriculada no 1º ano do Ensino 
Fundamental. Para compreender o amparo legal sobre a ampliação do Ensino 
Fundamental, é necessário entender o percurso histórico político-legal disponível no 
portal do Ministério da Educação (MEC) que resultou no alcance desta meta planejada 
por muito tempo pela política nacional de educação. A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDBEN 9394/96, permite em seu texto uma flexibilização da 
organização dos tempos escolares, provocando uma situação diversificada na educação 
nacional, em que já apontava para um ensino obrigatório de nove anos a iniciar-se aos 
seis anos de idade.  
           A obrigatoriedade ocorreu quando se tornou uma das metas da educação 
nacional, estabelecida no Plano Nacional de Educação e aprovada pela Lei nº 10.172, de 
9 de janeiro de 2001. Assim, a Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, alterou a 
redação de artigos da LDBEN 9394/96, dispondo sobre a duração de nove anos para o 
ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade. 
Atualmente, utiliza-se o termo ‘ano’ para designar cada etapa do ensino fundamental de 
nove anos (MESLIN, 2012, p. 14). 
           No Estado de Minas Gerais, surgiram inúmeras discussões e dúvidas sobre a data 
de corte para a matrícula das crianças no 1º ano do Ensino Fundamental. Nesse processo 
de implementação do Ensino Fundamental de nove anos, muitas famílias recorreram à 
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justiça para esclarecer qual seria de fato a data limite para se matricular as crianças, 
assim em 9 de junho de 2014 foi publicado no Conselho Estadual de Educação de 
Minas Gerais o parecer Nº 474/2014 que afirma: 

até decisão em contrário, prevalece a sentença deferida pela instância 
judicial competente que, por abranger também o Estado de Minas 
Gerais, é aplicável a todos os estabelecimentos de ensino quer da rede 
pública, quer da rede particular, conforme Pareceres CEE nº 43/2014, 
de 11.12.2013, e CEE nº 729/2013, de 30.10.2013, ficando, assim, 
possibilitada a matrícula de crianças na Pré-Escola e no 1º ano do 
Ensino Fundamental, independentemente da data do aniversário, não 
somente no ano de 2013, mas até a decisão do julgamento e 
pronunciamento final.   

          De acordo com o referido parecer, no Estado de Minas Gerais as crianças podem 
ser matriculadas no 1º ano do Ensino Fundamental com 5 anos de idade se completarem 
6 anos durante qualquer mês do ano. Nesse sentido, as crianças têm chegado cada vez 
mais novas neste ano de ensino, sendo fundamental discutir sobre as características das 
crianças, suas subjetividades, enfim compreender a concepção de infância que está 
posta diante da atual realidade da situação escolar, entendendo que a infância não 
termina ao final da Educação Infantil. Com base na perspectiva da teoria histórico-
cultural, a concepção de criança que deve orientar as práticas na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental,  

é de um sujeito único, complexo, competente e que possui uma 
capacidade ilimitada para aprender. Um sujeito de direitos, desejos e 
necessidades culturais, e não somente de necessidades biológicas. 
Direito e desejo de ser ouvido, respeitado, ter um local adequado para 
ficar, ter brinquedos e objetos variados para manusear, ter uma 
educadora competente para lhe orientar, direito de crescer, se 
comunicar, expressar-se nas suas várias linguagens, conhecer e 
aprender. Enfim, direito de ter uma escola onde a criança seja 
reconhecida pelo que é, e não pelo que virá a ser (SINGULANI, 2009, 
p.49-50). 

 
          Nesse sentido, os principais documentos elaborados pelo Ministério da Educação8 
apresentam uma proposta que inicialmente concebem a criança como sujeito integral 
que deve ser considerada em seus múltiplos aspectos: físico, psicológico, intelectual e 
social. Apontando para uma reorganização do ensino, a fim de atender as 

                                                           
8 BRASIL. Ensino Fundamental de nove anos: orientações gerais. Brasília: MEC/SEB/DPE/COEF, 2004. 

    

BRASIL. Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade. 
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Departamento de Políticas de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental. Coordenação-Geral do Ensino Fundamental.  2ª ed. Brasília/DF, 2007.    
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especificidades do tempo de infância da criança de seis anos que ingressará no 1º ano do 
Ensino Fundamental de 6 anos. O 3º relatório do programa (MEC, 2006, p.16) destaca 
que as propostas pedagógicas devem acontecer 

num contexto em que cuidados e educação se realizem de modo 
prazeroso, lúdico. Nesta perspectiva, as brincadeiras espontâneas, o 
uso de materiais, os jogos, as danças e os cantos, as comidas e as 
roupas, as múltiplas formas de comunicação, de expressão, de criação 
e de movimento, o exercício de tarefas rotineiras do cotidiano e as 
experiências dirigidas que exigem que o conhecimento dos limites e 
alcances das ações das crianças e dos adultos estejam contemplados. 

 
           Os documentos propõe que o 1º ano do Ensino Fundamental seja configurado a 
fim de conceber uma nova estrutura de organização dos conteúdos, que privilegie o 
lúdico como elemento fundamental no desenvolvimento da criança, e ainda que 
considere as diferentes concepções de infância, a diversidade e a pluralidade cultural 
que estão presentes nas escolas brasileiras. Afirmando que nesta faixa etária, o 
desenvolvimento das crianças “possibilita a elas participar de jogos que envolvem 
regras e se apropriar de conhecimentos, valores e práticas sociais construídos na 
cultura” (MEC, 2006, p.19).  
           No entanto, apesar da proposta elaborada pelo Ministério da Educação apresentar 
superficialmente estudos teóricos que sustentem uma prática pedagógica que valorize o 
lúdico nos currículos do 1º ano é possível perceber que existem várias discussões e 
pesquisas a cerca da quantidade de conteúdos presentes nos currículos deste ano de 
ensino, o que limita muitas vezes, a organização dos espaços e tempos para o brincar. 
Barros (2009, p.51) aponta que “a maior preocupação subentendida nos documentos é 
com a escolarização. Atualmente, presenciamos o uso de materiais prontos, sistemas 
apostilados de ensino, utilizados como instrumentos de alfabetização”. A autora ainda 
problematiza que na análise dos documentos percebe-se uma concepção abstrata de 
criança, afirmando que 

dentre essas discussões, outras ramificações merecem atenção, como a 
formação dos professores, os espaços escolares, os materiais 
utilizados, as condições de trabalho para os profissionais da educação 
e as próprias famílias que, mobilizadas por uma pressão capitalista, 
acabam por incentivar o processo de antecipação da escolaridade 
infantil, fortalecendo ideários governamentais, que podem ser vistos 
na própria elaboração de seus documentos, realçando a 
despreocupação com as singularidades infantis, ao disponibilizar a 
antecipação da entrada das crianças de 6 anos no Ensino Fundamental 
(BARROS, 2009, p.45).   

 
           Diante do cenário apresentado, considera-se fundamental adotar uma postura 
crítica diante dos documentos que são propostos, a fim de esclarecer o que de fato 
contempla a realidade das salas de aulas brasileiras, buscando encontrar caminhos e 
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alternativas que valorizem a autonomia do professor e a busca de práticas pedagógicas 
que favoreçam a construção de uma educação de qualidade. 

 
4. Práticas lúdicas no cotidiano escolar do 1º ano do Ensino Fundamental: 

algumas possibilidades 
 
          Antes da implementação do Ensino Fundamental de nove anos, o trabalho 
pedagógico com as crianças de 5 e 6 anos seguia as orientações do Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil. No entanto, a reestruturação da proposta 
pedagógica ocorreu para atender a necessidade de oferecer subsídios teóricos e práticos, 
especificamente, para o 1º ano. O 3º relatório do programa (MEC, 2006, p.16) aponta 
que 

as estratégias pedagógicas devem evitar a monotonia, o exagero de 
atividades “acadêmicas” ou de disciplinamento estéril; as múltiplas 
formas de diálogo e interação são o eixo de todo o trabalho 
pedagógico que deve primar pelo envolvimento e pelo interesse 
genuíno dos educadores em todas as situações. 

           Desta forma, entende-se que é fundamental que a escola procure organizar suas 
próprias estratégias e propostas pedagógicas a fim de atender as especificidades de cada 
turma, especialmente, no 1º ano do Ensino Fundamental, diante da atual configuração 
do Ensino Fundamental de nove anos.  Assim, cabe aos professores a busca por novas 
perspectivas e caminhos que possam possibilitar práticas pedagógicas que ofereçam aos 
alunos situações e possibilidades do uso do lúdico no contexto escolar. Muitos 
professores relacionam o lúdico à desordem da sala de aula, a perca de tempo, uma 
compreensão que caracteriza o lúdico como oposição ao trabalho, esta concepção 
contribui para a redução dos espaços e tempos para os jogos e brincadeiras. Carleto 
(2012, p.138) destaca que  

“o professor esquece que para a criança, brincar e jogar são 
compromissos sérios (...) a escola nega-lhe o direito de continuar 
brincando e, assim, aprendendo com prazer; obriga-a a calar-se, a 
parar de movimentar-se, de exercitar sua criatividade”. 
 

          Entretanto, acredita-se que o lúdico é parte constitutiva do processo de 
aprendizagem das crianças, sendo tão importante para o desenvolvimento quanto os 
demais conteúdos sistematizados. Desse modo, os jogos e as brincadeiras são processos 
de construção da identidade individual e de grupos, de apropriação e recriação de 
culturas. Apesar do currículo para o 1º ano do Ensino Fundamental apresentar uma 
extensa demanda de conteúdos, sobretudo nas práticas alfabetizadores, considera-se que 
a organização de espaços e tempos para o brincar contribua de forma efetiva para um 
desenvolvimento em todas as linguagens.  
           Nesse sentido, no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU), a proposta pedagógica desenvolvida no ano de 2015 buscou incluir o brincar na 
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rotina das turmas de alunos do 1º ano do Ensino Fundamental, o que trouxe inúmeras 
contribuições ao longo do ano letivo. 
           No processo de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, as 
crianças chegaram no 1º ano com grandes expectativas, medos, anseios, principalmente 
em relação à redução dos espaços e tempos para o brincar. Diante das necessidades das 
turmas, e compreendendo a importância do lúdico para as crianças, no diálogo com as 
demais professoras deste ano de ensino, foi utilizada como estratégia a construção de 
“cantinhos” de brincadeira na sala de aula. A proposta desta atividade é dividir os 
alunos em grupos para perpassar por diferentes brincadeiras. O professor organiza o 
espaço da sala de aula com diferentes materiais divididos em cada canto, como: 
brinquedos, fantoches, jogos, enfim, uma variedade de materiais que estimulem a 
criatividade na hora de criar as brincadeiras livres. Ao observar as brincadeiras, 
percebe-se o quanto este momento é rico e proporciona experiências significativas que 
favorecem o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, fortalecendo a construção 
de vínculos entre alunos e professores. É relevante destacar que o papel do professor é 
fundamental, atuando como mediador das brincadeiras, observador das ações das 
crianças, para que possa compreender quais materiais ele poderá oferecer para 
contribuir nestes momentos. 
 

  
Fonte: Registro fotográfico realizado por uma das autoras (2015). 

 
            Em uma proposta pedagógica voltada para as crianças é relevante considerar os 
espaços para além da sala de aula, buscando explorar as diversas possibilidades de 
brincadeiras na sua dimensão cultural, favorecendo a construção de práticas e 
conhecimentos partilhados pelas crianças que lhes permitem desenvolver brincadeiras 
colaborativas. Nesse sentido, as professoras do 1º ano do Ensino Fundamental, 
buscaram resgatar juntamente com as crianças algumas brincadeiras que fazem parte da 
cultura infantil. Corsaro (1997, 2003) apud Borba (2007, p.55), aponta que 

as culturas infantis emergem na medida em que as crianças, 
interagindo com os adultos e com seus pares, tentam atribuir sentido 
ao mundo em que vivem. As culturas infantis não são, portanto, 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

118 

 

preexistentes às crianças, e não funcionam como algo estático que elas 
levam consigo para guiar seus comportamentos. Ao contrário, 
constituem um processo produzido e partilhado, na medida em que as 
crianças participam coletivamente de uma experiência social. 

 
            Na atual configuração da sociedade, o papel de proporcionar vivências culturais 
do brincar fica muitas vezes limitado às escolas, portanto, na busca de propostas que 
valorizem estas experiências, organizou-se uma tarde de pipas, em que as próprias 
crianças confeccionaram suas pipas, com folhas sulfites, caracterizando-as de diferentes 
formas. O trabalho foi muito significativo para o grupo, e resultou em momentos 
riquíssimos de interação e aprendizagem entre as crianças. 
 

 
                    Fonte: Registro fotográfico realizado por uma das autoras (2015). 

 
 

5. Algumas considerações 
 

          A intenção deste trabalho não é apontar um único caminho a se seguir, mas 
suscitar discussões, reflexões e levantar possibilidades de práticas docentes que 
valorizem o lúdico no cotidiano escolar. Portanto, pode-se concluir que é possível 
entender a brincadeira de faz-de-conta como um processo histórico e cultural construído 
pelo sujeito, que se modifica em função do meio cultural e da época em que ele vive, 
possibilitando-lhe adquirir elementos imprescindíveis para a compreensão da realidade 
da qual faz parte. 
          O papel do professor neste processo é o de promover oportunidades de o aluno 
realizar trocas com o meio social, promover desafios e estímulos, tornando-se assim um 
interlocutor que auxilia na busca de soluções para os conflitos cognitivos, assumindo o 
papel de mediador. Por isso, é extremamente relevante que o professor organize espaços 
e tempos para o brincar, levando em consideração as contribuições do lúdico nos 
processos de ensino-aprendizagem das crianças, e mais do que isso, compreender que as 
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crianças são sujeitos singulares que se precisam ser respeitadas em todas as suas 
especificidades.  
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo realizar algumas reflexões em relação ao trabalho 
pedagógico na Educação Infantil, tendo como público-alvo crianças de zero a três anos. 
Para isso, realizamos uma pesquisa-ação a qual estava inserida como requisito de um 
curso de especialização latu sensu em Educação Infantil. Traz como principais 
objetivos: relacionar a teoria e a prática buscando dar voz às crianças, respeitando suas 
especificidades e singularidades na Primeira Infância e buscar quais situações propiciam 
aprendizagens significativas nesta fase. Executamos o trabalho com foco na exploração 
sensorial, entendendo que incita a curiosidade, o interesse e o envolvimento com os 
órgãos sensoriais nesta fase de desenvolvimento, importante para a constituição da 
criança. Para isso, temos como premissas teóricas na compreensão da aprendizagem e 
do desenvolvimento infantil a Psicologia Histórico-Cultural, e apoiamo-nos nas 
contribuições do trabalho com Artes como possibilidade de compreender o universo 
infantil pelas diferentes formas de expressão das crianças. Assim, por meio de 
intervenções realizadas com o público citado buscamos tecer algumas considerações 
com base nas interações infantis, no pensamento, na linguagem, entendendo como a 
criança se apropria das produções culturais de seu meio e constrói conhecimentos em 
relação ao que experimenta e vivencia em processos de ensino-aprendizagem.  
Palavras-chave: Exploração Sensorial; Educação Infantil; Ensino-Aprendizagem.   
 
 
1 - INTRODUÇÃO 
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Buscamos com este trabalho compreender como crianças, durante a Educação 

Infantil, apreendem, compreendem e interagem com o universo cultural na qual estão 

inseridas e para isso desenvolvemos um trabalho envolvendo exploração sensorial com 

alunos de zero a três anos em uma escola da Rede Municipal de Educação. Para tanto 

apresentaremos um referencial teórico que nos auxilia a sustentar e justificar a 

importância deste trabalho na Educação Infantil. Logo em seguida, apresentaremos 

aspectos metodológicos que serviram de suporte para a realização da ação pedagógica, o 

relato da experiência da intervenção com o grupo de crianças e uma possível leitura e 

análise das interações e comportamentos das crianças durante o processo da pesquisa.  

Nos aspectos teóricos buscamos compreender a constituição da criança enquanto 

sujeito, pelo olhar da Psicologia Histórico-Cultural, principalmente por Vigostki (2010). 

Os teóricos Leontiev (2010) e Pino (2005), nesta perspectiva, nos ajudam a pensar sobre 

o processo de ensino-aprendizagem, a constituição humana e a brincadeira como 

importantes elementos do desenvolvimento infantil. Construímos algumas reflexões e 

considerações em relação à concepção de Infância e Criança, as quais amparam nossas 

atitudes e ações frente ao trabalho com a Educação Infantil. Buscou-se a compreensão 

em relação a Culturas Infantis pelo qual as crianças, por meio de produções simbólicas, 

ressignificam, dão sentido a tudo o que vivenciam e experimentam em relação ao 

mundo a sua volta. E, por conseguinte, tecemos algumas reflexões referente ao trabalho 

realizado nas escolas envolvendo as Artes, suas possibilidades e amplitudes no que se 

refere à formação estética dos alunos.  

Em relação aos aspectos metodológicos apresentamos a Pesquisa Qualitativa e a 

Pesquisa-Ação como norteadoras e facilitadoras da intervenção pedagógica com o grupo 

de crianças. Este aporte metodológico nos possibilita por meio da investigação e da 

ação, aperfeiçoar o trabalho pedagógico junto com os alunos dentro do âmbito escolar. 

Seguimos com uma breve Análise dessa ação e das interações que este determinado 

grupo de crianças apresentou. E por fim as Considerações finais, trazendo reflexões, e 

evidenciando a riqueza do trabalho sensorial nesta etapa da Educação.  

 

2 - REFERENCIAL TEÓRICO 
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A criança é sujeito histórico, ativo, que interage com o meio e produz cultura. 

Consideramos para tanto o desenvolvimento infantil à luz da concepção da Psicologia 

Histórico- Cultural, construída pelo pensador russo Lev S. Vigotski e seus 

companheiros. Essa concepção traz a cultura e as relações sociais como fatores de 

central importância no desenvolvimento humano. Temos assim o contexto cultural 

como o palco da constituição dos sujeitos, que, ao interagir com o meio e com seus 

pares, contribui na construção da cultura ao mesmo tempo em que é construído por ela. 

Portanto consideramos a criança como sujeito que cria novas formas de agir no mundo, 

cria novas ferramentas para atuar nesse contexto cultural, aprendendo e desenvolvendo-

se.  

            De acordo com as premissas de Vigotski (2010), a criança inicia o processo de 

aprendizagem antes de ingressar no ambiente escolar e nem sempre a aprendizagem 

escolar é continuidade da primeira, portanto aprendizagem e desenvolvimento estão 

interligados desde o nascimento da criança. Durante a primeira infância, a criança, em 

contato com os adultos, por meio da linguagem, ao nomear objetos, ao perguntar e 

formular hipóteses sobre o meio e o que observa, já vai se apropriando da realidade que 

a cerca. Leontiev (2010) ao discursar sobre a psique ressalta o desenvolvimento infantil 

determinado pelo desenvolvimento dos processos reais que a criança vivencia. Tanto a 

atividade interna (psicólogica), como a externa (comportamental), depende das 

condições reais, do que é oferecido, do ambiente e da cultura onde esta mesma criança 

está inserida. Cita a atividade principal de uma fase como promotora do 

desenvolvimento que trará passos importantes nos chamados processos psíquicos e a 

atividade principal na primeira infância, é sem dúvida a brincadeira.  

No que se refere aos aspectos humanos da criança e da sua constituição cultural, 

Pino (2005) contribui ao salientar que é necessário lançar o olhar cuidadoso para a 

criança e sua constituição, não a comparando com um padrão a ser alcançado, no caso o 

adulto, mas sim considerando suas particularidades como cada ser único e diverso. A 

criança ao nascer, possui todas as funções biológicas, porém as funções culturais serão 

construídas pelo contato e processo de transformação da cultura onde está inserida. É 

portanto, pelo contato com os outros sujeitos culturais, com o meio, que a criança, um 

ser biológico, se constrói enquanto um ser cultural.  
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Algumas reflexões em torno da representação da Infância, sua historicidade e 

algumas discussões em torno das culturas infantis tornam-se indispensáveis para pensar 

a criança, seu modo de vida, de sentir e de agir e compreender como interpreta e 

representa o meio social em que vive. Kuhlmann Jr. (2007), no capítulo “Infância, 

História e Educação”, ao trazer à tona diferentes pontos de vista de estudiosos da área 

da História da Infância, considera-a com um significado genérico. O autor defende que 

os conceitos de criança e infância não são natos, como algo dado, mas foram 

construídos ao decorrer do tempo, modificando suas denotações e simbologia no 

decorrer da história e dos processos pelo qual a humanidade passou. Ele ainda alega que 

não se pode fazer uma análise da infância e da criança sem considerar o meio social 

onde esses termos estão inseridos: relações de produção, o trabalho, a família, a 

urbanização, podendo então afirmar que existem não somente um, e sim mais de um 

modelo de infância coexistindo juntos. O que vale ressaltar é a necessidade de 

reconhecer a alteridade da criança e da infância. A criança enquanto sujeito, participa 

ativamente das relações sociais, produzindo e reproduzindo cultura, sendo um processo 

histórico, cultural e social, apropriando dos valores e dos modos de vida espaço-

temporal resultando em seu desenvolvimento. 

Castro (2007), em seu artigo intitulado “Noção de criança e infância: diálogos, 

reflexões e interlocuções”, propõe um diálogo em torno do termo infância e criança a 

partir de uma perspectiva da Sociologia. A autora defende que as concepções de 

infância, possuem significados dependendo do meio social, da cultura, do tempo, do 

local, das relações que se estabelecem nesse meio, podendo então existir diferentes tipos 

de significados no que se refere o termo Infância. Já Oliveira e Tebet (2010) trazem a 

Sociologia da Infância como a precursora da concepção de criança como ator social e 

produtora de cultura, trazendo a criança como protagonista, de forma sensível para 

prestar atenção no que ela tem a nos dizer em seus diferentes tipos de expressões e 

linguagens. 

 No que diz respeito ao Ensino das Artes na Educação e quais suas relevâncias e 

contribuições na área, tanto Almeida (2001) como Ferreira e Silva (2001), ressaltam as 

incoerências e equívocos das posturas adotadas pelos professores, no que se refere à 

Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, que, em sua maioria não 
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vem de encontro com o objetivo maior dos ensinos das Artes quem tem relação com a 

subjetividade e com a formação como um todo dos sujeitos.  

As Artes possibilitam lançar um olhar crítico e sensível e parafraseando Almeida 

(2001), o contato com as mais variadas formas das Artes (com qualidades estéticas), 

possibilita aos sujeitos, terem acesso com um repertório de experiências, contribuindo 

na formação da sensibilidade artística, buscando uma compreensão de que tudo o que já 

foi produzido dentro de um espaço-tempo, possui expressões de identidades e culturas, 

estimulando o sentimento de respeito às diferentes tipos de produções. Isso acontece 

quando se possibilita aos alunos terem o contato com uma multiplicidade de formas de 

expressão artística, considerando diferentes tipos de etnias, tempos, produções 

populares e eruditas e etc.  

 É imprescindível também ressaltar, neste trabalho algumas considerações a 

respeito da criança em seu terceiro ano de vida, sendo que o Plano de Ação Pedagógica 

realizado nesta pesquisa teve como público um grupo de crianças de até 3 anos de idade. 

No que diz respeito à educação das crianças de 0 a 3 anos, Goldschmied e Jackson 

(2006) ressaltam algumas características marcantes dessa fase como a manipulação, o 

mover-se, as diferentes formas de brincar e aprender, agindo com certa autonomia e 

curiosidade frente à um mundo para explorar. Portanto contribuem reafirmando que é 

nessa fase, de 2 a 3 anos, que gradativamente a criança se encanta em “fazer marcas” (p. 

162). Por isso a importância do contato com a tinta, com papéis e diferentes tipos de 

suportes e riscantes. É observável a diversão das crianças nessa fase com a descoberta 

dos diferentes tipos de materiais e substâncias e seus comportamentos: sentem prazer 

em sentir com as mãos, amassar, manipular e muitas vezes até mesmo tentando comer. 

 Isso ocorre mesmo antes das crianças conhecerem diferentes tipos de 

ferramentas disponíveis para manusear diferentes tipos de substâncias. É importante que 

o ambiente e o educador propiciem liberdade para fazer as descobertas. São as 

experiências da primeira infância que contribuem fortemente na formação de como as 

crianças concebem a si mesmas, as outras pessoas, as relações que estabelecem com o 

mundo. Assim, a pesquisa-ação realizada neste trabalho buscou apoiar-se neste aporte 

teórico para a realização das intervenções com as crianças da Educação Infantil.  
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3 - METODOLOGIA 
 
 

Neste momento apresentaremos alguns preceitos metodológicos que nos 

apoiaram tanto na construção da pesquisa quanto no processo de escrita deste trabalho. 

Tanto a pesquisa qualitativa quanto a Pesquisa-Ação nos ajudam a compreender a 

realidade complexa e dinâmica das situações escolares a fim de transformá-las.  

Para buscar compreender a complexidade da realidade do trabalho pedagógico, 

consideramos a perspectiva da pesquisa qualitativa defendida Bogdan e Biklen (1994) 

onde afirmam que o pesquisador é sujeito ativo, observador e a realidade é algo 

mutável, construída pelos sujeitos no decorrer do tempo e do espaço. Desta forma, os 

atores da escola, professores e alunos, e os demais profissionais, participam da 

construção do mundo por meio de suas ações, posturas e crenças, dentro do espaço 

escolar. Recorremos então a essa abordagem para entender a realidade como é 

apresentada, sem buscar a generalização de dados ou mesmo a comparação das 

situações com outras já conhecidas. 

 Para refletir sobre a prática, a fim de promover mudanças e transformação para 

contribuir de forma eficaz no desenvolvimento dos alunos, consideramos as 

contribuições de Tripp (2005) em relação à Pesquisa-Ação, afirmando que é uma 

estratégia de pesquisa que possibilita aos docentes aprimorarem os processos de 

preparar e vivenciar suas práticas. Abdalla (2005) tmabém enfatiza que adotar a 

Pesquisa-Ação como metodologia é a melhor forma de compreender a realidade, uma 

alternativa para analisar e avaliar a prática docente, observar, questionar, resultando em 

mudanças, transformações e tomada de decisão de forma mais consciente além de 

propiciar a relação entre a teoria e a prática. A autora afirma ser, o registro diário das 

observações, uma forma de poder, de ação e de participação quando cria um significado 

do que se está fazendo.  

A Pesquisa Qualitativa e a Pesquisa Ação possibilitam, por meio da observação, 

do registro contínuo, da inquietação em relação a uma dada realidade percebida pelo 

professor, buscar indagações, questionamentos e meios para o professor aperfeiçoar o 

seu trabalho de forma autônoma e reflexiva. Por isso, as temos como base tanto para a 
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pesquisa-ação realizada quanto para a construção da escrita deste trabalho. Assim, neste 

momento apresentaremos como a pesquisa foi pensada em seus procedimentos. 

 

3.1- Procedimento da Ação Pedagógica 

 

O Plano de Ação do Projeto, foi realizado com a turma de crianças de cerca de 2 

anos, ao qual, era regente de sala, no período de dois a três meses, em meados de 

Agosto/Setembro/Outubro do ano de 2015. Juntamente com a orientadora deste 

trabalho, construímos um cronograma, onde três dias por semana, durante o turno da 

manhã, seriam feitas propostas de atividades para as crianças. Assim, totalizamos 13 

encontros de intervenção. A organização da prática destacou a cada semana um órgão 

do sentido do corpo humano, o qual seria mais enfatizado que os demais. O projeto foi 

realizado dentro da sala de aula, e algumas vezes aproveitado o espaço do Solário (área 

externa da sala). A ação pedagógica contou com o auxílio e a participação de duas 

educadoras que já faziam parte da equipe de trabalho e que já vinham acompanhando o 

mesmo grupo de crianças. O Plano de Ação foi enfim, realizado com treze encontros, 

alternados semanalmente.  

Os registros foram realizados por meio de diário de bordo da pesquisadora. Os 

mesmos eram feitos após a realização da aula. Foram anotados como aconteciam as 

atividades, qual era o envolvimento das crianças, o interesse, quais os materiais que 

foram utilizados, o tempo de duração e algumas observações que a pesquisadora 

acreditava ser relevantes por apresentarem as impressões das crianças sobre as 

atividades propostas, por meio da fala, da interação com os colegas ou até mesmo por 

meio da expressão corporal. Juntamente com o diário de bordo foram realizados 

registros fotográficos e algumas filmagens. 

O primeiro encontro foi em consonância com o “Projeto da Horta”, um projeto 

Institucional da escola, que tem como objetivo o contato da criança com a natureza, a 

observação do crescimento da planta, o contato com a terra, a água e o cuidado com o 

meio ambiente. O segundo e terceiro encontro tiveram como principal objetivo a 

exploração tátil da criança, onde foi possível, por meio de materiais com diferentes 

texturas, explorar o contato e a curiosidade das crianças.  
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No quarto encontro foi realizada a exploração olfativa com diferentes tipos de 

materiais, afim das crianças perceberem, identificarem os aromas por meio da memória 

e de suas experiências, associando com outros elementos ou situações. O quinto e sexto 

encontros trouxeram como proposta a exploração visual e tátil por meio do tapete e da 

caixa sensorial, por meio do qual, as crianças deixaram suas impressões a respeito do 

que estavam vendo e sentindo. O sétimo encontro propôs a exploração do paladar por 

meio da degustação de alimentos com diferentes sabores, com o intuito instigar quais as 

impressões que as crianças tinham a respeito de cada um. O oitavo encontro teve como 

foco situações de exploração auditiva, por meio de um instrumento musical, no caso o 

violão, e vídeos com enfoque na audição, que incitaram envolvimento e curiosidade por 

parte das crianças.  

O nono encontro possibilitou uma vivência cultural por meio da música, da 

dança, do lúdico e por fim da escuta, do toque e da observação, através de uma cantiga 

de roda e da brincadeira dos varais, utilizando tecidos coloridos e de diferentes texturas 

com enfoque na exploração visual, tátil e auditiva. O décimo encontro trouxe como 

proposta a exploração auditiva e tátil com a utilização de balões contendo diferentes 

tipos de materiais, o que causou comportamentos e criações de outras situações pelas 

crianças, inesperadas pela professora.  O enfoque do décimo primeiro encontro foi a 

exploração tátil e visual com a construção da massinha de maisena colorida, que causou 

diferentes reações pelo grupo de alunos. 

Décimo segundo encontro denotou a exploração auditiva com sons que 

diferentes tipos de materiais podem produzir de forma que levantou diferentes hipóteses 

verbalizadas por parte das crianças. E conseguinte encerramos com o décimo terceiro 

encontro, realizando uma exploração tátil com os pés por meio de um percurso com 

materiais de diferentes texturas. Assim, apresentaremos no tópico a seguir como 

ocorreram as atividades para depois realizarmos algumas considerações sobre elas. 

4- ANÁLISE DA PRÁTICA 

 

Tentaremos nessa parte, construir uma leitura sob a prática realizada, 

considerando as crianças e as atividades bem como as contribuições do projeto, pela 

análise do registro das atividades e percepções da pesquisadora durante todo o processo. 
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Ao dar voz às crianças e oportunizar atividades sensoriais, tentaremos dialogar sobre 

suas interações, suas hipóteses, e apontar este trabalho como um caminho possível entre 

outros, para contribuir na formação, na construção do conhecimento na Educação 

Infantil e possibilitar a exploração e o contato das crianças com o mundo que as 

rodeiam.  

Considerando o fato das crianças produzirem cultura dentro de um espaço social 

e histórico, este trabalho poderia trazer outras reflexões e/ou outras análises caso fosse 

realizado com outro grupo, ou em outros espaços. Porém ao analisarmos a proposta da 

ação pedagógica, percebemos que a mesma aponta caminhos, para buscar compreender 

as crianças, como elas sentem, apreendem, produzem e compartilham as experiências 

entre seus pares. Para tanto iremos construir um diálogo, apoiado nas falas, nos registros 

escritos, das anotações relevantes que apontam algumas reflexões. E a proposta do 

trabalho de exploração sensorial por meio da proposta metodológica da Pesquisa-Ação 

contribuiu para essas análises e reflexões de forma efetiva e consciente.  

Para isso destacamos quatro pontos, sob os quais apoiamo-nos para compor a 

análise, denominados: a) A Interação das crianças b) O pensamento da criança e a 

linguagem; c) Como a criança se apropria do meio e constrói conhecimentos em relação 

ao que experimenta d) Infraestrutura: Fatores externos que influenciam direta e 

indiretamente no trabalho pedagógico do professor. 

 

a) Sobre a interação das crianças 

 

É relevante ressaltar que nos momentos em que as crianças se propuseram a 

sentir os materiais, por meio da descoberta, permaneciam concentradas e em silêncio. É 

o que percebemos nos encontros da exploração tátil no 2º e 5º encontro, nos quais com 

atenção e concentração as crianças experienciavam por meio do contato das mãos, 

repetindo o processo de exploração, curiosas para saber a sensação que determinado 

material lhe causava. Em outros momentos, como no caso da degustação, no 7º 

encontro, as crianças verbalizaram algumas opiniões em relação aos sabores dos 

materiais que lhe foram dispostos. Nessa situação cabe ressaltar, a interação com o 

adulto, e o papel importante do mesmo, quando contribui na construção de opiniões em 
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relação a algum objeto explorado. Caso bem exemplificado, quando na atividade da 

degustação, com o primeiro grupo, a professora, antecipadamente, experimentou o sabor 

azedo e amargo, demostrando certa expressão facial e opinião a respeito, repetida pelas 

crianças quando as mesmas experimentaram o mesmo sabor. Reforçado pela segunda 

situação, em que o segundo grupo, demostrou outras opiniões individuais e muito 

própria de cada criança, quando o adulto não realizou antecipadamente a experiência. 

 Nesse caso, algumas crianças verbalizaram afirmando gostarem do sabor azedo 

do limão, por exemplo, e outra criança afirmou não gostar do saber doce do mel. As 

crianças possuem impressões e sentem por meio de uma construção de opinião 

individual em relação a algo até mesmo de forma diferenciada entre elas, caso também 

observado na experiência com aromas no 4º encontro. Essas situações enfatizam não 

somente a interação com o material, mas a interação com o adulto, percebido o peso que 

tem a presença do adulto, sua fala e comportamento para com as crianças.  

Outro ponto, em relação aos materiais que chamou atenção de forma 

surpreendente foi no 10º encontro, onde as crianças ao explorarem os balões contendo 

diferentes materiais dentro, descobriram que cada balão, ao ser sacudido produzia um 

som diferente, convergindo com a proposta inicial da atividade. Percebe-se desta forma 

a exploração, a descoberta, a criatividade e construção de algo novo, por meio do 

comportamento da criança. Denota-se também a interação da criança com seus pares, 

pois a descoberta foi realizada inicialmente por uma criança e consequentemente 

repetida pelas demais que a observavam. Decorrente a isso se criou um momento 

descontraído no grupo em que as crianças se comunicavam pelos sorrisos e pelos 

olhares.  

Como as crianças interagiam entre si foi observado também nos encontros: 3º e 

9º. No 3º encontro, as crianças divergiram opiniões entre si, em relação aos materiais, 

demostrando por meio da fala em relação ao que estavam vivenciando, como por 

exemplo, ao dizer que as bolinhas translúcidas não eram do colega. No 9º encontro, os 

comportamentos, as falas durante a atividade lúdica dos varais, denotaram os 

combinados entre elas, e até mesmo algumas afinidades, como por exemplo, o fato de 

quatro ou cinco crianças se interessarem em espalhar os tecidos pelo varal, outras 

crianças sentiam prazer em tirar os tecidos, e outras duas ou três crianças se 
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interessarem em como se manuseava os prendedores para colocar e tirar e agrupá-los. 

De certa forma, foi possível perceber, que grupinhos menores se formavam dependendo 

de interesses comuns.  

Em relação à interação das crianças, é necessário evidenciar como o meio físico 

e social contribui na constituição e na formação da criança que por sua vez ocorre de 

maneira dialética com os pares e o contexto no qual se inserem. Portanto, destacamos 

neste tópico a interação como fator primordial no trabalho nesta faixa etária na 

construção de uma educação de qualidade com o público infantil.   

 

b) Sobre o pensamento da criança e a linguagem 

 

O grupo que vivenciou a experiência sensorial foi formado por crianças de 2 a 3 

anos, uma fase em que o desenvolvimento da linguagem é perceptível e passa por 

avanços consideráveis em relação a outras fases. Vigostki (2010) traz a presença da 

linguagem como uma conclusão do pensamento. Para se comunicar por meio da fala, a 

criança pensa sobre, depois verbaliza. Isso é notável, ao longo da experiência sensorial, 

como as crianças se apropriam da linguagem para externalizar opiniões, sentimentos e 

sensações em relação ao que estavam vivenciando.  

Entra aqui um ponto a ser considerado: o que elas falam, tem relação com o que 

foram construindo, em relação ao vocabulário, por meio do contato com adultos e outras 

crianças, tanto em ambientes externos à escola, como dentro da escola. Situação 

exemplificada na maioria dos encontros, porém demostraremos no 8º encontro por meio 

da exploração da audição. Ao trazer diferentes sons produzidos, as crianças conseguiam 

expressar verbalmente nomeando o que ou quem estava produzindo determinado som. 

Por exemplo, as crianças identificavam e associavam o som, verbalizando logo 

em seguida, dizendo se era o som de um carro, de um trem, a sirene de uma ambulância, 

o som produzido por fenômenos naturais como a chuva, trovão, água, ou identificando 

animais como cachorro, gato, passarinho ou até mesmo sons produzidos pelo corpo 

humano, como o espirro, a tosse. Antecipadamente à verbalização, ocorre o 

pensamento, portanto, a criança pensa sobre e depois fala sobre o que acredita ser.  
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Outro ponto a ser considerado, é que nem todas as crianças, identificavam de 

imediato, porém, quando uma criança identificava, favorecia o conhecimento da outra a 

respeito. O próprio vocabulário de uma criança trazido ao grupo colaborava no 

enriquecimento do vocabulário das demais crianças. O trabalho sensorial favoreceu a 

construção do conhecimento pelo grupo de crianças em relação a diferentes materiais 

presentes no cotidiano com enfoque diferenciado, buscando enriquecer os processos de 

linguagem e o pensamento, muito importantes nesta fase do desenvolvimento infantil.  

 

c) Como a criança se apropria do meio e constrói conhecimentos em relação ao 

que experimenta 

 

Já sobre como a criança se apropria e constrói conhecimentos, ressaltamos as 

vivências, as experiências, a relação com o mundo e com os demais sujeitos ao entorno 

da criança. Com a apropriação do pensamento e da linguagem, a criança levanta 

hipóteses para responder a questões ou situações que lhe são possibilitadas. Algo 

evidenciado nos encontros 2º, 5º, 9º e 12º. No 5º encontro, após a exploração sensorial 

tátil, a professora questionou os alunos sobre o que estava disposto no tapete sensorial, a 

fim de entender qual o conhecimento que as crianças tinham a respeito de cada material. 

As crianças se prontificaram, por exemplo, afirmando que o canudo era para fazer bolha 

de sabão (algo que lhe foi experienciado). Outra criança opina que a esponja de aço é 

um algodão velho. Nesse caso, a criança levanta uma hipótese segundo seus 

julgamentos, até mesmo no que diz respeito à aparência da esponja de aço e já denota aí 

que está construindo o conceito da palavra “velho”.  

No 2º encontro, durante a exploração tátil de diferentes tipos de materiais em 

recipientes transparentes, após a experiência, a professora questiona as crianças sobre a 

consistência e a temperatura dos materiais. Percebe-se no grupo, que as crianças, nesta 

fase, ainda estão construindo os conceitos de que é duro, mole, quente ou frio. Nesse 

caso, as crianças diziam, por exemplo, que o macarrão cozido era duro e que as pedras 

eram moles. Com a experiência e com a mediação da professora, foi possível uma outra 

concepção sobre este aspeco, contribuindo na formação do conhecimento das crianças 

em relação às texturas.  
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No 9º encontro, durante a atividade lúdica, que propunha também uma 

exploração sensorial por meio da audição, visão e tato, foi possível perceber que as 

crianças interagem por meio de comportamentos e conhecimentos favorecidos pelo 

meio cultural. Isso é notável quando uma criança retira os retalhos do varal, coloca 

sobre os ombros, caminha e coloca-os dentro da bacia dizendo que tem que recolher a 

roupa porque vai chover. Não houve, nesse caso, uma exemplificação da professora. A 

criança utilizou de alguma observação da realidade, como por exemplo, ao observar 

algum adulto em sua casa, para entender que se recolhem as roupas do varal quando se 

percebe que vai chover. O conhecimento é construído pelas crianças pelo o que ela 

observa, percebe, sente ou até mesmo por outros sujeitos como os adultos e outras 

crianças por meio da linguagem.  

Já no 12º encontro, quando a professora dispôs diferentes materiais, e ofereceu 

para as crianças experimentarem as baquetas e verificar o som que cada material 

produz, antecipadamente foram feitos alguns questionamentos ao grupo de crianças, 

sobre o que elas achavam a respeito de cada material, se iria produzir som ou não. As 

crianças levantaram hipóteses de antemão e posteriormente por meio da experiência, 

conseguiram fazer comparações entre os materiais, descobrindo se os sons eram iguais 

ou parecidos, e se os materiais que eram similares fisicamente produziam os mesmos 

sons. Neste ponto, trazemos então a construção do conhecimento a respeito de algo, por 

meio de uma exploração sensorial auditiva, a importância de se considerar o 

conhecimento prévio das crianças, o levantamento de hipóteses e principalmente a 

experiência, que nesta fase de vida das crianças, é de extrema importância. Sobre este 

ponto de análise fica evidente que o trabalho de exploração sensorial contribuiu de 

forma ampla na formação de novos conhecimentos, por meio do contato, das interações 

e pela exploração de materiais e situações oportunizadas. 

 

d) Infraestrutura: Fatores externos que influenciam direta e indiretamente no 

trabalho pedagógico do professor 

 

Em relação ao número de crianças, vale relembrar que o grupo era composto por 

vinte e quatro crianças na faixa etária de 2 anos de idade. Durante todos os encontros, 
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foi perceptível o interesse e o envolvimento das crianças nas atividades propostas de 

exploração sensorial. Devido à quantidade de alunos era necessário fazer um 

revezamento para garantir que todas as crianças participassem das atividades de 

determinados encontros em que julgava necessário realizar com um número menor de 

alunos. Porém, este revezamento não permitia que as crianças explorassem o quanto 

desejavam em cada atividade. Percebemos que diante das situações propostas durante o 

projeto, as crianças ficariam um longo tempo experimentando os materiais e as 

situações. O que não foi possível devido a esse fato, que impactou diretamente na 

proposta trabalho.  

A escola é dinâmica e devido a diferentes fatores, o trabalho aconteceu, porém 

não de acordo com o cronograma inicial. Fatores esses, alguns, relativos à gestão da 

escola e aos recursos disponíveis. Sobre isso Abdalla (2005), afirma que “a cultura 

organizacional e clima institucional afetam nas atuações, tanto em sala de aula, quanto 

na instituição como um todo” (p. 395). 

Faz necessário esse ponto de análise sobre a infraestrutura, pois por meio da 

vivência, percebemos o quanto a mesma pode ser uma grande aliada e facilitadora do 

trabalho docente ou até mesmo dificultá-la. A escola é uma construção coletiva, 

portanto são muitas “mãos” que quando unidas com um propósito conseguem alcançar 

um objetivo e destacamos aqui a importância de políticas públicas voltadas às 

instituições educacionais para que construam uma educação de qualidade com as 

condições materiais necessárias a isso. 

Desta forma, a prática, ultrapassando as limitações muitas vezes impostas pelas 

condições de trabalho, possibilitou algumas reflexões que vieram ao encontro com o 

que foi dialogado por meio dos referenciais teóricos: a criança como sujeito ativo de sua 

construção enquanto sujeito, da possibilidade de escutar e compreender as crianças, por 

meio das culturas infantis, do seu modo de agir e sentir. A proposta da atividade de 

exploração sensorial contribuiu para a aprendizagem das crianças, considerando as 

peculiaridades da fase em que estavam vivendo: múltiplas possibilidades de 

descobertas, denotando envolvimento, curiosidade e prazer por parte das mesmas 

durante todo o projeto.  
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Acreditamos que a proposta de trabalho proporcionou reflexões tanto sobre o 

processo ensino-aprendizagem quanto ao modo como o professor prepara sua proposta 

pedagógica na Educação Infantil. A realização deste trabalho veio ao encontro com os 

anseios, angústias e inquietações do trabalho docente, trazendo algumas descobertas e 

também afirmações daquilo que se vivenciava durante a trajetória de trabalho da 

docente com seus alunos. Toda a pesquisa almejou um diálogo entre teoria e a prática 

resultando em novos olhares, novas perspectivas e novas posturas no que se refere ao 

trabalho docente.  

Como os diferentes autores abordaram a Pesquisa-Ação: Abdalla (2005), 

Bogdan e Biklen (1994) e Tripp (2005), esta metodologia de pesquisa trouxe mudanças, 

aprendizados e transformações para se pensar o trabalho em sala de aula, evidenciando à 

docente o que já conhecia sobre as crianças e reafirmou a importância de um trabalho 

voltado para o interesse das mesmas, pensando em um ensino desenvolvimental. 

Possibilitou ainda que o docente busque dialogar sobre como as proposições teóricas 

podem traduzir-se em prática, buscando coerência e qualidade nas intervenções 

propostas na Educação Infantil.  

A Educação Infantil no Brasil, amparada por documentos legais, tem caminhado 

e trilhado por caminho de melhorias, tanto no atendimento quando na qualidade do 

trabalho pedagógico. Sabemos que comparado à história da Educação Brasileira, muito 

se avançou e muito mais deverá ser feito para alcançar um atendimento com qualidade 

de ensino de fato. O Brasil, por ser um território extenso, abriga em si, diferentes 

culturas, diferentes infâncias, diferentes modos de ser criança. Cabe ao Estado, à escola 

e às famílias garantir espaços e tempos onde a criança é respeitada em suas 

especificidades e as suas necessidades.  

Por fim o objetivo do projeto era investigar como as crianças compreendem, 

percebem, interagem, aprendem por meio de situações de exploração sensorial. Em 

relação à experiência da ação pedagógica, primeiramente é relevante considerar que foi 

observado nas crianças o que os estudos já feitos em relação à aprendizagem e ao 
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desenvolvimento infantil afirmam: a criança é um sujeito social que aprende e se 

desenvolve por meio das interações do contato com o seu meio social e cultural. 

 Inferimos também que a atividade de exploração sensorial pode contribuir 

fortemente na aprendizagem e desenvolvimento infantil e principalmente vem ao 

encontro com o interesse, a curiosidade e o envolvimento por parte dos pequenos nesta 

fase do desenvolvimento, aspecto importante a ser ressaltado, pois foram as angústias 

da profissão e a observação sensível às crianças que me trouxe a esse trabalho.  

Em relação ao preparo das atividades pedagógicas realizadas, esperamos inspirar 

outros trabalhos a partir do compartilhamento desta experiência, de atividades que 

podem ser oferecidas para as crianças destacando um acompanhamento de perto do 

desenvolvimento das mesmas e da avaliação constante por parte do professor. O 

trabalho de exploração sensorial possibilitou também ao docente outros olhares, outras 

percepções em relação a si, a escola e à sua prática pedagógica. Assim, esperamos com 

este relato de prática instigar novos e diferentes projetos dentro do cenário da Educação 

Infantil. 
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Nesse artigo procuro expressar os debates sobre a infância e suas relações com as mídias. De 
uma lado, temos uma visão pessimista sobre as transformações da infância e sua relação com a 
mídia, responsável pelo fim das fronteiras entre o mundo adulto e o mundo infantil. Do outro 
lado, encontra-se em circulação um discurso otimista sobre as mídias e as crianças, 
especialmente, os computadores, a internet e os games, capaz de lhes oferecer caminhos para 
desenvolverem individualmente sua aprendizagem, criatividade, e auto-realização. Nessa 
abordagem, cabe aos filhos ensinar aos pais a viver na “era dos caos”. Tanto os autores que 
defendem a “morte da infância”  quanto aqueles que propugnam a autonomia da “geração 
eletrônica” como um avanço, têm uma concepção essencialista sobre infância e uma visão 
determinista sobre tecnologia e mídias. Suas posições essencialistas os levam a demarcar bem 
as gerações e tratá-las de forma homogênea. Há, para eles, uma visão romântica da infância, não 
oferecendo, nenhuma delas, uma possibilidade de desenvolvimento de políticas culturais, 
educacionais, sociais, que possam “de fato, habilitar todas as crianças a lidar com as realidades 
culturais e mudanças nas quais nasceram” (Buckingham, 2007, p.87). 
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Nesse artigo procuro expressar os debates sobre a infância e suas relações com as 

mídias. De uma lado, temos uma visão pessimista sobre as transformações da infância e sua 

relação com a mídia, responsável pelo fim das fronteiras entre o mundo adulto e o mundo 

infantil. Nessa visão negativa da mídia, apontamos também os estudos que mostram que a 

produção de produtos culturais pela indústria de entretenimento produz a homogeneização, a 

colonização do imaginário e do lúdico infantil. Do outro lado, encontra-se em circulação um 

discurso otimista sobre as mídias e as crianças, especialmente, os computadores, a internet e os 

games, capaz de lhes oferecer caminhos para desenvolverem individualmente sua 

aprendizagem, criatividade, e auto-realização. Nessa abordagem, cabe aos filhos ensinar aos 

pais a viver na “era dos caos”, no dizer de Rushkoff (1999). 

Postman (1999), publicou a obra O desaparecimento da infância, no início da década de 

1980, e defende a tese de que os meios de comunicação, sobretudo a televisão, extinguiram as 
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fronteiras entre o mundo dos adulto e o das crianças. Evidencia vários exemplos da supressão da 

infância: as brincadeiras tradicionais de rua estão desaparecendo e a própria idéia de jogo 

infantil, organizado pelas próprias crianças, de forma espontânea, em qualquer espaço, está 

sendo ameaçado pela profissionalização. Afirma que, hoje em dia, as crianças aprendem a jogar 

futebol em escolas, possuem treinadores, em seus campeonatos há  árbitros, pais e mães 

aplaudem e vaiam nas laterais e seguem toda a estrutura dos clubes profissionais. Mostra que os 

jogos tradicionais infantis, identificados pelos historiadores Peter e Iona Opie, não fazem parte 

do repertório  lúdico infantil e até o esconde-esconde praticado desde Atenas de Péricles, está 

desaparecendo do dia a dia das crianças. As roupas infantis deixaram de existir e o conselho 

dado por Erasmo, e aceito por vários séculos, de que o vestuário das crianças e adultos deveria 

ser diferenciado, é agora rejeitado por ambos os grupos. 

Esse processo pode ser também observado nos hábitos alimentares, na linguagem, no 

entretenimento, havendo uma crescente homogeneização entre o mundo das crianças e dos 

adultos. Para Postman, estamos vivendo uma era em que os adultos prolongam sua infâncias e 

as crianças e adolescentes abreviam as suas. Estamos em uma época em que as etapas da vida 

somente são reconhecidas nos dois extremos, a primeira infância e a senil. 

Esse autor  constata que a imprensa foi um dos meios essenciais para a consolidação do 

conceito de infância, que a mídia eletrônica, sobretudo a televisão, faz desaparecer as diferenças 

entre o mundo adultos e o das crianças.   

No Renascimento surge a palavre impressa, instituindo um novo mundo simbólico , que 

deu origem a uma nova concepção do mundo adulto, do qual as crianças foram excluídas. Foi 

necessário encontrar  um outro espaço onde elas pudessem viver e esse outro mundo ficou 

conhecido como infância. Segundo Postman (1999,p.42) “ a prensa tipográfica nos deu nossos 

eus, como indivíduos únicos, para pensar e falar deles. E este senso exacerbado do eu foi a 

semente que  levou ao florescimento da infância. 

 A imprensa criou um ambiente psicológico para desenvolver a noção moderna de 

individualidade e, ao mesmo tempo, a necessidade de aprender a ler e a escrever, de inventar 

escolas, hierarquizar o conhecimento por faixa etária, difundir noções de pudor, enfim, criar  o 

homem letrado, separado do mundo das crianças. Essas tinham que passar por um longo período 

de formação, de preparação, para ingressar e conhecer os segredos do mundo adulto e este 

passou a definir as representações da infância. Por meio da tipografia e da escolarização, “ os 

adultos adquiriam um controle sem precedentes sobre o ambiente simbólico do jovem, e 
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estavam, portanto aptos e convidados a estabelecer as condições pela quais uma criança iria se 

tornar um adulto ( Postman, 1999,p.59). 

O mundo da imprensa, da cultura letrada, exige a capacidade de pensar logicamente e, 

em sequência, requer análise e síntese, respeito à lógica e às regras de gramática, elaboração de 

conceitos e abstração. Para a criança adquirir essas habilidades é necessário que aprenda 

“reprimir” os seus instintos naturais, a regular suas funções corporais, a ter concentração e 

serenidade, enfim, a ter autocontrole. Ao contrário da imprensa, a televisão é para Postman 

(1999) um meio visual que não necessita de nenhuma habilidade para compreendê-la, solicita 

uma percepção imediata e não requer pensamento conceitual, decodificação analítica. Nesse 

meio de comunicação predomina a imagem, sem a a apresentação de conceitos, apenas mostra 

coisas, não oferece proposições, não precisa estar em conformidade com as regras da evidência 

e da lógica. Exige do espectador apenas emoção e não o desenvolvimento da razão, e tem a 

possibilidade de “adormecer nossa mente”, “encolhê-la”. 

Postman (1999) constata que a televisão apresenta a informação de maneira 

indiferenciada e todos, independentemente da idade, têm acesso ao mesmo conhecimento e a 

consequência desse fato, é a destruição das fronteiras entre a infância e a maturidade. Isto ocorre 

por três motivos: primeiro, para ver televisão não há necessidade de instrução; segundo, não 

exige complexidade do pensamento e nem do comportamento; terceiro, não segrega a sua 

platéia. A mídia eletrônica acaba com a hierarquia entre as faixas etárias e também com os 

segredos da vida adulta, pois todo assunto e informação podem ser tratados pela TV, não 

havendo restrições na linguagem, na cognição, na imaginação. Suas imagens são concretas e 

auto- explicativas. Portanto, tanto as crianças de seis anos quanto os adultos de setenta estão 

aptos a vivenciar o que é proporcionado por programas da televisão. A exclusividade do 

conhecimento, da informação e a idéia de vergonha diluíram-se, desmistificando as fronteiras 

entre o mundo dos adultos e o das crianças. Para Postman (1999), a civilização não pode existir 

sem o controle dos impulsos de agressão e da satisfação imediata das necessidades. A vergonha 

é o mecanismo pelo qual se mantém a barbárie afastada, e o seu poder depende do mistério e do 

temor que abrange diversos  atos. 

Cenas de violência, de sexo, de pedofilia, de prostituição infantil, de fome, de doenças e 

incesto passaram a fazer parte do cotidiano infantil, pois a mídia é para Postman (1999) um 

“meio que escancara tudo” e que revela os segredos anteriormente reservados ao mundo dos 
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adultos. Essa fusão dos dois mundos enfraquece tanto a autoridade dos adultos quanto a 

curiosidade das crianças. A televisão destrói tanto o conceito moderno como a idéia de infância. 

Partindo do pressuposto de que a infância é uma construção histórico-social, Steinberg e 

Kincheloe (2001) constatam que “a mudança na realidade econômica associada ao acesso das 

crianças a informações  sobre o mundo do adulto transformou drasticamente a infância”(p.13). 

A instituição escolar no mundo contemporâneo divide a função pedagógica com o que 

denominam de pedagogia cultural baseada nas mídias, revolucionando a infância. Uma 

“revolução” transmitida por televisão, cinema, revistas, brinquedos, videogames e internet, que, 

usando fantasias e desejos, permitem às mídias criarem uma perspectiva de cultura que se 

mistura com ideologias de negócios e valores de livre mercado. Essa pedagogia cultural é 

estruturada por dinâmicas comerciais.  

Segundo esses autores citados, lutar frontalmente contra essa produção corporativa da 

cultura infantil é impossível, pois o seu objetivo é a pedagogia do prazer, sendo, por isso, difícil, 

de afastar as crianças e adolescentes do seu convívio. Porém, Steinberg e Kincheloe(2001) 

apontam estratégias possíveis na luta contra a concepção pedagógica de mercado das mídias. 

Sugerem a construção de uma pedagogia crítica em que os professores têm o papel de 

desmistificar as ideologias transmitidas pelos meios de comunicação, formando e possibilitando 

o desenvolvimento de uma consciência critica nas crianças e nos adolescentes, o que permitiria 

uma resistência aos “prazeres sedutores” dessa cultura. Os currículos das escolas devem ser 

reformulados para que esses jovens tenham consciência do “caos da informação da hiper-

realidade” veiculadas pela mídia: “Neste contexto, as escolas vêm a ser não apenas a instituição 

de repasse de informação, um local de hermenêutica, mas também um lugar onde o pensamento 

é formado, onde a compreensão e a interpretação são engendradas” (Steinberg & Kincheloe, 

2001, p.35).  

Essa mudança na infância ocorreu devido às transformações do modo de viver 

contemporâneo e acesso ilimitado das crianças às mídias. As noções tradicionais de infância, 

compreendidas como o tempo da inocência e da dependência do adulto foi solapado pela 

televisão,  no decorrer do século XX. A autoridade dos adultos foi minada porque, na 

atualidade, a criança vê pela televisão o mundo como é, e tem acesso ás mesmas informações 

que os adultos. 

A televisão, segundo Steinberg e Kincheloe (2001), coloniza o desejo infantil. A cultura 

infantil produzida pela mídia cria significados particulares e estimula as crianças a interpretar o 
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mundo e a si mesma a partir  dessas referências, formando a sua identidade e a sua visão de 

mundo. Dessa forma, televisão, filmes, brinquedos e videogames fornecem modelos do que 

significa ser masculino e ser feminino, ter sucesso ou fracasso, o que é considerado bom ou 

mau. Ao mesmo tempo, a mídia vincula, via propaganda, uma “teologia do consumo”, ou seja, a 

idéia de que, por meio da compra de novos produtos, alcançamos a plena felicidade. As grandes 

corporações associam prazer a felicidade e ao ato de consumir. 

Seguindo essa trilha, Kellner (2001) evidencia que a cultura transmitida pelas mídias 

via imagens, sons, narrativas e espetáculos auxilia a tecer a vida cotidiana, determinando o 

lazer, as opiniões políticas e os comportamentos sociais. A indústria cultural fornece modelos de 

etnia, raça, sexualidade, gênero, visões de mundo que determinam como os indivíduos vêem a si 

mesmo e aos outros, como constroem as suas identidades. A cultura da mídia é uma cultura 

comercial, high-tech, e, ao mesmo tempo, pedagógica, pois ensina como pensar e sentir, o que 

temer e desejar, o que é certo ou errado, moral ou imoral, legitimando as relações de dominação 

e produzindo uma nova forma de cultura global. 

No mundo atual, vivemos em uma sociedade de mídia e consumo e, por isso, é 

necessário aprender a interpretar, analisar e criticar as suas mensagens e os seus efeitos, pois 

levam crianças, adolescentes, jovens e adultos a identificar e reproduzir as relações sociais 

vigentes na sociedade contemporânea. Segundo Kellner (2001, p.11): 

 

/.../ as diversas formas da cultura veiculada pela mídia induzem os 
indivíduos a identificar-se com ideologias, as posições e as 
representações sociais e políticas dominantes. Em geral, não é um 
sistema de doutrinação ideológica rígida que induz a concordância 
com as sociedades capitalistas existentes, mas sim os prazeres 
propiciados pela mídia e pelo consumo. O entretenimento oferecido 
por esses meios frequentemente é agradabilíssimo e utiliza 
instrumentos visuais e auditivos, usando o espetáculo para seduzir o 
público e levar-se a identificar-se com certas opiniões, atitudes, 
sentimentos e disposições. A cultura de consumo oferece um 
deslumbrante conjunto de bens e serviços que induzem os indivíduos a 
participar de um sistema de gratificação comercial. A cultura da mídia 
e a de consumo atuam de mãos dadas no sentido de gerar pensamentos 
e comportamentos ajustados aos valores, ás crenças e às praticas 
vigentes.  
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Esse autor constata que as crianças e os adolescentes eram educados via contos 

tradicionais, tradições populares, e pelas instituições familiar, escolar e religiosa. Nos dias de 

hoje, a cultura da mídia substitui as instituições tradicionais, tornando-se dominante na 

socialização de nossa juventude, fornecendo modelos de identidade, estilo, moda e 

comportamento. Além disso, a cultura infanto-juvenil produzida e comercializada pelas grandes 

corporações tomou lugar dos artefatos tradicionais na infância contemporânea. Assim, nossos 

jovens estão imersos em televisão, cinema, rádio, jogos de computadores, videogames, Internet: 

 

/.../ a mídia colonizou a cultura, que ela constitui o principal veículo 
de distribuição e disseminação da cultura, que os meios de 
comunicação de massa suplantaram os modos anteriores de cultura 
como o livro ou a palavra falada, que vivemos num mundo no qual a 
mídia domina o lazer e a cultura. Ela é portanto, a forma dominante e  

lugar da cultura nas sociedades contemporâneas (Kellner, 2001, p. 
54). 

 

Se, por um lado, esses autores consideram que a cultura vinculadas pelo meio de 

comunicação dilui as fronteiras entre o mundo dos adultos e o das crianças, por outro, com o 

desenvolvimento das mídias digitais, surgem teorias que sugerem que a sua utilização pelas 

crianças, aperfeiçoam a criatividade, as habilidades e o talento. Isso possibilita afirmar que as 

crianças encontram sua libertação e aumentam a atribuição de poder, diferenciando o mundo 

infantil do adulto, que devem aprender com as crianças. 

Para análise dos que defendem a “libertação” das crianças, utilizaremos, 

principalmente, os livros de Don Tapscott – Geração digital – a crescente e irreversível 

ascensão da geração NET, e Douglas Rushkoff –Um jogo chamado futuro, embora existam 

outros que alinhados a esse posicionamento, como, Seymour Papert, Steve Johnson e outros. Os 

textos que acolhemos são representativos dessa abordagem e contém as ideias fundamentais 

defendidas por esse grupo. 

O mais otimistas desses autores é Tapscott (1999), que utiliza dois conjuntos de 

oposições: tecnologias, isto é, televisão versus internet, e gerações, sendo que a primeira é 

representada pela geração baby-boom, e a segunda, pela geração net. Para ele, a televisão 
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determinou a geração baby-boom, quando a cultura, lazer, valores, hábitos e política. Os 

telespectadores são passivos e a TV é um meio de comunicação unidirecional, não permitindo o 

diálogo entre seu público; não lhes desenvolve o raciocínio . Já a internet, mais utilizada porque 

devem procurar informação, ao invés de ser simples espectadores. As crianças, pela primeira 

vez na história vêm: 

 

/.../ assumindo o controle de elementos críticos de uma revolução nas 
comunicações, Na internet, as crianças têm de procurar a informação 
em vez de simplesmente olhar. Isso faz com que desenvolvam 
habilidades de raciocínio, investigação e muito mais./.../ Além do 
mais, as crianças começam a questionar pressupostos antes 
incontestados. Na internet, existe uma grande diversidade de opinião a 
respeito de tudo e constantes oportunidades de expressar suas 
opiniões. Isso está levando a uma geração que cada vez mais contesta 
os valores implícitos na informação. A informação transforma-se em 
conhecimento através da aplicação do julgamento humano. À medida 
interagem entre si e com os inúmeros recursos de informação na 
internet, as crianças são obrigadas a exercitar não apenas seu 
pensamento crítico, mas também seu bom senso. Esse processo está 
contribuindo para o inexorável colapso do conceito de autoridade e 
hierarquia baseadas na experiência. Cada vez mais os jovens são 
donos do ambiente interativo e de seu próprio destino nele. (Tapscott, 
1999, p. 25). 

 

A partir da posição de Tapscott (1999), podemos questionar se realmente as crianças, 

utilizando o computador e a internet, aprendem de maneira espontânea o conhecimento 

elaborado. Parece ser um retorno á imagem romântica da infância, quando as crianças ainda 

eram vistas com capacidades inatas e espontaneidade natural para a aprendizagem.  Na verdade, 

nossa geração “baby-boom” aprendeu que conhecimento é a crítica ao espontaneismo e que por 

isso é a negação do conhecimento que leva “séculos” para ser elaborado. Parece que o autor faz 

confusão entre conhecimento e informação.  

Para esse autor a internet seria a antítese da televisão , sendo que a mídia digital 

transforma e redefine a TV, porque a engloba. O mercado passa a ser dependente da mídia 

digital, mudando o comportamento de compra, também, dos adultos, influenciados por seus 

filhos. 
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Tapscott (1999) conclui que os jovens estão aprendendo, desenvolvendo-se e 

prosperando no mundo digital. Defende a mudança para acompanhar a evolução do mundo 

infantil e do jovem, deve ocorrer nos adultos, isto é, pais, educadores, legisladores e 

empresários. Assim, devem aprender com a liberdade de explorar dos jovens. Para ele, o fato da 

geração atual se desenvolver mais rapidamente que as anteriores não significa o “fim da 

infância”, mas um novo mundo para brincar. A brincadeira seria, na verdade, tempo produtivo, 

tempo de aprender, de desenvolver habilidades, de investigar e solucionar problemas, tempo em 

que estão escrevendo e aprendendo sobre o mundo. 

A mídia digital vai, cada vez mais, diferenciando pobres, com acesso restrito ás novas 

tecnologia, e ricos, que, tendo mais facilmente em suas mãos esses instrumentos, vão 

confirmando a dianteira no conhecimento e desenvolvimento de habilidades. Isso irá distinguir 

novamente a possibilidade de sucesso na vida para ricos, negada aos pobres. Na medida em que 

o uso da informática é essencial para o sucesso econômico e o bem-estar social, a perspectiva do 

“apartheid da informação” torna-se mais presente em nossa realidade. Apesar dessa afirmação, 

Tapscott (1999) continua a sua análise sobre a “geração net”, que seria o futuro, abstraindo a 

questão da lógica capitalista. 

Em relação ao brincar, o impacto das brincadeiras e jogos digitais na infância de hoje 

Tapscott (1999) mostra que a “geração net”, não deixou de brincar, porém, utiliza o computador 

e a internet para se divertir. O ciberespaço passa a ser local de entretenimento e ponto de 

encontro dessa geração. É o espaço onde brincam e se divertem e as crianças não deixam de ser 

crianças. Constata que cada vez mais meninos e meninas das classes média e alta deixaram de 

realizar suas brincadeiras ao ar livre, substituídas por atividades produtivas e esportes 

competitivos. Isso ocorreu devido á redução do espaço livre para as crianças brincarem, 

afetando mais os meninos que as meninas, pois, tradicionalmente, as atividades lúdicas 

femininas ocorriam sob a supervisão das mães e eram direcionadas para o “desenvolvimento das 

habilidades domésticas femininas” (Tapscott, 1999, p. 157). Com a internet e os games, crianças 

e adolescentes retomam a autonomia que tinham ao brincar nas ruas. 

Cada vez mais as crianças utilizam os videogames e os jogos on-line para se divertirem, 

porém existe uma diferença de gênero. Os meninos preferem os jogos mais violentos, enquanto 

as meninas se identificam com os games com protagonistas femininas e com bom enredos. 

Somente brincam com jogos violentos quando querem desafiar o sexo oposto. Os meninos 
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preferem os jogos de luta e violência porque a natureza masculina é tradicionalmente agressiva, 

violenta e predadora: 

 

A razão dessa violência, e da atração dos meninos por ela, está 
arraigada no padrão tradicional que os meninos sempre mostram na 
brincadeira. Videogames e jogos de computador são praticamente uma 
réplica da cultura do quintal como espaço de lazer dos meninos 
(Tapscott, 1999, p.159). 

 

Conclui o autor que a “geração net” é responsável pelos avanços do futuro, porque trata 

a mídia digital de forma natural e espontânea, o que lhes permite acesso ao conhecimento com 

criatividade, ao contrário de seus pais, que são vistos como “tecnofóbicos”, incompetentes e 

refratários, a esse mundo tecnológico criado e difundido pelos jovens. 

Nesse sentido, segundo ele, podemos dizer que a juventude está criando uma nova 

cultura, ou seja, um novo modo de ser e viver. Isso está realmente ocorrendo na sociedade 

contemporânea? Há na verdade, a criação de uma nova cultura ou vivenciamos a continuidade 

das contradições desenvolvidas com o mundo burguês? 

Rushkoff(1999), outro autor que defende a infância e a juventude que cresceu com as 

mídias, chama essa geração  de “filhos do caos”, pois é a geração que vive a crise global que 

enfrentamos na sociedade atual. Denomina screenagers as crianças e adolescentes que vivem 

em frente à tela: televisão, computadores, videogames, celulares e opõem-se a eles, os seus pais, 

os “filhos do baby-boom”.  Estes pensam de forma linear, lógica, dualista e continuam a 

defender os valores conservadores que tentaram romper na década de 1960, sendo que a 

juventude atual pensa a descontinuidade, utilizando criação e inovação, que somente são 

possíveis com as novas mídias, em um processo evolutivo da sociedade. Portanto, os jovens 

devem ensinar os adultos a viverem na “era do caos”: 

 

Assim, vamos suspender temporariamente nossa função adulta de 
modelos e educadores da juventude de nosso país. Em vez de focalizar 
de que forma nós, como adultos, devemos orientar as atividades de 
nossos filhos com atrativos educacionais para que tenham melhor 
desenvolvimento, vamos observar as habilidades adaptativas naturais 
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demonstradas por nossos filhos e buscar nelas as respostas para alguns 
de nossos problemas de adaptação á pós-modernidade. Os jovens são 
nossa amostra de teste – nossos guias avançados. Já são o que nos 
devemos nos tornar (Rushkoff, 1999, p.20-21) 

 

 

           Defende, ainda, que a nova cultura midiática dos jovens simboliza uma reação á 

dominação tecnológica, sendo, ao mesmo tempo, uma habilidade de evolução que a acompanha. 

Enfatizamos, também, como para ele, que as crianças se orientem em relação às mídias, 

sustentando que a “geração da tela” desenvolve novas habilidades cognitivas que lhe 

possibilitam tratar o excesso de informação gerado pelas mídias, processando-a com mais 

facilidade, utilizando-se da criatividade, ao invés da passividade. 

         Concorda com Tapscott (1999) que a tecnologia está transformando os locais de trabalho, 

que levará ao fim do trabalho mecânico, mudando a cultura empresarial, convertendo-se da 

criatividade, ao invés da passividade. 

          Para Rushkoff (1999), a sociedade se desenvolve evolutivamente e, ao invés do caos, 

propagado por tantos autores, a nova “geração da tela” construirá um mundo comunitário, mais 

ético, rompendo com a visão apocalíptica da realidade atual. No final do livro conclui que: 

A mídia, a fantasia e o ritual dos filhos do caos são as atividades que 
surgem naturalmente para nos tranquilizar com relação á nossa 
capacidade de sobreviver ao nosso destino coletivo. Nossas 
ideologias, ícones culturais e sistemas morais estão todos sendo 
reavaliados no seu novo contexto caótico. Os que funcionam bem se 
espalham mais e melhor que antes, enquanto os que não funcionam 
simplesmente caem no esquecimento. È como se nossa cultura de 
mídia fosse uma máquina gigantesca – uma máquina organizadora que 
classifica e reclassifica toda idéia, conceito ou fala. Quando o conceito 
original – seja ele o nazismo, Nike ou o Estado-nação – sair do outro 
lado da máquina, estará transformado numa obscuridade ridícula ou 
será disseminado globalmente. (Rushkoff, 1999, p.291 – 292). 

 

 

Tanto os autores que defendem a “morte da infância”  quanto aqueles que propugnam a 

autonomia da “geração eletrônica” como um avanço, têm uma concepção essencialista sobre 
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infância e uma visão determinista sobre tecnologia e mídias. Suas posições essencialistas os 

levam a demarcar bem as gerações e trata-las de forma homogênea. Há, para eles, uma visão 

romântica da infância, não oferecendo, nenhuma delas, uma possibilidade de desenvolvimento 

de políticas culturais, educacionais, sociais, que possam “de fato, habilitar todas as crianças a 

lidar com as realidades culturais e mudanças nas quais nasceram” (Buckingham, 2007, p.87). 

           Os autores que defendem a “morte da infância” tendem a definir os telespectadores como 

uma massa homogênea e as crianças, em particular, como receptores inertes e passivos, diante 

do poder das grandes empresas e dos adultos. Não há um papel ativo, segundo eles, para as 

crianças, na criação de sua própria cultura, portanto, não há possibilidade de mudança ou 

intervenção positiva dos jovens sobre a realidade. Cabe aos pais controlar e proteger seus filhos 

e ajuda-los a resistir á influência da cultura dos meios de comunicação. As mídias digitais 

destroem a individualidade e a inocência  das crianças, assim, descrevem o mundo da infância 

tendo uma nostalgia do seu próprio passado. Dessa forma, apresentam uma análise pessimista, 

moralista e desesperada da infância atual.  

Quanto aos entusiastas da “geração eletrônica”, podemos afirmar que no seu otimismo e 

posição essencialista da infância e das mídias, demarcam bem as gerações, porém, tratam-nas de 

forma homogênea, esquecendo-se das contradições sociais reais onde se produzem as 

tecnologias. Defendem a passagem para o mundo eletrônico como um processo “natural”, um 

processo evolutivo.  

  Podemos concluir  que as duas abordagens não são capazes de compreender a natureza 

transitória da infância e as mudanças nas mídias e ambos devem ser compreendidos e analisados 

enquanto elementos das práticas sociais e dos processos culturais. 
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RESUMO 

 

Diante da relevância das práticas lúdicas na educação infantil este trabalho teve o propósito de 

conhecer de que forma a ludicidade é desenvolvida no âmbito da educação infantil, a pesquisa 

partiu da abordagem qualitativa, sendo uma pesquisa do tipo descritiva, e estudo de caso, por 

se tratar de uma unidade específica de análise. Como técnica de coleta de dados foi feitas 

entrevistas semiestruturadas, junto a duas professoras que atuam na educação infantil na 

escola universo da pesquisa, e para fins de confirmação do que foi relatado fez-se pesquisa 

documental em alguns instrumentos como diário de classe, planejamentos e projetos. E para 

fins de respaldo foi realizada observação do contexto, tendo em vista a necessidade de 

confronto entre falas e realidade observadas. Os resultados apontam que o espaço estudado é 

um espaço privilegiado, por possuir uma estrutura exemplar quanto à brinquedoteca equipada 

com excelentes brinquedos e jogos, e sua forma de organização em cantinhos possibilita as 
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crianças autonomia na realização de atividades lúdicas. Pode-se assim, destacar que estas 

peculiaridades estruturais aliadas a prática de atividades lúdicas, planejadas, coordenadas, 

junto às crianças, possibilita nesse contexto educação de qualidade com efetivo poder de 

intervenção e desenvolvimento das crianças de forma dinâmica e sistemática. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ludicidade. Educação Infantil. Práticas Lúdicas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Partindo do pressuposto que é necessário desenvolver na criança competências e 

habilidades, respeitando suas etapas de desenvolvimento, considera-se a educação infantil um 

momento oportuno que por meio de atividades lúdicas planejadas e direcionadas contribui 

para o pleno desenvolvimento infantil. Sendo assim, faz-se necessário conhecer os aspectos 

que permeiam a ludicidade no âmbito escolar, principalmente na educação infantil, pois as 

atividades lúdicas, quando bem manejadas, proporcionam aprendizagem enriquecendo o 

trabalho pedagógico, utilizando recursos que conciliam divertimento e motivação, 

contribuindo para as habilidades desenvolvidas no decorrer do processo inserindo-se na 

escola, proporcionando as crianças maiores estímulos e valorizando os jogos, brincadeiras a 

serem utilizadas na sala de aula. 

Contudo, desenvolver atividades lúdicas remete a ultrapassagem da mera brincadeira, 

ou jogo ou qualquer outra atividade com viés lúdico, remete uma prática reflexiva e atuante 

do professor como mediador do processo de construção do lúdico no desenvolvimento da 

autonomia e crescimento da criança como um todo. Diante disso, tem-se a necessidade de 

investigar como ocorre a ludicidade na educação infantil, principalmente no município de 

Parnaíba, mais especificamente na Escola Municipal de Educação Infantil João Severo, 

localizada na comunidade Pedra do Sal, tendo em vista, que a referida escola possui uma 

brinquedoteca equipada com materiais, jogos, livros, dentre outros elementos, direcionados à 

construção de atividades lúdicas no âmbito escolar. 

Essa investigação tem grande relevância no contexto educacional, pois conhecendo a 

prática de cada professor pesquisado e a realidade que se efetiva na educação infantil, é 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

153 

 

possível compreender e até intervir na realidade investigada de forma a culminar em educação 

de qualidade a partir da ludicidade. 

Nosso intuito foi buscar resposta para o seguinte problema de pesquisa: De que forma a 

ludicidade é desenvolvida nas salas de aula na educação infantil? Tendo como objetivo geral: 

conhecer de que forma a ludicidade é desenvolvida no âmbito da educação infantil e ainda, 

identificar práticas docentes ou ações que promovam a ludicidade na sala de aula de educação 

infantil, investigar sobre a utilização de atividades lúdicas desenvolvidas na sala de aula de 

educação infantil e verificar a intencionalidade da atividade lúdica no processo de ensino 

aprendizagem na educação infantil.  

O artigo encontra-se assim estruturado: além dessa introdução, apresenta-se o 

Referencial Teórico, que traz uma discussão sobre o lúdico; segue a Metodologia adotada e, 

em seguida, apresenta-se o Resultado e a Discussão, seguido das Considerações Finais. Por 

fim, as Referências utilizadas no trabalho. 

 

CONCEITUANDO O LÚDICO 

 

O lúdico caracteriza-se como uma atividade espontânea sem compromisso, algo 

que a criança faz sem notar que está aprendendo. A partir daí ela toma posse de 

habilidades que, até então, desconhecia. O educador tendo esse olhar para o lúdico, 

como uma prática indispensável dentro da sala de aula, contribui para que a criança 

consiga se desenvolver de forma espontânea e sem cobranças. 

A ludicidade na concepção de Oliveira (2000, p. 19), é um fazer humano que se relaciona 

não apenas a presença das brincadeiras e jogos, mas também a um sentimento, atitude do 

sujeito envolvido na ação de um prazer de celebração em função do envolvimento genuíno 

com a atividade, a sensação de plenitude que acompanha as coisas significativas e verdadeiras.  

“O brincar, por ser uma atividade livre que não inibe a fantasia, favorece o fortalecimento da 

autonomia da criança e contribui para a não formação e até quebra de estruturas defensivas”. 

E assim, analisa o comportamento infantil relacionado ao brincar de que é a mãe da boneca, 
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por exemplo, a menina não apenas imita e se identifica com a figura materna, mas realmente 

vive intensamente a situação de poder gerar filhos, e de ser uma mãe boa, forte e confiável.  

Percebe-se que a formação do caráter e da personalidade do indivíduo está 

intrinsecamente ligada à prática lúdica na infância, pois o brincar desperta 

precocemente as importantes manifestações psicossociais que o indivíduo adquire 

não só na fase infantil, mas também, em alguns casos, já em sua fase adulta.  

É necessário conhecer as etapas de construção da personalidade a partir da 

infância, dessa forma, Wallon apud Craydy; Kaercher (2001) acordam que:  

 

A criança na faixa etária de três a seis anos aproximadamente 

(personalismo) nesta fase ocorre a construção da consciência de si 

através das interações sociais, dirigindo o interesse da criança para as 

pessoas, predominando assim as relações afetiva e pessoal, que 

refaz, no plano do pensamento, a indiferenciação inicial entre 

inteligência e afetividade. (WALLON apud CRAYDY; KAERCHER, 2001, 

p.28). 

 

Verifica-se, portanto, a importância da educação lúdica para o estimulo da 

memória e da criatividade, o desenvolvimento da linguagem interior e exterior, entre 

outros. Pois, é brincando que a criança vai sendo estimulada em seu desenvolvimento 

cognitivo e também explicitando suas emoções. 

Nesse viés, Antunes (2014) afirma que brincando, a criança desenvolve a 

imaginação, fundamenta afetos, explora habilidades e, na medida em que assume 

múltiplos papéis, fecunda competências cognitivas e interativas. E esta postura é 

assumida como se isso tudo já não fizesse do “ato de brincar” o momento maior da 

vida infantil e de sua adequação aos seus desafios, é brincando que a criança elabora 

conflitos e ansiedades, é uma oportunidade onde, vai demonstrando ativamente 

sofrimentos e angústias que não sabe como explicitar.  

A brincadeira bem conduzida estimula a memória, exalta sensações emocionais, 

desenvolve a linguagem interior — e, às vezes, a exterior —, exercita níveis 
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diferenciados de atenção e explora com extrema criatividade, diversos estados de 

motivação. (ANTUNES, 2014) 

Assim, tem-se a relevância da ludicidade diante da sala de aula da educação 

infantil e a necessidade de preparação e/ou intencionalidade do lúdico no processo de 

ensino e aprendizagem da criança de forma a contribuir para uma melhor integração 

do universo infantil com a leitura de mundo por meio do lúdico. 

  

LUDICIDADE E O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A Educação Infantil é uma fase de adaptação da criança à escola, a uma nova realidade, 

deparando-se com uma professora e coleguinhas de classe, pessoas com as quais ainda não 

tem vínculos sociais. Este é um processo que faz parte da Educação Infantil e requer do 

profissional as habilidades específicas para saber lidar com esse pública e suas 

particularidades. Logo, é imprescindível insistir em uma Educação Infantil voltada para o 

lúdico. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei nº 9394/96), institui que a Educação 

Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral 

da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos: físico, psicológico, intelectual e social; 

complementando a ação da família e da comunidade. Para isso destinou um capítulo 

específico para Educação Infantil (Capítulo II) e enfatizou no Art. 29: “A oferta de Educação 

Infantil, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de quatro a cinco anos, 

durante a Educação Infantil”. 

Por outro lado, algumas vezes, a prática pedagógica na EI tem se voltado para as 

atividades que tem por objetivo educar para a submissão, o disciplinamento, o silêncio e a 

obediência; e também ocorrem experiências voltadas para o que se chama de “escolarização 

precoce“, igualmente disciplinadoras, ignorando a essência do saber e do fazer na escola de 

Educação Infantil. 
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A Educação Infantil tem se revelado primordial para uma aprendizagem efetiva. Ela 

socializa, desenvolve habilidades, melhora o desempenho escolar futuro, propiciando à criança 

resultados superiores ao chegar ao Ensino Fundamental. O Referencial Curricular Nacional 

para Educação Infantil (1998, p.22) assegura que: 

 

[...] Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 

identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se 

comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado 

papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas 

brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades 

importantes, tais como: a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. 

Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da 

interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais. 

 

 

Essa fase escolar representa um marco na vida de qualquer criança, é nessa etapa que a 

personalidade da criança vai se formando, e é por isso que deve ser garantida para todas as 

crianças essa modalidade de ensino. Pois, as ações que são promovidas pela Educação Infantil 

são bastante significativas na vida das crianças e essencial na vida delas. Nesse cenário, o 

lúdico é uma importante ferramenta no processo ensino-aprendizagem, alavanca vital 

para o desenvolvimento mental, social e psíquico das crianças. Na Educação Infantil 

deve ser priorizado por todos os envolvidos, principalmente os professores, logo, é 

necessária a conscientização de que o brincar deve fazer parte do cotidiano em sala 

de aula.  

É imprescindível também um acompanhamento, com regras determinadas, um 

planejamento eficiente e a escolha das tarefas, coordenando as atividades, 

respeitando as necessidades de cada indivíduo, para que haja uma maior interação 

dos envolvidos, e, consequentemente, um melhor desempenho no resultado final. 

(KISHIMOTO, 2002). 
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Nesse sentido, faz-se necessário desenvolver competências para potencializar a 

ludicidade, reconhecer a importância do brincar na educação infantil. Sobre essa 

dimensão, Fortuna (2000, p. 8), destaca que: 

 

[...] A formação do educador capaz de jogar passa pela vivência de 

situações lúdicas, pela observação do brincar, pelo entendimento do 

significado e dos efeitos da brincadeira no estudante, por 

conhecimentos teóricos sobre desenvolvimento da aprendizagem 

nos seres humanos. 

  
 

Percebemos que o autor prioriza a parceria do aluno com o docente, diante 

das práticas lúdicas do dia a dia. Sabemos que a capacitação dos professores é 

de suma importância. Porém, é necessário o reconhecimento da importância 

desse pilar da Educação Infantil.  

 

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

No tocante a importância da ludicidade, interessa ressaltar que enquanto brinca a 

criança amplia sua capacidade corporal sua consciência do outro, a percepção de si mesmo 

como ser social a percepção do espaço que o cerca e de como pode explorá-lo. Quando a 

criança brinca, ele se defronta com desafios e problemas, devendo constantemente buscar 

soluções para as situações a ela colocadas. Os jogos, os brinquedos e as brincadeiras são os 

mais importantes e adequados meio para a construção do conhecimento nos primeiros anos 

de vida. São atividades ricas sem estimulação e pode acontecer o desafio necessário para 

provocar uma determinada aprendizagem ao liberar um potencial existente e como 

consequência uma situação de descoberta. O brincar está presente na construção de 

representação de si mesma, do outro e do mundo ao mesmo tempo em que comportamentos 

e hábitos são revelados e internalizados por meio das brincadeiras.  

Teixeira (2012) enfatiza que por meio de brincar, a criança consegue expressar sua 

necessidade de atividade sua curiosidade, seu desejo de criar de ser aceita e protegida, de se 
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unir e conviver com os outros. A emoção da descoberta se torna então, o motivo principal da 

aprendizagem.   Assim, os jogos, os brinquedos e as brincadeiras se apresentam como a 

metodologia de trabalho mais adequada para ajudar o educador no desempenho de sua 

tarefa.  

Ao brincar, a criança adquire hábitos e atitudes importantes para seu convívio social, seu 

crescimento intelectual e aprende a ser persistente, pois percebe que não precisa desanimar 

ou desistir diante da primeira relação com o outro permite que haja um avanço maior na 

organização do pensamento do que se cada criança estivesse só.  

Há atividades e jogos que podem se adequar as situações de aprendizagem, tendo em 

vista o objetivo que o educador pretende alcançar, ao mesmo tempo o educador deve ser 

flexível o bastante para aceitar as atividades e os jogos proposto pelas crianças, pois o mesmo 

objetivo pode ser alcançado por meio de diferentes tipos de abordagem. (TEIXEIRA, 2012). 

Na abordagem desenvolvimentista fundamental se predominantemente, em teorias da 

aprendizagem motora e do desenvolvimento motor e é dirigida especialmente para crianças. 

Ela tem como objetivo melhorar a qualidade dos movimentos adequando os conteúdos da 

educação infantil.  

 

METODOLOGIA 

 

Para atingir os objetivos propostos neste estudo partiu-se da abordagem qualitativa. 

Para Lakatos (2010) a abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do 

investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de 

um fenômeno social. Pois a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de 

uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos 

entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas de características ou 

comportamentos. Caracteriza-se como pesquisa descritiva, por nele se observar, descrever, 

analisar fatos e fenômenos, sem a interferência do seu pesquisador. Neste tipo de pesquisa, os 

fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o 
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pesquisador interfira neles, uma das características da pesquisa descritiva é a técnica 

padronizada da coleta de dados. (ANDRADE, 2010).  

E em virtude do envolvimento de estudo profundo de determinados objetos de modo 

que se permita o seu amplo e detalhado do conhecimento, caracteriza-se como estudo de 

caso, que segundo Yin (2005), os estudos de caso representam a estratégia preferida quando 

se colocam questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle 

sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real.  

Para devida coleta dos dados foram utilizadas algumas técnicas, pois é preciso 

selecionar instrumentais adequados, possibilitando uma maior precisão para o conhecimento 

da realidade a ser pesquisada, assim, optou-se pela entrevista semiestruturada, que para Biagi 

(2009, p. 97): “[...] a técnica de entrevistas é um instrumento de coleta de dados que se dá em 

uma relação de sujeito a sujeito, facilitando obter dados necessários em uma pesquisa 

qualitativa”. Quanto a tipologia da entrevista, Silverman (2009, p. 106), ressalta que “as 

entrevistas podem ser de três tipos: estruturadas ou fechadas, semiestruturadas e não 

estruturadas ou abertas”.  

Diante disso optou-se pelo uso da entrevista semiestruturada, com um roteiro com 

perguntas abertas e o entrevistado tem a liberdade de respondê-las de uma forma mais 

ampla, permitindo ir além do que se perguntou expressando suas opiniões, ideias e 

sentimentos. Ainda como procedimento metodológico foi realizada observação não 

participante em salas de aula da educação infantil. 

Foi feita uma pesquisa documental, de documentos que não receberam 

tratamento analítico, como diários de classe, planejamentos periódicos, projeto 

político pedagógico e projetos pedagógicos, chamados de fontes primárias (GIL, 

2010). 

A análise e interpretação dos dados, análise de conteúdo, se deu por meio dos 

teóricos que tratam da temática e suas inferências a cerca do contexto pesquisado. 
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ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Procurando conhecer de que forma a ludicidade é desenvolvida nas salas de aula na 

educação infantil e suas nuances foram entrevistadas duas professoras da escola aqui 

codificadas como PA e PB. Questionadas sobre a definição do que é lúdico e sua importância 

para a aprendizagem infantil, as entrevistadas responderam: 

 

QUADRO 1: Definição e importância do lúdico 

 

PA 

É brincar de forma prazerosa oportunizando o individuo adquirir uma aprendizagem 

significativa. Colabora com uma boa aprendizagem, ao desenvolvimento pessoal, 

social e cultura, para uma boa saúde mental, facilitando com o processo de 

socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento. 

 

 

PB 

É uma ferramenta pedagógica, que o professore pode utilizar em sala de aula como 

técnicas metodológicas na aprendizagem. Porque se aprende de forma prazerosa 

culminando numa educação de qualidade. 

Fonte: Dados coletados. 

As professoras relatam de forma clara suas respectivas concepções a cerca do 

lúdico, considerando-o pedagógico e prazeroso, Oliveira (2000, p. 19), alerta que se tem 

a ludicidade como um fazer humano que se relaciona não apenas a presença das brincadeiras 

e jogos, mas também a um sentimento, atitude do sujeito envolvido na ação de um prazer de 

celebração em função do envolvimento genuíno com a atividade, a sensação de plenitude que 

acompanha as coisas significativas e verdadeiras. Este direcionamento corrobora com a fala 

das professoras que veem no lúdico uma ferramenta capaz de melhorar a qualidade da 

educação de forma dinâmica e prazerosa.  

Partindo da consideração que a prática da ludicidade é um processo que complementa a 

prática docente, foi interrogado qual(is) prática(s) lúdica(s) considera  mais adequada(s), 
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independente de realizar, para o processo de ensino aprendizagem na educação infantil? E por 

quê? Obtiveram-se as respostas: 

 

QUADRO 2: Prática lúdica mais adequada 

 

PA 

Brincadeira de roda, conto de 

historias, jogos. 

Porque elas contribuem fundamentalmente 

na formação motora, cognitiva e social, dando 

possibilidades para que a criança possa 

através delas expressar seus sentimentos. 

 

PB 

Brincadeiras de roda, contação de 

historia. 

Porque se trabalha o cognitivo, o motor, o 

funcional, o emocional, tudo aquilo que 

intervém no desenvolvimento e crescimento 

da criança. 

Fonte: Dados coletados. 

 

As atividades de brincadeira de roda e contação de história são consenso entre as 

professoras como as mais adequadas a serem utilizadas no processo de ensino aprendizagem. 

Para Oliveira (2000), “O brincar, por ser uma atividade livre que não inibe a fantasia, favorece 

o fortalecimento da autonomia da criança e contribui para a não formação e até quebra de 

estruturas defensivas”.  E mais especificamente no que se refere à brincadeira na concepção 

de Antunes (2014), quando bem conduzida estimula a memória, exalta sensações 

emocionais, desenvolve a linguagem interior — e, às vezes, a exterior —, exercita 

níveis diferenciados de atenção e explora com extrema criatividade, diversos estados 

de motivação. Portanto, são válidas as justificativas das professoras sobre a escolha 

destas práticas, pois relatam contribuições fundamentais para o desenvolvimento 

infantil. 

Ao relacionar quais atividades lúdicas são realizadas em sala de aula, as professoras 

disseram: 
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QUADRO 3: Atividades realizadas em sala de aula 

PA Brincando de roda, dramatização, contação de historia jogos livres e dirigidos. 

PB Jogos, contação de historias e brincadeiras de roda 

Fonte: Dados coletados. 

 

As atividades mencionadas vão ao encontro das diretrizes do Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil – RCNPEI (1998), no qual assegura que brincar é uma das 

atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. As diretrizes 

do RCNPEI apontam o fato de a criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de 

gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz com que ela 

desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver atenção, 

imitação, memória, imaginação, e amadurecem a socialização, por meio da interação, da 

utilização e experimentação de regras e papéis sociais. 

As práticas lúdicas usadas e preferidas são apontadas pelas professoras: 

 

QUADRO 4: Práticas mais prazerosas 

 

Prática lúdica 

Gostam sempre Não gostam Gostam às vezes 

PA PB PA PB PA PB 

Jogos  X X     

Brincadeiras X X     

Brinquedos X X     

Teatro X X     

Musica  X   X  

Contação de historia e poesia X X     

Fonte: Dados coletados. 
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Jogos, brincadeiras, brinquedos, teatro e contação de história são práticas apontadas 

por ambas às professoras. Kishimoto (2002) diz que é imprescindível também um 

acompanhamento, com regras determinadas, um planejamento eficiente e a escolha 

das tarefas, coordenando as atividades, respeitando as necessidades de cada 

indivíduo, para que haja uma maior interação dos envolvidos, e, consequentemente, 

um melhor desempenho no resultado final. Assim, as práticas apontadas pelas 

professoras refletem a necessidade de atividades voltadas ao aprendizado infantil, 

mas com muito planejamento e orientação. 

Ao saber se a escola favorece o desenvolvimento de práticas lúdicas, disponibilizando 

recursos para que essas práticas aconteçam, as professoras destacaram: 

 

QUADRO 5: Disponibilidade de recursos 

 

PA 

Sim, a escola disponibiliza uma brinquedoteca, sala de multimeios, material 

pedagógicos, biblioteca e etc. 

 

PB 

Sim, a mesma disponibiliza uma brinquedoteca, materiais pedagógicos, sala 

de multimídia, biblioteca e outros. 

Fonte: Dados coletados. 

 

A afirmação das professoras quanto ao favorecimento de um ambiente escolar 

propício a realização de práticas lúdicas surpreende ao tempo em que o educador 

precisa estar motivado e consciente da sua importância nessa transformação. 

Complementa-se esta análise na confirmação por meio de observação do 

contexto escolar, pois a escola de fato possui um espaço privilegiado com 

brinquedoteca equipada e estruturada em cantinhos e ainda, possui uma sala 

multimídia com equipamentos tecnológicos a disposição dos docentes para a 

efetivação de suas respectivas propostas lúdicas pedagógicas. 
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As formas de ludicidade como orientação da prática docente no processo de 

ensino aprendizagem na educação infantil seguidas pela escola, são: 

 

QUADRO 6: Orientação da prática docente 

Forma de orientação  Sim Não Às vezes 

PA PB PA PB PA PB 

Currículo da educação infantil X X     

Projeto político pedagógico da escola X X     

Planejamentos periódicos (bimestral, semestral) X X     

Projetos pedagógicos     X X 

Fonte: Dados coletados 

As duas professoras destacaram que há orientação quanto à ludicidade 

como prática docente no currículo da educação infantil, no projeto político 

pedagógico da escola e nos planejamentos periódicos, e concordam também que 

às vezes há a orientação nos projetos pedagógicos desenvolvidos pela escola. Os 

relatos demonstram que há um direcionamento, um planejamento a cerca das 

atividades a serem desenvolvidas. Dessa forma, é relevante recorrer a ênfase de 

Kishimoto (2002), sobre a necessidade de acompanhamento, com definição de 

regras claras, respeitando as limitações e potencialidades de cada criança em 

prol de maior interação entre os envolvidos e, para garantir um resultado com 

melhor desempenho.  

Durante as observações feitas no âmbito da escola foi possível constatar 

que há realmente esta intencionalidade quanto a prática da ludicidade no 

processo ensino aprendizagem, sendo ainda importante ressaltar que na análise 

dos documentos disponibilizados pela escola, como diário de classe, 

planejamentos bimestrais, além de projetos pedagógicos foi detectado em vários 

momentos a confirmação quanto ao planejamento, coordenação da ludicidade 
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na construção de conhecimentos referentes aos conteúdos desenvolvidos na 

escola. 

Partindo do pressuposto que são muitas teorias que alicerçam o lúdico e suas 

concepções, questionou-se sobre quais teóricos e concepções as professoras utilizam 

para embasar sua prática docente de modo a promover a ludicidade no processo de 

ensino aprendizagem na educação infantil, elas elencaram: 

 

QUADRO7: Teóricos estudados  

PA Negrine, Piaget, Vigotsk, Freinet e outros. 

PB Piaget, J. A construção do real na criança. 

Rizz, Leonor: Atividades lúdicas na educação da criança. 

Fonte: Dados coletados. 

 

Quanto aos teóricos que embasam a prática docente por meio da 

ludicidade, as professoras identificaram Negrine, Piaget, Vigotsk, Freinet e 

Rizz, essa declaração esclarece que é preciso ter conhecimento sobre a temática, 

pois no pensamento de Fortuna (2000) a formação do educador capaz de jogar 

passa pela vivência de situações lúdicas, pela observação do brincar, pelo 

entendimento do significado e dos efeitos da brincadeira no estudante, por 

conhecimentos teóricos sobre desenvolvimento da aprendizagem nos seres 

humanos. Portanto, é preciso mais do que vontade para realizar prática lúdica é 

preciso ter conhecimento, aplicar teoria para ultrapassar o mero brincar por 

brincar, pois para conseguir entrar e participar do mundo lúdico da criança é 

necessário que o educador tenha conhecimentos, prática e vontade de ser 

parceiro da criança nesse processo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procurando conhecer de que forma a ludicidade é desenvolvida nas salas de aula na 

educação infantil, buscou-se a compreensão desse universo na Escola Infantil João Severo, 

localizada na zona rural do município de Parnaíba, na comunidade Pedra do Sal, com o 

objetivo de identificar práticas docentes ou ações que promovam a ludicidade na sala de aula 

de educação infantil, foi possível conhecer as concepções dos professores sobre o que 

representa o lúdico na prática docente, e verificou-se a realização das práticas relatadas 

durante as observações feitas, de modo, que se assegura ser legítima a adoção da ludicidade 

como forma de intervenção pedagógica frente ao processo de ensino aprendizagem. 

Com o objetivo de investigar sobre a utilização de atividades lúdicas desenvolvidas na 

sala de aula de educação infantil, ambas as professoras lançam mão de atividades voltadas 

para o encantamento das crianças, pois elas conduzem o processo de forma prazerosa e é 

possível perceber nas crianças a espontaneidade e alegria ao realizar as atividades propostas 

pelas professoras em sala de aula. E estas ações têm respaldo em teóricos que discutem o 

poder da ludicidade como interveniente eficaz junto a crianças contemplando o 

desenvolvimento infantil de forma integrada, tendo em vista, principalmente o planejamento 

e a articulação prévia das atividades a serem executadas.  

Esta intencionalidade da atividade lúdica no processo de ensino aprendizagem na 

educação infantil se faz presente nos documentos como diários de classe, planejamentos 

periódicos, projeto político pedagógico e ainda, em projetos pedagógicos desenvolvidos a 

partir das necessidades das crianças em ação de diagnóstico junto à gestão e professores da 

escola. Assim, pode-se considerar que o espaço estudado é um espaço privilegiado, por 

possuir uma estrutura exemplar quanto à brinquedoteca equipada com excelentes brinquedos 

e jogos, e sua forma de organização em cantinhos possibilita as crianças autonomia na 

realização de atividades lúdicas, e ainda, possui um espaço equipa do com aparelhos 

tecnológicos para suporte das ações pedagógicas e uma biblioteca com coleções de livros 

infantis de excelente qualidade.  
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Pode-se assim, destacar que estas peculiaridades estruturais aliadas a prática de 

atividades lúdicas, planejadas, coordenadas, junto às crianças, possibilita nesse contexto 

educação de qualidade com efetivo poder de intervenção e desenvolvimento das crianças de 

forma dinâmica e sistemática. Este estudo tem sua relevância na medida em que analisa um 

contexto onde se considera que a ludicidade planejada, coordenada, de forma conjunta entre 

docentes e gestão, possibilita efetivos resultados para uma educação de qualidade e ainda, 

pode-se apontar como modelo para outros cenários intervirem em suas realidades a partir da 

ludicidade. 
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A EDUCAÇÃO INFANTIL: INTERFACE ENTRE O BRINQUEDO E A 
PRÁTICA EDUCATIVA11 
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Resumo: Este trabalho objetiva discutir sobre o lugar dos brinquedos e a prática de uma 
profissional que atua na educação infantil. Revela dados obtidos a partir de uma 
pesquisa de Mestrado que tomou  como ponto de partida as questões que envolvem a 
relação dos brinquedos na Educação Infantil com as questões colocadas por Foucault 
sobre a sociedade disciplinar. Este estudo foi realizado em uma Escola Municipal de 
Educação Infantil do interior de São Paulo, município de Rio Claro, com vinte e cinco 
crianças de quatro anos e a professora regente dessa turma. Teve por objetivo geral 
investigar se o brinquedo é usado na Educação Infantil como instrumento de disciplina e 
controle das crianças, utilizando como referencial os estudos de Foucault, e também 
identificar aspectos que compõem a cultura punitiva e disciplinar das instituições 
educacionais. Como resultado, verificamos que os encaminhamentos práticos quanto ao 
uso do brinquedo não o utilizaram como ferramenta pedagógica, mas com o objetivo de 
controlar e manter os alunos quietos. Notaram-se indícios de controle e sanções e 
também de transgressões à esse poder.   
 
Palavras-chave: Michel Foucault; prática pedagógica; brinquedos; Educação Infantil. 
 

Introdução, objetivos e justificativa 

  

 Discute-se o papel do brinquedo para a aprendizagem na Educação Infantil e a 

importância do professor em pensar sobre as suas posturas com relação a esse material 

em sala de aula. A reflexão apresenta-se pautada em como os brinquedos foram 

utilizados na Educação Infantil e a temática abordada surge pelo interesse pessoal da 

pesquisadora ao perceber o quanto as crianças estão sendo institucionalizadas cada vez 

mais cedo, seguindo as normas e regras impostas pelas escolas, sem terem muita voz 

nas Instituições de Educação Infantil.  

 Com isso, surgiu a inquietação em saber se abordagens que Michel Foucault 

apresentou acerca da sociedade disciplinar, lá no século XVII, ainda estão presentes nas 

                                                           
11 Este texto é fruto de Pesquisa de Mestrado realizada no período de 2012 a 2014 na Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquista Filho” (UNESP), campus de Rio Claro – SP.   
12 Doutoranda em Sociologia da Educação na Faculdade de Educação (FEUSP). Mestre em Educação 
pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquista Filho” (UNESP) campus de Rio Claro – SP. 
Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia.   
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escolas da sociedade contemporânea. Além disso, refletir se os brinquedos, muito 

utilizados na Educação Infantil, promovem essa padronização e um espaço de subversão 

das crianças ou se propiciam a criatividade nas Instituições da Educação Infantil. 

 Partimos dos pressupostos de Foucault (2010), em seu livro "Vigiar e Punir", o 

qual apresentou a sociedade disciplinar e a sua conceitualização sobre "corpos dóceis". 

Para esse autor, “é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que 

pode ser transformado e aperfeiçoado” (p.132).  Tem-se o intuito, de aprofundar e 

refletir se os brinquedos são vistos como tecnologia de controle que dão direcionamento 

aos corpos dos indivíduos, tornando um material para disciplinar as crianças. 

 Esse estudo é resultado de um trabalho de mestrado13 (SOUZA, 2014) que 

investigou como se configura o papel do brinquedo para a formação das crianças na 

Educação Infantil acerca da sociedade disciplinar foucaultiana, tendo como propósito 

identificar as posturas da professora que trabalha com a educação infantil no que se 

alude aos brinquedos à luz de questões significativas para Michel Foucault. Dessa 

forma, buscou-se compreender se a escola de Educação Infantil utilizou os brinquedos 

como mecanismos de controle da infância ou com o objetivo de quebrar o controle 

social. 

  Dessa forma, este estudo teve por objetivo geral identificar aspectos que 

compõem a cultura punitiva e disciplinar das instituições educacionais, e também 

investigar se o brinquedo é usado na Educação Infantil como instrumento de disciplina e 

controle das crianças, utilizando como referencial os estudos de Foucault. Nos objetivos 

específicos, buscou-se identificar qual a postura do professor de educação infantil em 

relação ao uso do brinquedo com as crianças; analisar se o brinquedo enriquece as 

práticas pedagógicas ou se leva ao disciplinamento dos corpos; refletir se os brinquedos 

reproduzem o tipo de sociedade existente ou se propiciam a criatividade em seus 

momentos lúdicos; perceber se as crianças estão sendo normatizadas e padronizadas por 

                                                           
13 O trabalho foi desenvolvido após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 
Biociências, UNESP, campus de Rio Claro - SP, registrado em Ofício Cep  nº 151/2013, de 19 de julho 
de 2013, protocolo n°06. 
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meio dos brinquedos; compreender como o brinquedo é proposto às crianças das 

creches e pré-escolas. 

 Neste trabalho, será abordada a investigação de como os brinquedos foram 

utilizados na Educação Infantil e o que isso contribuiu para a aprendizagem da crianças. 

As questões sobre a sociedade disciplinar de Michel Foucault se relacionaram com a 

postura da educadora durante a sua prática pedagógica em sala de aula e também no que 

se refere ao brinquedo. 

  De acordo com o que foi vivenciado, essa reflexão se torna significativa, já que 

o brinquedo pode ampliar a construção do conhecimento da criança e a forma dela olhar 

e pensar o mundo através de suas experiências. Caso seja utilizado como objeto de 

controle da prática educativa, esse material pode tornar prejudicial à aprendizagem 

infantil. Evidencia-se, então, o quão é significativo que as escolas repensem a conduta 

adotada com os brinquedos no dia-a-dia da Instituição Escolar. 

 

O caminhar da pesquisa 

 

 A pesquisa foi realizada em uma Escola Municipal de Educação Infantil do 

interior de São Paulo, município de Rio Claro, com uma professora que lecionava para 

crianças de quatro anos e os vinte cinco alunos desta classe. A escola está localizada 

dentro de um Complexo Educacional na área da periférica desta cidade. Adotamos o 

codinome de escola X. 

 Entrou-se em contato primeiramente em uma escola mais central da cidade, 

localizada próxima a UNESP, porém a pesquisa não foi aceita. Em seguida, prosseguiu-

se em busca de outra escola e encontramos essa situada em um bairro mais afastado. A 

diretora aceitou prontamente participar do estudo e colaborar no que fosse necessário. A 

escola era grande e continha três unidade escolares. 

 A professora foi selecionada por meio de sorteio. Na escola, havia mais de turma 

de quatro anos, a qual era a faixa etária pensada para esse estudo e desta forma, a 

diretora preferiu que fosse dessa maneira para não determinar o resultado do nosso 

estudo. Após a realização do mesmo, fez-se contato com a professora da sala para saber 

se havia ou não interesse em participar da pesquisa. A professora também foi receptiva, 
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só solicitou que os diários de campo da pesquisadora fossem lidos. Neste mesmo 

momento, a pesquisadora conheceu os alunos da turma e foi uma experiência 

gratificante, pois eram crianças carinhosas. 

 A pesquisa foi realizada durante o período matutino da escola e a outra 

professora que não foi contemplada pelo presente estudo se sentiu aliviada por não ter 

sido sorteada. Já a professora escolhida demonstrou interesse pela temática do estudo.  

 A escola X está em um bairro carente, porém em constate desenvolvimento. 

Loteado há aproximadamente 45 anos e possui um conjunto habitacional e diversas 

casas em construção. Muitos dos alunos desta escola vivem próximos a ela, evitando 

gastos com condução e os que não habitam possuem condução da prefeitura para o 

trajeto até a Instituição.14 

 De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) desta Escola, a população 

atendida pertence à classe baixa, com casa própria, porém são construções modestas e 

simples. A escola é composta por um amplo espaço físico, sendo o espaço externo uma 

ampla área verde com pátio, casinha de boneca e um parque de areia. Os interiores das 

salas de aulas são grandes, bem iluminadas e ventiladas. 

 A pesquisa teve como metodologia o estudo de caso de natureza qualitativa em 

ciências humanas, com intuito de aprofundar e compreender de maneira densa as 

questões propostas.  Buscaram-se subsídios nos estudos de Lüdke e André (1986) e Gil 

(1991) para orientar metodologicamente a pesquisa. De acordo com Gil (1991), “o 

estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos 

objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento...”. (p. 58). 

 Dessa forma, “O pesquisador deve, assim, atentar para o maior número de 

elementos presentes na situação estudada, pois um aspecto supostamente trivial pode ser 

essencial para melhor compreensão do problema que está sendo estudado” (LÜDKE e 

ANDRÉ, 1986, p.12). Com a metodologia adotada, conseguiram-se observações densas, 

a qual nos permitiu realizar reflexões sobre os objetivos propostos nesse trabalho e 

realizar considerações acerca do que foi analisado. 

                                                           
14 Informações retiradas do Projeto Político Pedagógico da Escola X. 
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 Os sujeitos participantes desta pesquisa foram: a professora regente de turma e  

seus 25 alunos, sendo estes com faixa etária de quatro anos. Os alunos eram de ambos 

os sexos, se dividiam em 13 meninas e 12 meninos e estavam alocados na Turma 

Infantil 1A desta escola. A professora selecionada, a qual foi nomeada de Professora A, 

tem 51 anos de idade e formou-se em Pedagogia e Administração pela Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp).  

 Foi solicitada a autorização dos sujeitos participantes da pesquisa, em que os 

pais ou responsáveis das crianças assinaram o Termo de Consentimento, além da 

professora A concordando com a participação no estudo. 

 A pesquisa realizou-se com 160 horas de observação de campo, em dias letivos 

alternados, no total de 40 visitas à escola, a qual se buscava acompanhar a prática da 

professora para perceber a sua rotina e como eram propostos os brinquedos às crianças. 

Fizeram-se anotações em diário de campo dessas observações e analisaram-se alguns 

dos documentos dessa escola, como: Projeto Político Pedagógico, Plano de Aula da 

Professora e o Plano de ensino da Instituição. Além disso, foram feitos registros 

fotográficos da prática da professora A e das crianças, enquanto utilizavam brinquedos e 

uma entrevista de áudio gravada com a regente da turma. 

 A pesquisa foi realizada nesta escola durante o segundo semestre letivo de 2013, 

sem agendamento prévio das observações e com acompanhamento da pesquisadora do 

início ao término da aula. Somente foi agendada a entrevista com a professora, para que 

ocorresse em um melhor momento para a mesma. No que se refere aos documentos 

escolares, a análise foi feita na escola após o período de observações da turma, devido a 

impossibilidade de retirar o material da Instituição. 

 

Referencial Teórico 

 

 Ao pensar em brinquedos, recorreu-se às contribuições de Lev S. Vygotsky 

(1988), o qual enfoca  a importância do brinquedo para propiciar o desenvolvimento 

infantil em situações escolar. O brinquedo permite criar uma zona de desenvolvimento 

proximal, quando a criança ultrapassa aquilo que está acostumada a realizar na 

brincadeira, criando novos comportamentos e sendo maior do que ela é. Ele refere-se ao 
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termo brinquedo como o ato de brincar, isto é, a atividade em si.  Favorece o papel do 

brinquedo no desenvolvimento infantil em suas discussões, além de fazer menção a 

outros tipos de brincadeiras, como os jogos esportivos. 

 Vygotsky (1988) enfoca primordialmente a brincadeira de faz de conta em seus 

estudos, como brincar de escolinha, de bombeiro ou de casinha. É aquela brincadeira, na 

qual a criança cria situações e assemelha-se a algo que vivenciou com seus pais ou na 

escola, tendo oportunidades de ser uma "mãe" ou uma "professora", conforme o seu 

desejo. Essas atividades promovem grandes contentamentos nas crianças, pois elas 

vivenciam atitudes semelhantes igual aos seus entes queridos produzem. Dessa forma, a 

criança representa, cria situações imaginárias e dá significados a brincadeira. 

 

a criança passa a criar uma situação ilusória e imaginária, como forma 
de satisfazer seus desejos não realizáveis. Esta é, aliás, a característica 
que define o brinquedo de um modo geral. A criança pela necessidade 
de agir em relação ao mundo mais amplo dos adultos e não apenas ao 
universo dos objetos a que ela tem acesso. (REGO, 1995, p. 82). 
 

 Vygotsky (1988) aborda que o brinquedo possibilita à criança atuar em uma 

esfera cognitiva que apoia-se nas motivações internas. Logo, na fase escolar, ela 

consegue fazer uma diferenciação entre os campos do significado e da visão. Zacharias 

(2009) retrata que, para Vygotsky, as brincadeiras que são ofertadas às crianças 

precisam estar em conformidade com a zona de desenvolvimento em que ela se insere, 

desta maneira, percebe-se a necessidade do professor conhecer a teoria desse autor. 

 Apropriou-se também das ideias de Gilles Brougère sobre a brincadeira e o uso 

do brinquedo pelas crianças para aprofundarmos a nossa discussão. Araújo (2008) 

aborda que a relação entre os brinquedos e as crianças não deixam de estar inteiramente 

ligadas a um contexto cultural específico de consumo. 

 

O mundo globalizado traz novas relações entre o brinquedo e a cultura 
infantil contemporânea, que está amplamente relacionada à mídia e ao 
capitalismo mundial. O autor utiliza a expressão “cultura comum 
internacional”. É fato que as crianças não brincam exclusivamente 
com os brinquedos industrializados, porém é difícil que escapem 
totalmente deles. Mais do que criticá-los, é importante compreender 
os usos que as crianças fazem destes brinquedos ao brincarem. Os 
brinquedos, que estão ligados às transformações do mundo, participam 
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da construção da infância, que é vivida diferentemente conforme a 
época, cultura e classe social. O lugar que o brinquedo ocupa depende 
do lugar que a criança ocupa na sociedade. Observa-se que esse lugar 
da criança vem tendo destaque pelo mercado consumidor, que a 
considera uma consumidora em potencial. Sendo a criança o 
destinatário legítimo do brinquedo, este vem ocupando um lugar de 
destaque, muitas vezes sendo mais valorizado que a própria 
brincadeira da criança. (ARAÚJO, 2008, p. 5). 

 
 
 Dessa forma, para Brougère, o brinquedo "possuem duas definições que são: em 

relação a brincadeira ou em relação a uma representação social." (BROUGÉRE apud 

SOUZA, 2009, p. 30). Para o autor, o brinquedo é considerado como suporte à 

brincadeira, seria uma das fontes utilizadas pelas as crianças se apropriarem dos códigos 

culturais e deve possuir significado para aquele que irá brincar. (ÁLVARES, 2011). 

 Walter Benjamim é outro autor que contempla a discussão dos brinquedos e foi 

utilizado nesse estudo. De acordo com ele, os brinquedos surgiram nas oficinas de 

entalhadores de madeira e no decorrer do século XVIII, nascem as fabricações 

industriais especializadas. (Flores, 2012).  

 Segundo Araújo (2008), para Benjamin, os brinquedos concebem traços da 

cultura na qual estão inseridos. Assim, conseguimos compreender como os adultos se 

posicionam em relação ao mundo das crianças, quando analisamos os brinquedos. As 

crianças podem mudar a funcionalidade do brinquedo, de acordo com o uso que se faz 

do mesmo.  

 A autora Araújo (2008) ainda relata que Benjamin chama a atenção para os 

brinquedos “produzidos em série” e escreve: “(...) quanto mais atraentes (no sentido 

corrente) forem os brinquedos, mais distantes estarão de seu valor como instrumentos 

de brincar” (BENJAMIN, apud ARAÚJO, p 7). Desta forma, Benjamin se preocupa em 

promover uma discussão com o foco nas crianças, suas brincadeiras, seus brinquedos no 

meio em que se inserem: 

 

(...) as crianças não constituem nenhuma comunidade isolada, mas sim 
uma parte do povo e da classe de que provém. Da mesma forma seus 
brinquedos não dão testemunho de uma vida autônoma e especial; são, 
isso sim, um mudo diálogo simbólico entre ela e o povo. 
(BENJAMIN, apud ARAÚJO, p 7). 
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 Esses autores promoveram discussões que enfatizaram o significado do 

brinquedo para o processo da aprendizagem infantil. Cada um, da sua maneira, enfocou 

como o brinquedo se insere no dia-a-dia das crianças, as suas contribuições para o 

brincar, e principalmente, para o olhar do professor/adulto que vivenciam experiências 

ao lado dos pequenos. 

 Para promover uma discussão do papel e uso do brinquedo na Educação Infantil, 

utilizou-se também as contribuições de Michel Foucault acerca da sociedade disciplinar  

e sobre os "corpos dóceis". Esse autor foi importante para a discussão que propôs-se 

realizar nesta pesquisa. 

 Foucault (2010), no século XVII, apresenta a sociedade disciplinar e as novas 

práticas disciplinares, como técnicas de poder para realizar o controle dentro das 

Instituições denominadas disciplinares. Para o autor, ampliaram-se os mecanismos de 

poder presentes nas sociedades ocidentais, para disciplinar os corpos e controlar as 

populações. (MOURA, 2010) 

 Segundo Moura (2010), Foucault não teve o intuito de elaborar uma teoria do 

poder e quando faz menção à esse conceito, aplicam-se termos como “precauções 

metodológicas” ou “regras”, nunca “teorias”. Para ele, “as relações de poder encontram-

se dispersas e pulverizadas em todas as dimensões sociais, das relações homem-mulher 

às relações escolares, religiosas ou de saúde.” (MOURA, 2010, p. 42). 

 Segundo esse pensador, em cada lugar onde se encontram homens ou mulheres, 

nas relações familiares e também nos que possuem ou não conhecimento, haverá 

relações de poder. (FOUCAULT, apud LÉON, 2002). Essas relações na sociedade se 

dispõem fora do Estado, não permitindo que haja um controle e alguma maneira de ser 

explorada no que se refere a soberania, imposição de uma lei ou de proibição. 

 Foucault (2010) apresenta-nos as escolas primárias como instituições 

disciplinares que criam corpos submissos e disciplinados, denominados pelo o autor 

como “corpos dóceis”. Para ele, a escola se tornou um local de constituição de saberes e 

poderes. Desta forma, e retrata que 

 

O espaço escolar se desdobra; a classe torna-se homogênea, ela agora 
só se compõe de elementos individuais que vêm se colocar uns ao lado 
dos outros sob olhares do mestre. A ordenação por fileiras, no século 
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XVIII, começa a definir a grande forma de repartição dos indivíduos 
na ordem escolar: filas de alunos na sala, nos corredores, nos pátios; 
[...], cada aluno segundo sua idade, seus desempenhos, seu 
comportamento, ocupa ora uma fila, ora outra ;[...] Determinando 
lugares individuais tornou possível o controle de cada um e o trabalho 
simultâneo de todos. Organizou uma nova economia do tempo de 
aprendizagem. Fez funcionar o espaço escolar como uma máquina de 
ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de recompensar. 
(FOUCAULT, 2010, p. 141-142). 

 

 Dessa forma, baseando-se nas contribuições pensadas por Foucault acerca da 

sociedade disciplinar, procuramos refletir se algum desses apontamentos ainda estão 

presentes nas escolas de Educação Infantil e se os brinquedos são utilizados como 

mecanismos de controle na escola.  

 Assim, teve-se como referencial teórico Lev S. Vygotsky, Walter Benjamin e 

Gilles Brougeré para basear as discussões sobre os brinquedos e os estudos de Michel 

Foucault para promovermos as discussões que esta pesquisa se propôs. 

 

E o que foi encontrado? 

 

 Após a realização da coleta de dados, das 160 horas de observação, da 

entrevista, dos registros fotográficos e da análise documental, pode-se ter o material 

necessário que discutisse com o que foi proposto inicialmente neste estudo. Procuramos 

categorizar os aspectos relevantes, pontuá-los para facilitar a compreensão e atingir os 

objetivos. 

 Pode-se perceber que ainda estão presentes os elementos que Michel Foucault 

apresentou no século XVII ao abordar a sociedade disciplinar. A professora dessa 

turma, normalmente, escolhia os lugares que as crianças sentariam, demonstrando as 

relações de poder presentes na sala de aula, sempre se posicionando frente à turma para 

organizá-las. 

 

Os alunos se dividem em dois grupos: uma mesa com todas as 
meninas e outra mesa com todos os meninos, seguindo as orientações 
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da professora. Aqueles que trocam de lugar, a professora pede que 
sente no lugar certo. (Anotações das observações, Souza, 2013)15. 

 

 As crianças possuíam rotinas rígidas e o controle dos horários, não conseguindo 

mudar as atividades do dia-a-dia, conforme o seu desejo. Sabemos, muitas vezes, que 

essas imposições veem da direção da escola, a qual não dá a possibilidade de mudanças 

nem aos alunos e nem aos professores. Mas mesmo assim, as crianças não opinavam 

nem sobre quais atividades desejariam realizar no dia. 

 Apresentava-se a punição caso as crianças não se comportassem bem ou não 

realizassem as atividades propostas pela professora. As punições baseavam-se em 

deixar a criança sem brincar com algo que desejava ou sem participar da casinha, nem 

que fosse por pouco tempo, mas existiam. Assim, a professora utilizava-se das 

disciplinas que, para Foucault são “esses métodos que permitem o controle minucioso 

das operações do corpo” (FOUCAULT, 2010, p.133).  

 

A disciplina, que se tornou sinônimo de campo de saber tanto na 
epistemologia quanto na estrutura curricular do saber escolar, 
apresenta uma ambigüidade conceitual muito interessante: invoca em 
si tanto o campo do saber propriamente dito quanto um mecanismo 
político de controle, de um certo exercício de poder. Disciplinarizar é 
tanto organizar/classificar as ciências quanto domesticar os corpos e 
as vontades. (GALLO, 2008, p.257, grifo nosso). 
 

 No que se refere à prática da professora, notou-se em vários dias de observação 

nesta escola, que as crianças brincavam livremente, sem a intervenção da professora, 

mas seguindo as normas e regras impostas pela mesma e utilizando os objetos propostos 

pela educadora.  

 Assim, constatou-se que os brinquedos da escola eram utilizados na maioria de 

suas atividades livres, porém sem o acompanhamento pedagógico da professora. Os 

alunos possuíam alguns brinquedos disponibilizados pela professora e deveriam 

escolher com quais gostariam de brincar, sendo sozinhos ou com algum colega. 

 A professora concordou em sua entrevista que o brinquedo contribui para a 

aprendizagem da educação infantil, porém não conseguimos perceber o seu total 
                                                           
15 Todos os dados apresentados foram analisados na dissertação de Souza (2014). 
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aproveitamento em sala de aula, ao deixar que as crianças muitas vezes quebrassem os 

brinquedos ou por não ensinar como manuseá-los, além de não interagir com as crianças 

nesses momentos de brincadeira.  

 

PESQUISADORA- Para você, os brinquedos podem propiciar 
momentos criativos para as crianças? 
 
Sim. Não somente seu uso específico, mas também a transformação 
no ato do brincar. Por que às vezes eles estão brincando....vamos 
falar....com a boneca! Só que aquela boneca, naquele momento, ela 
não é uma boneca, é a filhinha dela. Ou então, ele está brincando com 
jogos de montar. Você olhando assim, você não sabe o que ele 
montou, mas para ele é um caminhão, para ele é um prédio, para ele é 
um animal. Então nesse momento, ele está criando, ele está 
imaginando algo transformado por ele mesmo. (Entrevista Professora 
A / Escola X, 2013). 

 
 A escola apresentava uma grande quantidade disponível de brinquedo, tanto nos 

espaços externos e internos. No parque, havia os brinquedos para as crianças usarem na 

areia e no pátio coberto, eram dispostos 2 escorregadores, 4 balanços de chão, 1 cesto de 

basquete, várias bicicletas e alguns “caminhãozinhos”. Havia também a Casinha, a qual 

dispunha de vários brinquedos.  

 Na sala de aula, estavam dispostos brinquedos em baldes ou caixas, na qual foi 

apresentado que existia o rodízio entre as salas destes materiais, porém observou-se que 

isso não ocorria. Os baldes que estavam nessa sala de aula eram identificados da 

seguinte maneira: “Brinquedos de meninos”, o qual continha carrinhos, avião, bonecos 

de super-heróis e  os “Brinquedos de meninas” como bonecas, tiaras, fantasias, entre 

outros. 

 Os brinquedos eram utilizados na prática de cantos, na qual a professora 

realizava atividade com alguns alunos em uma mesa e as crianças brincavam separadas 

em grupos em outras mesas ou no chão. Esses cantos eram estruturados e fixos, não 

dando possibilidade para as crianças trocarem de grupo, a não ser que a professora 

solicitasse a troca. 

 Ao analisarmos os documentos escolares, percebeu-se que a professora somente 

citava os brinquedos utilizados em seu plano de aula. O projeto político pedagógico 
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retrava a grande quantidade de brinquedo que a escola possuía e o Plano de Ensino 

dessa escola não fazia nenhuma menção ao brinquedo. 

 Pode-se observar que o brinquedo foi muito utilizado para que a professora 

distraísse as crianças e pudesse realizar alguma atividade pedagógica com um grupo 

pequeno de aluno. Constatou-se que o uso do brinquedo foi para manter o controle dos 

alunos. 

 Porém, conseguimos observar em alguns momentos transgressões das crianças e 

da professora à essas relações de poder que estão entranhadas na escola. As crianças 

muitas vezes desobedeciam a professora, não ficavam alocadas naquele grupo que a 

mesma determinava; quebrava os brinquedos ou prolongava um pouco mais o tempo de 

atividade; além de adentrar a espaços que naquele dia não eram permitidos. 

 A possibilidade de transgredir ao que é imposto na Instituição Escolar também 

foi notada na conduta da professora, quando se utilizava de um espaço com outra turma 

para aproveitar o parque que naquele dia não era seu e ao estender as refeições das 

crianças, sem apressá-las para comer e rompendo com a rotina rígida da escola. 

 Essas são algumas das condutas observadas nessa pesquisa de campo. Pode-se 

observar que houve a existência do controle em vários momentos da aula, mas também 

existiu o "drible" das crianças e da professora ao burlarem algumas das normas 

impostas a elas. 

 

Considerações finais 

  

 Nesta trabalho, teve-se como preocupação central da pesquisa o brinquedo na 

educação infantil, buscando compreender como se configuram as práticas da professora 

com este material e se existia a presença de conceitos caros para Michel Foucault. 

 Conforme apresentamos, percebeu-se a presença de sanções e controle dos 

alunos, através de algumas práticas rígidas, como o controle do tempo, a rotina e as 

atividades determinadas. Foucault apresentou a sociedade disciplinar no século XVII, 

porém ainda há resquícios desse pensamento no interior da Instituição Escolar. 

 O brinquedo foi bastante utilizado na prática dessa professora, mas de uma 

maneira que mantivesse as crianças quietas e comportadas, para que a educadora 
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pudesse realizar as atividades pedagógicas com algumas crianças. Percebeu-se então 

que os brinquedos não eram abordados com intuito pedagógico, ao qual poderia 

colaborar nos conteúdos a serem ensinados aos alunos. 

 Além disso, notaram-se algumas práticas de transgressão ao controle imposto 

pela a escola, tanto por parte dos alunos e da professora. As crianças, sem saberem, 

conseguiram criar situações que fogem ao que foi determinado e criaram novas 

possibilidades de ações.  

 O controle e o vigiar estão presentes em muitas Instituições de Educação 

Infantil, porém com um pouco de dedicação, estudo e esforço, as professoras da 

Educação Infantil podem se apropriar do brinquedo como um material que possibilita 

romper essas relações de poder e dá espaços para as crianças a vivenciarem a criação, 

momentos de alegrias e de novos aprendizados. Os autores abordados neste estudo 

mostraram o quanto o brinquedo é enriquecedor para a aprendizagem infantil. 
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Resumo 

 

Este artigo trata de um relato de experiência com uma turma de alunos da Educação Infantil. 
Tem como objetivo a execução de uma parceria entre a literatura infantil e a aprendizagem da 
matemática, utilizando diferentes estratégias. Por meio das histórias, os conteúdos a serem 
trabalhados foram desencadeados de forma interdisciplinar e contextualizada. Muitas histórias 
infantis, desde os contos clássicos até as mais atuais, possibilitam a exploração de conceitos 
matemáticos, que podem aparecer na história de forma implícita ou explícita, cabendo ao 
professor identificá-los e utilizá-los efetivamente, fazendo as adaptações necessárias ao contexto 
de sua sala de aula. Neste projeto, o recurso da literatura possibilitou o desenvolvimento de 
novas práticas e diferentes saberes, considerando as diversas possibilidades de trabalho que a 
matemática oferece, proporcionando às crianças uma aprendizagem mais ativa e prazerosa. Foi 
possível concluir que esta parceria, além de algo possível, é uma maneira de realizar um 
trabalho significativo e favorecedor da exploração das diversas linguagens da infância. 

 

Palavras-chave: matemática; literatura infantil; aprendizagem.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Este artigo visa relatar o trabalho desenvolvido na Educação Infantil da Escola de 

Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia com foco na aprendizagem de 

conceitos matemáticos por meio das histórias infantis. O trabalho desenvolvido foi realizado 

com uma turma de 19 alunos, e contou com a parceria de uma graduanda do curso de 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

185 

 

pedagogia, a qual esteve presente em todos os momentos do projeto: planejamento, execução e 

avaliação.  

A parceria entre a matemática e a literatura foi vislumbrada devido à importância em se 

realizar um trabalho interdisciplinar, na qual as linguagens estejam presentes nos conteúdos e 

estratégias realizadas visando a aprendizagem da criança.  

A metodologia para a realização do processo de ensino e aprendizagem de matemática 

perpassa variadas estratégias visto que ela se apresenta como uma linguagem imersa na vida das 

crianças. Neste projeto o recurso da literatura esteve disponível para fomentar novas práticas, 

diferentes saberes, o estabelecimento de relações entre os assuntos tratados e, principalmente, 

para que a criança encontre sentido e prazer nas ações realizadas na escola e na vida. Segundo 

Smole (2000) 

Integrar literatura nas aulas de matemática representa uma substancial 
mudança no ensino tradicional da matemática, pois, em atividades 
desse tipo, os alunos não aprendem primeiro a matemática para depois 
aplicar na história, mas exploram a matemática e a história ao mesmo 
tempo (SMOLE, 2000, p. 68). 

 

Todavia, é importante primeiramente entender o que significa o ensino e a 

aprendizagem de matemática para crianças pequenas para, em seguida, compreender a 

importância das histórias na educação infantil, sua relação e contribuição com a matemática.  

 

2. A matemática na Educação Infantil 

A linguagem matemática para crianças pequenas está inerente às suas vivências 

cotidianas. Sendo assim, o professor de educação infantil precisa estar atento a todas as 

possibilidades a serem exploradas e inter-relacionadas às outras linguagens, de modo que o 

saber matemático possa ser trabalhado e aprendido de maneira significativa e natural. De acordo 

com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil,  

As crianças desde o nascimento estão imersas em um universo do qual 
os conhecimentos matemáticos são parte integrante. (...) O trabalho 
com noções matemáticas na educação infantil atende, por um lado, às 
necessidades das próprias crianças de construírem conhecimentos que 
incidam nos mais variados domínios do pensamento; por outro, 
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corresponde a uma necessidade social de instrumentalizá-las melhor 
para viver, participar e compreender um mundo que exige diferentes 
conhecimentos e habilidades (BRASIL, 1998, p. 207). 

 

Nesta perspectiva, na qual o desenvolvimento lógico matemático deve estar presente na 

vida dos alunos, bem como no cotidiano da sala de aula, de maneira significativa e 

contextualizada, é importante fundamentar a prática levando em conta as diversas possibilidades 

que tal área oferece. O universo da matemática está presente na vida dos alunos, e pode ser 

evidenciado pelo mediador, o professor, trazendo a alfabetização matemática para as vivências 

cotidianas escolares. A escola tem o papel de compreender como o aluno pensa, quais são suas 

hipóteses acerca dos conteúdos e conceitos a serem trabalhados e a partir de então fazer as 

interferências necessárias para ampliar as noções matemáticas.  

 O saber matemático muitas vezes está atrelado ao conhecimento dos números. Estes de 

fato fazem parte desta área curricular e precisam ser explorados de acordo com a sua função 

social. Porém, é preciso conhecer e compreender quais os demais saberes necessários para que a 

educação matemática aconteça de forma que assegure sua abrangência. Sendo assim, Lorenzato 

(2008) esclarece sobre os saberes da pré-matemática: 

Para o professor ter sucesso na organização de situações que 
propiciem a exploração matemática pelas crianças, é também 
fundamental que ele conheça os sete processos mentais básicos para a 
aprendizagem matemática, que são: correspondência, comparação, 
classificação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação. Se o 
professor não trabalhar com as crianças esses processos, elas terão 
grandes dificuldades para aprender número e contagem, entre outras 
noções (LORENZATO, 2008, p. 25). 

 

 Esses processos mentais básicos, elencados por Lorenzato (2008) são fundamentais para 

que outros conceitos posteriores possam ser aprendidos, não necessariamente, conceitos 

matemáticos. Desta maneira, ao desenvolver a noção de classificação o aluno poderá transpor 

este conhecimento em outras áreas, como por exemplo na alfabetização, classificando palavras 

escritas com ch/x; ou em ciências na classificação de animais estabelecendo algum critério 

como reprodução, alimentação, habitat, e assim por diante. Os processos mentais básicos, 

correspondência, comparação, classificação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação, 
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como o próprio nome diz, são alicerces básicos para o desenvolvimento de outros conceitos e 

noções a serem aprendidos. 

Embora cada um desses assuntos tenha sua especificidade, todos eles 
devem estar presentes no planejamento de trabalho do professor, pois 
tão importante quanto trabalhar com todos esses fatores é fazê-lo de 
forma mesclada e integrada; é nessa integração que reside o 
verdadeiro favorecimento didático para o progresso educacional da 
criança. E é justamente nisso que se  constitui a pré-matemática. (...) É 
justamente essa diversificação de atividades, experiências e contextos, 
a respeito de um mesmo conceito, que favorece a formação do 
conceito que está sendo construído pela criança (LORENZATO, 2008, 
p. 28). 

 

 O professor, enquanto mediador na escolha da didática que promova a aprendizagem, 

precisa ter claro esses saberes fundamentais para que possa desenvolver estratégias que 

favoreçam o desenvolvimento destes processos mentais. Diversas são as situações que 

promovem a pré-matemática e alfabetização matemática e que incidem a novos conhecimentos 

atrelados aos conteúdos programados para a educação infantil. Algumas propostas para que este 

trabalho aconteça seria de realizar contagens diárias da quantidade de crianças, presentes e 

ausentes, meninas e meninos e fazer comparações, seja com as próprias pessoas ou com objetos, 

em correspondência biunívoca. De acordo com Kamii (1997, p.39) “a noção de número só pode 

emergir a partir da atividade de colocar todos os tipos de coisas em todos os tipos de relações”.  

  A construção de coleções de materiais, a partir de curiosidades das crianças, 

diante do que observam ao seu redor ou que mostrem interesse é outra sugestão de 

grande valia para se trabalhar diversos conceitos pré-matemáticos e numéricos, como 

por exemplo, coleção de tampinhas, conchas, sementes, canudos, penas e pedras. É 

possível realizar observações, comparações, classificações e estimativas com os objetos 

colecionados. A importância de se fazer coleções com as crianças na educação infantil é 

evidenciada por Borges (2009, p. 96) “O interessante em uma coleção está não apenas 

na quantidade de elementos colecionados, mas na possibilidade de estarem subdivididos 

em classes menores sem que perca de vista sua relação com o todo”.  

  No caso da estimativa com crianças pequenas, é interessante para que elas 

reflitam sobre quantidades diversas, façam comparações, contem, observem e registrem 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

188 

 

a seu modo como pensam sobre a quantidade estimada. Este tipo de atividade ajuda não 

só a criança sobre o saber matemático em questão, mas ao professor, podendo observar 

como está a hipótese de cada criança, o que sabem sobre o assunto.  

 Pedir para a criança fazer registro seja dos pontos dos jogos, do que estimou ou  

representando as crianças da sala, é muito importante para a linguagem matemática, 

pois aprende a noção de representar objetos por meio de desenhos, depois por meio de 

símbolos. O importante é que ela dê significado ao desenho (símbolo). A partir daí, a 

criança, compreende que os mesmos objetos podem ser representados com símbolos 

(algarismos), os quais são chamados de números. De acordo com Lorenzato (2008) o 

registro passa por alguns estágios, sendo formas interessantes e diferentes 

representações:  

• Gráfica idiossincrática, na qual os grafismos utilizados não têm significado 
para quaisquer outras pessoas;  
• Pictográfica, que utiliza o desenho do objeto e a repetição dele para indicar 

a quantidade; 
• Icônica, que utiliza pontos, cruzes, riscos etc., cada um deles indicando uma 

unidade; 
• Simbólica, que utiliza símbolos convencionais.  

A compreensão do número como registro de medidas também é algo que pode ser 

retirado das vivências das crianças, pois em grande parte da vida delas as medidas estão 

presentes. Isto se deve ao fato das coisas terem tamanhos, pesos, volumes, temperaturas 

diferentes e que tais diferenças colocadas em comparação permitem que a criança estabeleça 

relações entre as informações, construindo representações, atribuindo novos significados e 

fazendo uso das expressões que costumam ouvir. 

Reconhecer o número como código é fazer com que as crianças fiquem atentas aos 

lugares que os números são utilizados, como placas, número do telefone, endereço, data, 

podendo ser induzido seu uso por meio da elaboração de convite para uma apresentação, uma 

reunião, colocando as crianças diante deste símbolo. 

O importante é que na escola sejam encontradas estratégias diversificadas e 

contextualizadas que incorporem a prática do uso social do número e outras demandas que o 

ensino da matemática estabelece como fundamentais. Acredita-se que desta forma a 

alfabetização matemática, com conceitos, competências e valores acerca de seu uso seja 

desenvolvida. 
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3. A matemática e a literatura infantil: uma parceria  

Em todos os momentos a serem explorados nos quais os conteúdos matemáticos estão 

presentes, a literatura infantil pode entrar como parceira neste processo de aprendizagem, que 

são facilmente encontrados no cotidiano infantil e nas próprias histórias. Por meio delas é 

possível entrar em sintonia com a criança, proporcionando uma melhor participação e 

compreensão dos assuntos estudados. 

 Bettelheim (2007) sugere que a história serve para enriquecer a vida e que deve 

estimular a imaginação, ajudando a desenvolver o intelecto e tornar claras as emoções. As 

histórias permitem reconhecer situações problemas e ao mesmo tempo sugerir soluções para os 

conflitos que surgem. Como nos contos os personagens não têm nomes próprios, isso facilita as 

projeções e identificações, são chamados de irmão, irmã, pai, rei, madrasta... Dessa forma a 

criança pode atribuir uma compreensão e transposição das histórias para sua vida real.  

A utilização das histórias, sejam elas os contos de fadas ou outras fontes da literatura 

infantil, suscita na criança uma interlocução do enredo da história com suas próprias fantasias, 

sensações, angústias, sentimentos e curiosidades, fazendo com que estabeleça uma parceria 

estimulante entre criança/história. Além disso, a literatura infantil permite entrar em contato 

com diversos saberes, conteúdos e ensinamentos de maneira compreensível à criança.  

Ademais, a história traz uma possibilidade interdisciplinar entre as diversas linguagens a 

serem exploradas na escola. Assim, a partir de um enredo interessante e envolvente a criança 

poderá se aprofundar em temáticas que nem sempre seriam possíveis apenas no seu cotidiano. 

Por meio da história, a viagem entre lugares e tempos é imensa, proporcionando múltiplas 

possibilidades. 

É através duma história que se podem descobrir outros lugares, outros 
tempos, outros jeitos de agir e ser, outra ética, outra ótica. É ficar 
sabendo história, geografia, filosofia, sociologia, sem precisar saber o 
nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula 
(ABRAMOVICH, 1995, p.17). 

 

Sendo assim, algumas histórias podem ser gatilhos para o desenvolvimento do trabalho 

em parceria com a matemática, focando nos conteúdos já abordados anteriormente. Por meio de 
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histórias previamente selecionadas, é possível vislumbrar o desencadeamento de assuntos que, a 

priori, eram de “responsabilidade” da matemática e que com a perspectiva da 

interdisciplinaridade, transcendem para outras áreas curriculares. Na Educação Infantil, o 

trabalho interdisciplinar, focando nas múltiplas linguagens das crianças é algo frequentemente 

realizado, priorizando o desenvolvimento da criança como um todo.  

Durante a execução do projeto, a partir das necessidades da turma de alunos, a 

professora e bolsista (graduanda do curso de pedagogia), escolhiam histórias que poderiam 

levantar conteúdos matemáticos a serem trabalhados. Após a escolha da história e preparação 

dos materiais necessários, o trabalho se iniciava. 

 Os recursos para a contação de história variavam, isto é, forma utilizados fantoches, 

sombras, teatro, slides, cartazes e assim por diante. Após cada história, era realizada alguma 

atividade que se correlacionasse com o conteúdo matemático previamente planejado. O 

planejamento da próxima história acontecia a partir da avaliação do que já havia sido trabalhado 

e das necessidades das crianças. Segue abaixo, as histórias utilizadas, bem como as noções e 

conceitos da matemática trabalhados. 

 

Histórias infantis e a matemática  

História 
Recurso 
utilizado 

Noções e conceitos da 
matemática 

Atividade realizada 

Um amor de 
confusão 

Teatro 
Contagem; 

correspondência 
biunívoca 

Manipulação de massa de modelar 
para formar diferentes quantidades 

de ovos 

Macaco Danado 

Tapete 
contador 

de 
histórias 

Resolução de problemas 
Produção de um desenho contendo a 
solução para o problema: o que você 
faria caso se perdesse de sua mãe? 

Os três 
porquinhos 

Teatro Sequenciação 
Recorte e colagem dos 

acontecimentos da história de forma 
sequencial 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

191 

 

A casa 
sonolenta 

Slides 
Ordem crescente / 

decrescente 

Ordenação crescente / decrescente de 
pedaços de EVA de diferentes 

tamanhos 

Ovo meu, será 
seu? 

Objetos 
Contagem; estimativa de 

quantidade 

Estimativa da quantidade de ovos; 
contagem dos ovos; escrita dos 

números 

As três partes Slides Formas geométricas 

 
Exploração dos blocos lógicos; 
criação de desenhos utilizando 

formas geométricas 
 

Um redondo 
pode ser 

quadrado? 
Slides Formas geométricas 

 
Exploração dos blocos lógicos; 
produção de desenhos dentro de 

círculos 
 

O lugar das 
coisas 

Livro 

 
Organização de objetos;  
classificação; noção de 

dentro/fora, em 
cima/embaixo 

 

Organização de objetos da sala, 
identificando seus respectivos 

lugares e posição em relação a outros 
objetos 

O homem que 
amava caixas 

Slides 

Contagem 

Representação do 
número 

 
Estimativa de quantidade das caixas 

de atividades da sala, tentativa de 
escrita do número e contagem das 

caixas 
 

A rua do bem-
me-quer 

Livro 
Dias da semana 

Sequenciação 

 
Introdução dos dias da semana: na 

parede da sala foram coladas 7 
casinhas, cada uma representando 

um dia da semana 
 

O sanduíche da 
Maricota 

Teatro 
Identificação de 
semelhanças e 

diferenças 

 
Desenho individual de um sanduíche 
com os ingredientes que cada criança 
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gosta; roda de conversa sobre os 
desenhos, onde foi possível 

identificar ingredientes iguais e/ou 
diferentes nos desenhos das crianças 

 

João e Maria Teatro Noção de espaço 
Construção de um caminho por meio 
de desenho e bolinhas de papel, com 

início e fim 

 
Aqui está tão 

quentinho 
 

Slides Números de 1 a 10 

 
Em dupla, receberam uma plaquinha 
com um número de 1 a 10 e tiveram 
que colocar na plaquinha botões na 
quantidade certa, de acordo com o 

número recebido 
 

 

Quadro 116 

 

 Estas histórias permitiam complementar o trabalho desenvolvido com as crianças 

acerca do ensino de matemática. Trabalhar com histórias tem notável importância no 

desenvolvimento infantil, pois possibilita às crianças se envolverem de forma imaginária, 

permitindo a protagonização de papeis, no qual podemos chamar de jogo protagonizado. 

Este consiste em uma “brincadeira que a criança assume diante da realidade que observa e por 

condições inerentes ao contexto que a limita agir de acordo com esta realidade, faz com que a 

criança crie ou protagonize papéis” (CARCANHOLO, 2015, p. 89). Desta maneira, o trabalho 

com as histórias proporciona à criança condições de agir em forma de brincadeira, em situações 

que não seriam possíveis no seu cotidiano de maneira natural. 

 

Esse recurso pedagógico caracteriza-se como o jogo de faz-de-conta 
que recria, através da representação, situações as mais variadas da 
vida e da cultura humana, com as quais as crianças podem defrontar-
se confrontar-se e, ao vivenciá-las, construir e reconstruir hipóteses a 

                                                           
16 Quadro elaborado a partir da execução do Projeto realizado A contribuição da literatura infantil para 

a aprendizagem da matemática com crianças. 
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respeito do funcionamento dos fenômenos sociais, culturais, físicos, 
biológicos e afetivos (FRANÇA, 1995, p. 47). 

 

 Durante as histórias, suas representações e brincadeiras a partir dos enredos variados, 

libera um leque de possiblidades, para que a criança brinque e descubra novas formas de 

regulação do comportamento, pela imitação, imaginação e criatividade. O brincar de faz de 

conta se torna então o jogo protagonizado, atividade importante ao desenvolvimento infantil. “O 

jogo traz, portanto, oportunidade para o preenchimento de necessidades irrealizáveis e também a 

possibilidade para exercitar-se no domínio do simbolismo” (RITZMANN, 2009, p. 30). 

 Por meio do jogo protagonizado, a criança pequena inicia o processo de simbolização 

do pensamento, abstraindo situações e criando representações. “Um pedaço de madeira torna-se 

um boneco e um cabo de vassoura torna-se um cavalo. A ação regida por regras começa a ser 

determinada pelas ideias e não pelos objetos” (VIGOTSKI, 1998, p.128).  Este processo de 

simbolização é peça fundamental ao processo de aprendizagem de conceitos teóricos 

matemáticos. Sendo assim, quando foram utilizadas as histórias como mais uma metodologia de 

ensino, foi possível perceber a sintonia que estas possuem a linguagem infantil e ao seu 

desenvolvimento.  

 Além destas histórias trabalhadas, outras foram identificadas e elencadas para 

dar continuidade ao projeto ou mesmo para ficar de acervo quando da necessidade de 

trabalhar específicos conhecimentos matemáticos, dependendo das demandas da turma de 

alunos. A seguir, segue a lista de histórias contemporâneas da literatura infantil, e em 

seguida outra lista analisada dos contos clássicos dos Irmãos Grimm.   

 

 

Histórias Noções e conceitos da matemática 

A Bruxa Salomé Resolução de problemas; dias da semana 

A lebre e a tartaruga Medidas; distância; número ordinal 

João e o Pé de feijão Medidas; tamanho (grande, pequeno) 
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A história dos números: ovelha 
e graveto 

Contagem; correspondência biunívoca 

Pomba Colomba Número como código 

Tião Carga Pesada Classificação; coleções; contagem 

João e Maria Jogo de percurso; contagem; sequência 

Sabe quem puxou a orelha do 

coelho? 

Resolução de problemas 

Pão quente e cenouras frescas Resolução de problemas   

Os três ursos Correspondência biunívoca; seriação  

Uma joaninha diferente Comparação; resolução de problema  

O que cabe na mochila?  Medidas  

Uma incrível poção mágica Formas geométricas 

Bugigangas Números de 1 a 10 

Quadro 217 

 

Clássicos da literatura 
infantil: Contos de Grimm 

Noções e conceitos da matemática 

Rapunzel  Medidas (altura; perto; longe) 

Identificação e comparação de tamanho de cabelos. 

Seriação das crianças a partir do cabelo: menor para maior.  

Resolução de problemas 

Os sete corvos  Contagem 

                                                           
17 Quadro elaborado a partir da execução do Projeto realizado A contribuição da literatura infantil para 

a aprendizagem da matemática com crianças. 
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Correspondência biunívoca: filhos - corvos; filhos – pratos; 
filhos – copos.  

A Bela Adormecida Contagem. Correspondência.  

Situações problemas: quantos anos faltam até ter 15 anos?  

Cinderela Medida: número do sapato. Utilizar moldes de medidas de 
tamanho de pé.  

O ganso de ouro Número ordinal. 

Quantidade. 

Os doze caçadores do rei Quantidade 

Os seis criados do príncipe Grandezas e medidas não arbitrárias: passos; altura; 
distância.  

Branca de Neve Contagem e correspondência biunívoca. 

 

O Gato de Botas Educação Financeira: valores e ética; função do dinheiro.  

Os músicos de Brêmen Número ordinal.  

Resolução de problemas. 

João Felizardo Educação Financeira: diferença entre necessidade e desejo. 
Valores  

 Quadro 318 

  

É necessário ressaltar que a abrangência de objetivos e desencadeamento de ações a 

partir da história é vasta, dependendo de cada grupo de alunos, suas reações, curiosidades e 

conhecimentos prévios. Nestes quadros procuramos elencar noções e conceitos relacionados a 

matemática, porém, em todas as histórias, é possível o trabalho com diversos outros conceitos, 

mas que não foram mencionados por não ser este o foco deste trabalho. 

                                                           
18 Quadro elaborado a partir da leitura e análise das histórias escritas pelos Irmãos Grimm. A referência 

bibliográfica consta no final deste trabalho.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho com a matemática na educação infantil pode ser realizado em 

parceria com diversas estratégias, como jogos, brincadeiras, materiais variados, sucatas e 

a exploração de situações cotidianas. As histórias infantis entram como mais uma opção de 

parceria. Devido ao fato de que o letramento matemático tem sua fonte primária nas 

situações cotidianas, as histórias permitem a ampliação de outras vivências que muitas 

vezes não seria possível de encontrar na vida das crianças. Com as histórias, expande-se as 

possibilidades de aprendizagem transcendendo para outros saberes e conceitos.  

Diante de todos os momentos vividos, evidenciamos como é significativa a 

utilização das histórias no processo ensino-aprendizagem da Matemática. Por meio 

das histórias é possível explorar a imaginação, o raciocínio e a capacidade criadora 

das crianças, pois a cada atividade elas são levadas a construir hipóteses, pensando 

e solucionando os problemas propostos. Portanto, as histórias são ricas fontes de 

exploração de conhecimentos matemáticos, propiciando, ao mesmo tempo, 

situações divertidas e desafiadoras às crianças. 
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Resumo 

Esta pesquisa discute as implicações das novas tecnologias em relação à prática 
pedagógica na Educação Infantil. Por meio de um estudo de cunho bibliográfico, foram 
analisados os aspectos referentes ao impacto das novas tecnologias na ação docente. É 
percebível que na prática educativa os desafios são diversos, os quais podem incluir 
lacunas no que refere à articulação das tecnologias ao processo ensino-aprendizagem. 
Através dessa pesquisa, foi possível perceber que a ação docente tem primordial 
importância na mediação adequada da aprendizagem e que as tecnologias podem 
minimizar os desafios docentes, mas que dependem de várias condições para que isso 
aconteça. Uma vez que a educação não poderá ser uma mecanização do saber ou 
apropriação mercadológica, mas que ela possa ser ressignificada, mediante os novos 
contextos sociais e culturas advindas da sociedade.  

Palavras-chave: Novas Tecnologias. Prática Pedagógica. Educação Infantil.  

 

Introdução 

A sociedade atual, em termos de desenvolvimento científico e tecnológico, teve 

um grande avanço, o que interfere na cultura e vida de todos. São muitas transformações 

que acabam influenciando e modificando as relações sociais em pouco intervalo de 

tempo, devido à velocidade do processamento tecnológico. Nesse sentido, os desafios 

educacionais diante destes novos tempos é mediar as novas tecnologias no processo de 

ensino-aprendizagem de forma a despertar o interesse e a construção dos conhecimentos 

pelas crianças. Porque não é atividade fácil para o docente, visto ser necessário 

criticidade em relação ao uso excessivo, ao consumismo exagerado, à competitividade, 

as quais interfere na consciência cidadã, na questão da sustentabilidade e no futuro das 

próximas gerações.  
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Diante dos fatos expostos, surgem várias problemáticas, entre elas: quais os 

desafios e possibilidades da aprendizagem mediada por tecnologias? Qual a prática 

pedagógica necessária diante dessas transformações? Estas questões desafiam a todas as 

instituições escolares, as quais ainda precisam lutar por infraestrutura adequada, adquirir 

recursos financeiros, pedagógicos, além de promover a formação profissional.  

Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é discutir sobre as questões das novas 

tecnologias e sua implicação na prática pedagógica, fundamentada na revisão 

bibliográfica, com análise dos referenciais teóricos da Educação Infantil e em 

concepções de Marx (2004), Vygotsky (2001), Freire (2009), Muniz Sodré (2012), entre 

outros. 

 

A Educação Infantil e suas interfaces 

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como função 

primordial o desenvolvimento das potencialidades “da criança de até 5 (cinco) anos, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família 

e da comunidade” (BRASIL, Lei nº 12 796, 2013, art. 29). E deverá ser oferecida de 

forma gratuita de acordo com a lei nº 12 796 (BRASIL, 2013), que determina a 

obrigatoriedade da matrícula para crianças de 4 e 5 anos na rede pública de ensino. 

Esse reconhecimento do direito da criança à educação nos primeiros anos de 

vida foi fruto de mudanças socioeconômicas e políticas, as quais superaram o caráter 

assistencialista e compensatório. E a partir da Constituição Federal (BRASIL, 1998, art. 

208), houve a expansão do atendimento das crianças em creches e pré-escolas como um 

direito infantil, a qual pertencia à assistência social e passou a integrar a educação. A 

partir desse processo de democratização social, tornou-se possível o acesso e a 

permanência do público infantil em diversas instituições educativas, oferecendo suporte 

a crescente integração feminina no mercado trabalhista.  
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                 Gráfico 1: Número de matrículas na Educação Infantil (2010 – 2015) 

    

                                         Fonte: Senso Escolar 2015 (BRASIL: MEC, INEP, 2016). 

Conforme demonstrado no gráfico 1 acima, houve um aumento em torno de 104 

082 números de matrículas na Educação Infantil, entretanto em relação à 2014, teve 

uma queda de 47 490 vagas na pré-escola, em torno de 1%. Situação preocupante visto 

ser umas das metas do Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 2011-2020), a 

universalização do atendimento nessa faixa etária.  

Dados divulgados pelo Senso Escolar 2015 (BRASIL, 2016), destacados no 

gráfico 2 abaixo, comprovaram que o desafio do atendimento às crianças de 4 e 5 anos 

ainda está longe de alcançar o ideal, porque mesmo demonstrando o aumento na taxa de 

evolução de frequência a escola, ainda existem em torno de 954 124 crianças sem vagas 

nas instituições escolares. Em termos de educação básica, são 3 milhões de crianças e 

adolescentes fora das escolas brasileiras. Realidade que preocupa, visto que essa 

obrigatoriedade de universalização da escola básica já foi determinada desde 2009, 

quando aprovou-se a Emenda Constitucional de número 59 (BRASIL, 2009, art. 208) 

em que  estabeleceu  a “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade”. Emenda essa, consolidada em 2013 com a lei nº 12 796 

(BRASIL, 2013). 
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Gráfico 2: Evolução da taxa de frequência e dos que não frequentam a escola  

 

Fonte: Senso Escolar 2015 (BRASIL: MEC, INEP, 2016). 

Nestas circunstâncias, os direitos que devem ser respeitados por toda a 

sociedade, não são efetivados, por vários fatores que incluem “a falta de recursos, as 

dificuldades de inscrição no programa federal de auxílio à expansão e o planejamento 

da ampliação” (GUERREIRO, 2015), entre outros. Situações muito complexas, que 

envolvem uma sociedade contraditória, repleta de lutas de classes e de poderes. No 

Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990, art. 205), destaca que a 

“educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa (...)”. Todavia, esses entraves sobre a efetivação dos direitos educacionais estão 

longe de serem concretizados em plenitude. 

Numa tentativa de reverter esse quadro, o Plano Nacional de Educação - PNE 

(BRASIL, 2011-2020, p. 3), especifica em primeira meta, a necessidade de 

"universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar, 

até 2020, a oferta de educação infantil de forma a atender a 50% da população de até 3 

anos". Esse desafio é enorme e exige comprometimento de todas as instâncias públicas. 

O governo federal contribui com o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição 
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de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – ProInfância. Este 

programa foi instituído pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, 

por meio da Resolução nº 6 (BRASIL, 2007), como parte integrante do Plano de 

Desenvolvimento da Educação - PDE. O mesmo ressalta que “serão destinados à 

cobertura de despesa de investimentos em construção, reforma, equipamentos e 

mobiliários para creches e escolas públicas das redes municipais e do Distrito Federal” 

(BRASIL, 2007, art. 1). Contudo, “como a educação infantil não é da alçada federal, o 

MEC apenas dispõe os recursos (e o projeto arquitetônico) para os municípios 

interessados em cumprir sua meta de universalização” (GUERREIRO, 2015). O que 

torna mais complicado a criação das escolas, porque nem todos os municípios 

conseguem avançar no processo de infraestrutura educacional, que é muito burocrático, 

além de adquirir equipamentos adequados ao seu funcionamento. 

Em cada fase da infância existem especificidades diferentes que requer atenção 

especial e cuidados, os quais refletirão no desenvolvimento da criança. Nesse sentido, o 

Conselho Nacional de Educação instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2010) com caráter norteador dos projetos pedagógicos da Educação Infantil, 

os quais devem promover: o conhecimento de si e do mundo, na imersão nas diferentes 

linguagens, possibilitando situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia, com vivências éticas, sustentáveis e cidadãs, as quais possibilitem também o 

uso adequado de recursos tecnológicos e midiáticos (BRASIL, 2010, p. 25-27).  

Outro documento divulgado pelo Ministério da Educação – MEC, foi o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI como um recurso 

informativo para orientar e subsidiar as discussões da prática pedagógica cotidiana. Ele 

integra os documentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006)  e 

atende às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9 

394, 1996) Não como modelo engessado, mas como meio reflexivo do processo de 

ensino-aprendizagem, em relação ao currículo, aos objetivos, conteúdos, estratégias 

didáticas, visto que na execução, as atividades devem ser contextualizadas de acordo 

com a produção sócio-histórica de cada realidade escolar. Abordam inclusive, questões 

sobre a superação da dicotomia do educar e cuidar, em que resgate a cultura dos sujeitos 
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excluídos e favoreça a aprendizagem significativa e lúdica. E igualmente devem estar de 

acordo com os princípios da cidadania, citados nas Diretrizes Curriculares (BRASIL, 

2010, p. 16), os quais são: 

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao 
bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades. Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da 
criticidade e do respeito à ordem democrática. Estéticos: da sensibilidade, da 
criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes 
manifestações artísticas e culturais. 

O respeito a essas diversidades presentes no meio escolar, proporcionarão maior 

segurança e autonomia tanto às crianças, quanto à sua família, a qual deverá firmar 

parceria com a escola para auxiliar no desenvolvimento infantil. Porque de acordo com 

Vygotsky (2001), existe uma grande importância da interação social e da cultura histórico-

social para a constituição dos sentidos pelos sujeitos. Para ele “o pensamento não se exprime 

na palavra, mas nela se realiza” (2001, p. 409). É através da articulação entre 

pensamento e linguagem, que há construção e representação da realidade, as quais 

influenciam no desenvolvimento psicossocial e a constituição de sua identidade. Assim, 

as brincadeiras e jogos são fundamentais na Educação Infantil, pois é por meio da 

ludicidade e das interações sociais que a criança constroi seus conhecimentos e 

desenvolve sua linguagem, cognição, criatividade e afetividade.  

Nessas circunstâncias, as crianças são seres históricos e produtores de cultura, 

como afirma Paulo Freire (2009, p. 26), que “nas condições de verdadeira aprendizagem 

os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do 

saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo”. Ou seja, ambos 

aprendem no processo educativo, não como transferência de conhecimentos, mas como 

uma construção e ressignificação dos saberes de forma emancipatória.  

Esses saberes, de acordo com as Diretrizes Curriculares (BRASIL, 2010, p. 13) 

devem ser articulados na “proposta pedagógica ou projeto político pedagógico”, através 

do mesmo a instituição escolar “define as metas que se pretende para a aprendizagem e 

o desenvolvimento das crianças que nela são educados e cuidados”. No entanto, é uma 

atividade complexa, visto que deverá ser elaborada num processo coletivo, que envolve 
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toda a comunidade escolar, mas que nem sempre é possível devido as escolas não 

disponibilizarem uma carga horária para essas reuniões. 

E no que concerne a avaliação de todo o processo educacional, segundo as 

Diretrizes Curriculares (BRASIL, 2010, p. 29), “as instituições de Educação Infantil 

devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para 

avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou 

classificação (...)”. De modo que sejam utilizadas diversas formas para análise do 

processo educacional como: observação, relatórios, desenhos, álbuns, fotografias, 

portfólios, etc. Tornando indispensável que o educador tenha um olhar crítico e criativo 

sobre todo o processo, analisando e refletindo sobre o contexto em que está inserido, as 

habilidades e potencialidades das crianças. 

E a partir de novas concepções de educação e de infância, identificando as 

especificidades dos educandos é possível que o educador desenvolva um trabalho mais 

significativo, interdisciplinar contribuindo com a transformação social. 

 

As novas tecnologias na Educação Infantil 

 Em um tempo onde as transformações científicas, tecnológicas e 

socioeconômicas acontecem mais rapidamente, as instituições escolares encontram 

várias barreiras que dificultam a consecução de uma educação nos parâmetros de 

qualidade nacional. Uma delas são relativas a mediação tecnológica adequada no âmbito 

da Educação Infantil. Conforme Nóvoa (2008, p. 2) os docentes são “insubstituíveis não 

só na promoção da aprendizagem, mas também no desenvolvimento de processos de 

integração que respondam aos desafios da diversidade e de métodos apropriados de 

utilização das novas tecnologias”. 

No século XXI, tivemos inovações das engenharias e das tecnologias da 

Comunicação e Informação (TICs), em que:  

A saúde, o poder e a geração de conhecimento estão largamente dependentes 
da capacidade de organizar a sociedade para captar os benefícios do novo 
sistema tecnológico, enraizado na microelectrônica, nos computadores e na 
comunicação digital, com uma ligação crescente à revolução biológica e seu 
derivado, a engenharia genética (CASTELLS e CARDOSO, 2005, p. 17).  
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E com essa evolução, os meios eletrônicos podem tornar-se ultrapassados em 

pouco espaço de tempo, provocando beneficiados e desfavorecidos nesse processo. 

Principalmente em relação à competitividade, à visão de lucro e ao consumismo 

exagerado, que podem enriquecer os privilegiados e desfavorecer pessoas de baixa 

renda, deixando-os à margem de todo esse processo. 

Sodré (2012, p. 173) afirma que “as tecnologias eletrônicas multiplicam mágica 

e infinitamente o poder de ubiquidade19 dos sujeitos sociais, agora confrontados a uma 

realidade simultânea, instantânea e global”. São reflexos estes da globalização que 

atraem os olhares das pessoas e também do público infantil que pela publicidade, são 

incentivados ao consumo de bens de última geração. Entretanto, a relação entre 

tecnologias e sustentabilidade são questões que envolvem a nossa vida e a de gerações 

futuras. Assunto este, que deverá ser discutido desde a mais tenra idade, assim como 

também ser dialogado entre os profissionais e família das crianças, para repensar ações 

que sensibilizarão e educarão pessoas ao uso sustentável dos recursos no meio em que 

vivem. 

Analisando por outro lado, as novas tecnologias podem igualmente fortalecer 

laços sociais de comunicação entre os usuários e ser elos de estratégias para o 

envolvimento de pessoas em prol de algo que seja emergente no momento. Ou também, 

serem fortes aliadas no processo educacional, dependendo portanto de como e quando 

serão utilizadas. Aos poucos, elas vão ocupando os espaços escolares, retirando os que 

se tornaram ultrapassados, para dar lugar a outros recursos como: notebooks, aparelhos 

de Dvds, computadores Lcds, tablets, lousa digital, Smart TV, projetores de multimídia 

(data show), celulares, entre outros. No entanto, sua apropriação pelos profissionais da 

educação, dependerá não só da aquisição e disponibilidade que as escolas propiciarem 

aos mesmos, mas como eles irão articulá-los ao ensino-aprendizagem. Tais recursos 

poderão fortalecer a construção dos conhecimentos, ou simplesmente não oferecerem 

                                                           
19 “1. O fato de estar presente em toda a parte ao mesmo tempo.” Ou seja, estar presente ao mesmo tempo 
em vários lugares. Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/ubiquidade>. Acesso em: 29 mar. 
2016. 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

208 

 

mudanças, transformando-os em adornos, apenas para demonstrarem o quanto as 

escolas estão equipadas, de acordo com as novas tendências educacionais.  

 Além do mais, as novas tecnologias podem promover resistências nos docentes, 

que muitas das vezes, não são orientados para uma utilização adequada, além de 

haverem restrições quanto aos cuidados, entre outras, por falta de interesse em articular 

os conhecimentos das aulas através dos novos meios. Nesse sentido, o aprimoramento 

docente com formação continuada in loco, em centros de estudos ou à distância, podem 

favorecer mudanças de paradigmas no ensinar e aprender, o qual exige transformação 

histórico-cultural dos sujeitos de forma crítica. Mas, “não haverá nenhuma mudança 

significativa se a ‘comunidade dos formadores de professores’ e a ‘comunidade dos 

professores’ não se tornarem mais permeáveis e imbricadas”. De forma a contribuir para 

a passagem de uma cultura escolar centrada no tradicionalismo, para outra, 

emancipatória, mediada pelas tecnologias, de forma dialógica e problematizadora, 

impulsionando o desenvolvimento dos educandos de forma colaborativa e autônoma. 

Freire (2009, p. 26) afirma que: “essas condições implicam ou exigem a presença de 

educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, 

humildes e persistentes”. 

É necessário buscar os significados dessas novas formas de pensar a educação, 

de compreender esses novos signos que interferem no processo educacional, instigando 

“a capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar mas sobretudo para transformar 

a realidade, para nela intervir, recriando-a” (FREIRE, 2009, p. 68-69). E principalmente 

no que se refere a educação de crianças tão pequenas, as quais precisam de uma base 

sólida para continuar seus estudos no Ensino Fundamental. Segundo Pedro Demo 

(2005, p. 171), “congruente com a noção de aprendizagem desconstrutiva e 

conhecimento disruptivo, educação precisa romper com o status quo, tornando-se o 

inevitável impacto socializante apenas subproduto e emergido como energia maior o 

saber pensar”. O que compreende o pensar que incentiva a: desconstruir paradigmas, 

romper barreiras, reconstruir, inovar num processo incessante para a emancipação dos 

seres sociais. 
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Para Marx (2004), a educação deveria romper com o processo de alienação, 

presente na sociedade capitalista, onde todos deveriam conjugar o trabalho manual com 

o intelectual e desta forma, substituir a formação fragmentada por outra integralmente 

desenvolvida. Em que os conteúdos educacionais seriam adequados ao contemplar as 

dimensões intelectual, tecnológica e física. Nessas circunstâncias, é importante um novo 

tipo de sociabilidade para a transformação do sujeito, a fim de redefinir a divisão do 

trabalho, para que os profissionais se tornem agentes e produtores na vida cidadã.  

Em consonância com uma política para a melhoria da qualidade da educação 

básica, o Ministério da Educação divulgou o Guia de Tecnologias Educacionais 

(BRASIL, 2010, 13), onde os docentes poderão ter novas ferramentas para desenvolver 

as aulas de forma diversificada, saindo da escala de avaliação educacional de 4.2 para o 

índice de meta 6,0 até 2022. Esta proposta foi feita pelo MEC, baseada no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB e elaborado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. Contudo, é importante 

esforço de todos os órgãos que estejam relacionados à educação para auxiliar às escolas 

na decisão da aquisição de materiais e tecnologias para uso adequado em cada contexto. 

Com esse propósito, no Guia de Tecnologias Educacionais (BRASIL, 2010, p. 

15) existe a descrição de cada tecnologia, com informações que auxiliem os gestores e 

docentes a identificar as que possam contribuir para a busca de soluções dos problemas 

encontrados em cada realidade escolar. Ele foi organizado em 6 blocos de tecnologias 

abaixo relacionados. 

Tabela 1 

 

Item 

 

Categoria 

Tecnologia 
desenvolvida 

pelo MEC 

Tecnologia 
Externa ao 

MEC 

 

Total 

1 Gestão da 
Educação 

9 6 15 

2 Ensino 
Aprendizagem 

4 51 55 

3 Formação dos 
Profissionais da 

10 14 24 
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Educação 

4 Educação 
Inclusiva 

6 1 7 

5 Portais 
Educacionais 

4 12 16 

6 Diversidade e 
Educação de 

Jovens e Adultos 

10 7 17 

Total  43 91 134 

Fonte: Guia de Tecnologias Educacionais (BRASIL, 2010, p.15) 

Este guia teve como objetivos: pré-qualificar tecnologias educacionais como 

referencial de qualidade; estimular a criação de tecnologias educacionais; fortalecer uma 

cultura de produção teórica voltada à qualidade na área da educação básica (BRASIL, 

2010, p.16). Nesse sentido, algumas tecnologias relacionadas à Educação Infantil e à 

formação profissional foram selecionadas:  

Linux Educacional: O ProInfo visa promover o uso pedagógico de 
tecnologias da informação relacionadas a conteúdos educacionais nas escolas 
públicas de todo o Brasil. Nesse contexto, o Linux Educacional (LE) 
colabora para o atendimento dos propósitos do ProInfo, de forma a favorecer 
o usuário final. Os computadores que são distribuídos para as escolas 
públicas através do Proinfo, são entregues com o LE embarcado e seus 
respectivos conteúdos educacionais. (BRASIL, 2010, p. 64) 

Tabulinha: Desenvolvido em linguagem Java, a ferramenta computacional 
Tabulinha é um software de geometria dinâmica destinado ao ensino e 
aprendizagem de conceitos de geometria plana para a educação infantil e 
ensino fundamental. A tecnologia educacional incorpora funcionalidades que 
permitem a construção virtual de objetos geométricos a partir de uma tela em 
branco ou a partir de um arquivo já gravado. (BRASIL, 2010, p. 92) 

Parangolé: (...) Canções e Brincadeiras tem por objetivos principais: (I) 
promover, no ambiente escolar, a disseminação e vivência da arte, entendida 
como exercício de criatividade, expressão e comunicação; (II) colaborar para 
a preservação, renovação e difusão de manifestações da cultura popular, em 
especial brincadeiras cantadas, aplicando-as à prática docente no ensino 
formal; (...). (BRASIL, 2010, p. 110) 

Programa de Formação Continuada Mídias na Educação: (...) é uma iniciativa 
de formação continuada a distância da SEED, em parceria com instituições 
de ensino superior e Secretarias de Educação. Tem como objetivo 
fundamentar uma constante avaliação crítica da aplicabilidade das diferentes 
mídias (TV, vídeo, rádio, informática e material impresso), promovendo a 
diversificação de linguagens e o estímulo à autoria, e subsidiando a prática 
pedagógica do professor no que diz respeito ao uso das tecnologias de 
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informação e comunicação num sentido mais amplo e articulado. (BRASIL, 
2010, p. 112) 

Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação Básica: 
(...) foi instituída com a finalidade de contribuir para a qualidade do ensino e 
para a melhoria do aprendizado dos alunos. É formada pelo MEC, por 
sistemas públicos de ensino e pelos Centros de Pesquisa e Desenvolvimento 
da Educação das instituições de formação abaixo discriminadas, responsáveis 
pelo desenvolvimento e oferta de programas de formação continuada em 
cinco áreas, implantados por meio de parcerias com os sistemas de ensino. 
(BRASIL, 2010, p. 118) 

O e-ProInfo: (...) é um Ambiente Colaborativo de Aprendizagem que utiliza a 
Tecnologia Internet e permite a concepção, administração e desenvolvimento 
de diversos tipos de ações, como cursos a distância, complemento a cursos 
presenciais, projetos de pesquisa, projetos colaborativos e diversas outras 
formas de apoio a distância e ao processo ensino aprendizagem. (BRASIL, 
2010, p. 134) 

Portal Aprende Brasil: Este Portal é desenvolvido e sustentado por equipes 
interdisciplinares formadas por educadores, pesquisadores, especialistas e 
técnicos em computação, programadores e designers. Abrange as áreas dos 
conteúdos curriculares para os anos/séries do ensino fundamental e do ensino 
médio. Trata-se de um portal que usa apropriadamente os recursos das 
tecnologias digitais, tanto de hipermídias como de integração de mídias, e 
tecnologias disponíveis no momento presente como ferramentas de 
comunicação. Seu conteúdo é atualizado e apresenta atividades práticas, 
oferecendo ao estudante possibilidades para interagir, praticar, experimentar 
e avaliar sua própria aprendizagem. (BRASIL, 2010, p. 136) 

Portal Domínio Público: (...) é uma biblioteca digital voltada para a 
disponibilização na Internet de obras literárias, artísticas e científicas (na 
forma de textos, sons, imagens e vídeos). Seu acervo é constituído por obras 
que se encontram em domínio público ou obras que contam com a devida 
licença por parte dos titulares dos direitos autorais. Conta atualmente com 
mais de 60.000 títulos em seu acervo, que inclui obras digitalizadas pelo 
projeto, teses e dissertações de programas reconhecidos pela CAPES e obras 
cedidas por parceiros nacionais e estrangeiros, como a Biblioteca Virtual do 
Estudante Brasileiro, da USP, a Fundação Biblioteca Nacional e o Projeto 
Gutemberg, dos EUA. (BRASIL, 2010, p. 140) 

Portal do Professor: (...) oferece à comunidade educacional um conjunto de 
tecnologias organizadas segundo as categorias: Espaço da aula; Jornal do 
Professor; Recursos Educacionais; Cursos e Materiais; Interação e 
Comunicação; e Links. O Espaço da aula oferece opções como: Sugestões de 
Aulas (publicadas no portal), uma rede de aprendizagem que possa 
contemplar a diversidade educacional brasileira com idéias, propostas e 
sugestões metodológicas sobre o uso dos recursos multimídia e das 
ferramentas digitais, com atividades sugeridas por outros professores, em 
uma proposta colaborativa, que podem ser comentadas, classificadas ou 
editadas e publicadas como novas sugestões em seu espaço pessoal de aulas. 
(BRASIL, 2010, p. 141) 

Portal Estuda Mais Brasil: (...) contempla as áreas disciplinares da Educação 
Infantil, Fundamental e Médio. Sua apresentação é agradável, fácil de usar. 
Oferece conteúdos específicos e ferramentas interativas, predominando as 
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apresentações com imagens seguidas de descrição, explicação e chamadas 
para ‘saber mais’. Há vídeo aulas com professores atuando em sala de aula, 
além de aulas prontas para auxiliar o professor. A metodologia empregada e 
as sugestões de trabalho são semelhantes às encontradas em sala de aula, de 
boa qualidade, com materiais atualizados. (BRASIL, 2010, p. 147) 

Projeto Escola que Protege: (...) é uma estratégia voltada para a promoção e a 
defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, o enfrentamento e a 
prevenção das violências no contexto escolar. Nesse sentido o programa 
qualifica a escola e seus profissionais por meio de ações educativas e 
preventivas com o objetivo de reverter o atual quadro de violência a que 
crianças e adolescentes estão submetidos. (BRASIL, 2010, p. 163) 

Rede de Educação para a Diversidade: Cursos de formação continuada a 
distância, oferecidos por Instituições Públicas de Ensino Superior, no âmbito 
do Sistema da Universidade Aberta do Brasil, destinados a professores e 
profissionais da educação básica para a disseminação e desenvolvimento de 
metodologias educacionais de inserção dos temas das áreas da diversidade 
nas práticas das redes de ensino pública da educação básica no Brasil. 
(BRASIL, 2010, p. 164) 

Após observar esses programas, redes, projetos, portais educacionais, entre 

outros, verifica-se a importância do uso tecnológico adequado a cada situação, 

principalmente no que se refere à infância, visto ser a primeira etapa da educação 

básica. Ressalta-se que deverá ser realizada uma seleção dos meios que mais se 

aproximam da realidade escolar, os quais contribuam com a formação de cidadãos 

críticos, de forma sólida e consistente. Observou-se que por meio de músicas, 

brincadeiras e jogos digitais é possível realizar uma mediação adequada ao ensino-

aprendizado, mas é necessário estar de acordo com as necessidades infantis. Os recursos 

podem ser diversos como: quebra-cabeça, memória, labirinto, mosaico, desenho, 

pintura, entre outros, como vídeos, músicas, histórias referentes aos conteúdos 

desenvolvidos, encontrados em sites de busca ou em outros endereços eletrônicos acima 

citados, entre outros. O que promove à diversificação dos conteúdos curriculares, por 

meio de projetos, num trabalho interdisciplinar e transdisciplinar, despertando o 

raciocínio, o imaginário, a atenção, a memória e desenvolvimento cognitivo e motor de 

forma lúdica. 

Para que aconteça o bom aproveitamento dos recursos tecnológicos, eles não 

devem ser articulados de maneira isolada, desconectada da realidade a qual está inserida 

mas utilizada de forma consciente para  favorecer o processo de ensino-aprendizagem 

das crianças, minimizando a dicotomia entre teoria/prática. Nesse sentido, “os sistemas 
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que ao elaborarem seus Planos de Ações Articuladas - PAR (...), poderão ser atendidos 

pelo MEC (...), viabilizando a execução das metas propostas pelos sistemas públicos de 

ensino” (BRASIL, 2010, p. 17). E também, os Núcleos de Tecnologia Educacional – 

NTE, que trabalham com formação de professores e podem oferecer auxílio aos 

profissionais para uma prática mediada em sala de aula. Segundo Nóvoa (2008, p. 6), “não 

haverá nenhuma mudança significativa se a ‘comunidade dos formadores de 

professores’ e a ‘comunidade dos professores’ não se tornarem mais permeáveis e 

imbricadas”. 

Todavia, o mínimo que poderia existir numa sala de aula, antes mesmo de 

pensarmos em recursos tecnológicos, seria uma infraestrutura adequada e uma boa 

interação entre todos. Visto que no ambiente educacional, docentes e discentes estão a 

todo momento se relacionando e às vezes, de forma polêmica e conturbada. “O 

educador progressista precisa estar convencido como de suas consequencias é o de ser o 

seu trabalho uma especificidade humana” (FREIRE, 2009, p. 143). Por isso, se tratando 

de crianças tão pequenas, é necessário construir um ambiente harmonioso, afetivo e 

seguro, construir regras/combinados da sala juntos, agir com princípios éticos e respeito 

para que possam desenvolver-se plenamente. Assim, inserir as tecnologias digitais na 

sala de aula, desde a etapa da Educação Infantil, constitui-se de grande importância, 

pois a todo instante as crianças têm acesso a esses meios, não apenas aos jogos e 

brincadeiras, mas também como meios de comunicação, nos quais lhes proporcionam 

habilidades e facilidades para resolver situações vividas diariamente. 

Considerações finais 
 

Ao analisar as implicações que as novas tecnologias incidem na prática 

pedagógica da Educação Infantil, seus desafios e possibilidades, verificamos que 

possuem várias interferências que vão desde a estrutura física, recursos pedagógicos e 

tecnológicos, os quais dependem de cada realidade escolar. Mas, poderão possibilitar 

práticas qualitativas, desde que sejam bem articuladas, a fim de provocar as mudanças 

necessárias. Dependerá também, das concepções docentes, da aceitação do novo, de 
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práticas lúdicas, desafiadoras e dinâmicas, pois é através das interações sociais, das 

brincadeiras, dos jogos, músicas, entre outros, que a criança se desenvolve. 

Tornando necessária a criação de políticas públicas que incentivem e valorizem 

os sistemas educacionais, para aquisição dos recursos financeiros, de infraestrutura e 

tecnológicos necessários, para formação dos profissionais, além da efetivação das metas 

estabelecidas em várias instâncias governamentais, em busca da melhoria da educação. 

Instituindo políticas que não se preocupem somente em melhorarias dos índices de 

avaliação educacional ou a números de discentes matriculados na escola, mas que se 

empenhe também, em possibilitar a permanência dos mesmos em uma educação plena 

com elevação dos parâmetros de qualidade.  

A formação continuada profissional em centros de estudos, à distância ou in 

loco, por meio de uma preparação crítica e autônoma, contribui para o aprimoramento 

dos conhecimentos profissionais, podendo favorecer a utilização adequada das 

tecnologias e discutir dilemas sociais que envolvem a sustentabilidade e questões de 

consumo excessivo. Nesse sentido, foi disponibilizado pelo Ministério da Educação, o 

Guia das Tecnologias Educacionais os quais incluem programas, redes, projetos, portais 

educacionais, como importantes ambientes de aprendizagem formativos e com 

sugestões interessantes para inovação educacional. É necessário também, reservar 

momentos de discussão e construção coletiva do Projeto Político Pedagógico, 

delineando as metas e objetivos a serem alcançados, tendo como fundamento as 

Diretrizes e Referenciais Curriculares Nacionais. Os quais são documentos norteadores 

do processo educacional infantil e que não devem ser vistos como engessadores da ação 

pedagógica, mas como propósitos flexíveis para o docente adaptar a cada especificidade 

escolar e contribuir com a minimização da dicotomia entre teoria e prática. 

Nesse sentido, constatou-se que não basta acompanhar as novas formas de ver e 

agir da sociedade, com suas transformações e inovações, buscando para as aulas 

recursos tecnológicos, se os professores ficam resistentes, não conseguem ou não 

compreendem sua utilização correta. E também, se não existem condições mínimas de 

infraestrutura para o desenvolvimento do processo educacional. Assim, a adesão aos 
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meios tecnológicos, não significará a solução de todos os problemas advindos da 

educação. É necessário avaliar as potencialidades que esses recursos podem 

proporcionar ao processo, evitando também, o uso indiscriminado das técnicas que não 

poderá transcender às virtudes pedagógicas. Além da necessidade de ter consciência e 

abertura para o novo, de estudo e formação, para que o profissional da educação esteja 

preparado ao enfrentamento dessas mudanças nesse mundo tão contraditório. 
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INFÂNCIA: CORPO E APRENDIZAGEM 
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RESUMO 

A criança desde o nascimento, segundo Merleau-Ponty (1908-1961), está 
inserida numa sociedade, num grupo social, num meio existencial onde desenvolve sua 
aprendizagem e a si mesma. O corpo desta acaba sendo o lugar das ambiguidades, em 
que ela se constitui como interioridade e exterioridade, subjetividade e comportamento, 
ativo e passivo, e também da aprendizagem. Já Pavlov (1849-1936), descreve a relação 
do corpo com o meio, apoiando-se no processo de estímulo-resposta, acentuando o 
corpo como dependente e submetido aos feixes de estímulos. Essa compreensão parte 
do princípio de que há uma semelhança entre o corpo humano e o do animal, ou seja, 
reagindo a estímulos, o corpo-organismo é passivo em relação ao meio. A criança 
pequena, ao mover sua boca em direção ao seio da mãe, busca satisfazer suas 
necessidades. No entanto, para Merleau-Ponty (1908-1961) o bebê humano difere do de 
outras espécies de animais, por ele está exposto as suas necessidades sem recursos 
biológicos para definir nem com que nem como satisfazê-las. Daí esse autor afirmar que 
a criança constitui-se como sujeito de relação, onde o seu desenvolvimento e a 
aprendizagem entrelaçam-se. Isso porque a aprendizagem das crianças pequenas não 
depende de uma operação cognitiva, mas da percepção.  
Palavras-chave: Aprendizagem. Percepção. Corpo. Infância. Criança. 

   

Considerações Iniciais  

 

A fenomenologia abre um caminho para o estudo do corpo e do comportamento 

concreto do ser humano. No século XX, o ponto de partida das discussões foram as 

obras de Merleau-Ponty, intituladas O Primado da Percepção e suas Consequências 

Filosóficas (1946), Projeto de Trabalho sobre a Natureza da Percepção (1933), A 

Natureza da Percepção (1934), A Estrutura do Comportamento (1942) e Psicologia e 

Pedagogia da Criança: cursos da Sorbonne (1949-1952). Entretanto, alguns dos 

principais problemas da fenomenologia têm sido discutidos desde os filósofos gregos. 

No percurso da história da filosofia, esses problemas foram debatidos principalmente no 
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âmbito da metafísica, uma vez que se buscava descrever a constituição do ser humano, 

tendo como referência o conceito de natureza humana. Por exemplo, Aristóteles (384 a. 

C. – 322 a. C.) afirma que a natureza se realiza plenamente quando sua forma, que dará 

o caráter essencial e específico do ser humano, se atualizar completamente. Pode-se 

dizer então, que os seres humanos possuem certas características humanas responsáveis 

por toda a riqueza de comportamento que se encontra na sociedade humana, inclusive a 

capacidade de linguagem, de conhecer o mundo e de modificá-lo. 

Entre os filósofos modernos, René Descartes (1596-1650), mesmo dizendo, no 

início de sua obra O Homem, publicada em 1664 e traduzida em 2009, que “Esses 

homens serão compostos, como nós, de uma alma e um corpo” (Grifo nosso), o corpo, 

para agir, para executar movimentos voluntários, depende do impulso da consciência. 

Além disso, esse autor, ao estabelecer uma oposição entre o domínio do mundo da vida 

e o da ciência, situa a criança no primeiro domínio, ou seja, afirmando que, no período 

da infância, os ditames naturais da preocupação com a sobrevivência do corpo 

sobrepõem aos do pensamento. Em outras palavras, a criança possui capacidades de se 

relacionar com outras pessoas, de responder as demandas do mundo da vida, mas suas 

hipóteses ou ideias sobre o domínio da ciência não devem ser levadas a sério, pois este 

autor as compreende como sendo falsas.  

A noção de natureza humana postulada por Descartes conduz o seu pensamento 

a cisão entre o mundo da vivência e o da ciência e, entre o modo do pensar da criança e 

o do adulto. Pode-se dizer que a incapacidade da criança de pensar por si mesma é 

atribuída ao fato de que o seu modo de ser ainda está em processo de atualização. 

Somente quando se torna adulto, ela passará a utilizar a razão para discernir entre o 

falso e o verdadeiro. E, consequentemente, o corpo, que antes guiado pela sobrevivência 

da vida, passa a ser guiado pelo pensamento.  

Ainda que, a partir do século XVIII, Rousseau (1712-1778) acentua algumas 

objeções à noção de natureza humana, é no final do século XIX e início do XX, que 

esse conceito entra em crise com as pesquisas realizadas pelas ciências humanas 

(Psicologia, Sociologia, História, Antropologia e Filosofia) sobre a infância e a criança, 

bem como com os estudos de Pavlov, em que a Psicologia começou a emergir como 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

219 

 

ciência empírica, ou seja, ao rejeitar o método introspectivo, busca compreender definir 

o ser humano a partir da noção comportamento e não da consciência. Com isso, esse 

autor, desloca a descrição da natureza humana do eixo filosófico e metafísico para o 

científico e empírico, onde o ambiente, o meio físico, exerce papel preponderante sobre 

o corpo-organismo. 

Daí, esse estudo ter optado por estudar a relação entre corpo e aprendizagem, nas 

perspectivas de Merleau-Ponty e de Pavlov. Assim a questão problema está posta da 

seguinte maneira: como Merleau-Ponty descreve a sua compreensão de corpo e sua 

relação com a aprendizagem? Em que difere das noções de Pavlov?  

Assim, com o intuito de estruturar a exposição, o texto está organizado em dois 

tópicos. No primeiro, está contemplado o debate em torno das noções de corpo entre a 

perspectiva fenomenológica de Merleau-Ponty e de Pavlov e, no segundo, a 

aprendizagem passa ser o foco da questão. 

 

Merleau-Ponty e Pavlov: o corpo em questão  

  

 Pavlov (1984, p. 88) inicia o texto intitulado Noção de reflexo (1924/26) 

afirmando que  

Descartes, há 300 anos atrás, estabeleceu a noção de reflexo, ato 
fundamental do sistema nervoso, considerando que a atividades dos 
animais era automática, e a do homem, não. Toda resposta do 
organismo é resposta necessária a algum agente do mundo exterior, na 
qual o órgão ativo está em relação de causa e efeito com o agente 
dado, relação esta que se estabelece com a ajuda de uma via nervosa 
determinada. 

 Pavlov não é o inventor do conceito de reflexo, mas o retifica a partir de 

experimentos com animais, tornando-o no ‘modo operante’ tanto do comportamento 

animal e humano, visto que com a observação e o controle de dados objetivos, esse 

processo é passível de descrição.  
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O estudo de Pavlov, como indicado acima, sobre o comportamento apoia-se em 

bases empíricas, em observações e análises de dados objetivos, e com isso rejeita os 

postulados da Psicologia da consciência, que empregava o método para compreender o 

ser humano. Ao fazer isso, esse autor entende que falar de consciência nada mais nada 

menos que falar do comportamento, da ação, da conduta das pessoas nos diversos 

contextos sociais em que elas vivem. E com isso, esse psicólogo propõe-se explicar o 

comportamento das pessoas com base na noção de reflexo condicionado. 

 Pavlov sustenta que é possível, não somente observar e prever os 

comportamentos que se estuda, mas, sobretudo, provocá-los. Pois, segundo Dias (2014, 

p.140)  

Este processo de produção de comportamentos mediante 
associação de estímulos repetidos e a formação de respostas a estes 
estímulos, Pavlov denomina de reflexo condicionado. No entanto, 
para que essas respostas condicionadas ocorram, elas dependem dos 
reflexos incondicionados. Com a descoberta desse mecanismo, o 
comportamento encontra-se vinculado ao modo como o córtex 
cerebral processa as informações provenientes do meio. Desse modo, 
o comportamento dos animais “superiores‟ (cães, gatos, homem etc.) 
difere dos demais (peixes, invertebrados etc.) porque nestes, as 
reações condicionadas motoras não dependem de nenhuma estrutura 
anatômica particular, e naqueles o sistema nervoso dirige o 
comportamento por uma ação comparável à do timão de um barco. 

 Esse modo de descrever o comportamento apresenta o corpo sujeitado aos 

estímulos provenientes do meio, das circunstâncias em que está inserido. Compreendido 

assim, o corpo humano encontra-se passivamente à mercê de feixes de estímulos.  

Segundo Matthews (2010, p. 67): 

Essa forma materialista, objetivista trata os seres humanos 
apenas como um tipo de objetos no mundo. Um objeto, diz Merleau-
Ponty, pode ser definido como algo divisível em certo número de 
partes separadas e que tem apenas relações externas e mecânicas entre 
essas partes e com outros objetos.   

 Esse autor ressalta ainda que é assim que a ciência biológica encara os corpos 

humanos e outros corpos orgânicos. Isso porque, 

Eles são sistemas físico-químicos complexos, cujo 
comportamento pode ser, em última análise, reduzido aos movimentos 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

221 

 

físicos da matéria no espaço ou às transformações químicas das 
substâncias. (...)  

O objetivismo científico vê os organismos biológicos, então, 
como objetos; em outras palavras, “de fora”, de um ponto de vista 
afastado. (MATTGEWS, 2010, p. 67). 

 

No entanto, Merleau-Ponty ao inserir na consciência a noção de percepção 

estabelece um vínculo entre a consciência e o mundo, funde consciência e corpo. Assim, 

o corpo humano passa a ser compreendido a partir de sua função ambígua, pois ao 

mesmo tempo ele é objeto, submetido às leis físicas da natureza, e sujeito, construindo 

gestos expressivos que realizam movimentos intencionais, portanto livres. O corpo é, ao 

mesmo tempo e de uma só vez, comportamento e subjetividade. 

O corpo, neste sentido passa a ser o centro do mundo para o bebê. Tudo se 

relaciona com o seu corpo como um centro de ações. Todavia, estamos falando de um 

centro que se ignora. Só quando a criança começa a realizar movimentos coordenados 

entre si, capazes de ligar o corpo ao objeto, ela vai se tornando um corpo-sujeito.  

Para Caminha (2012, p. 42) 

  Tornar-se um corpo sujeito é uma atividade de autoafirmação. 
O corpo interagindo com o mundo vai coordenando livremente suas 
ações. Quando um objeto, por meio da ação dos movimentos do 
corpo, é submetido ao seu controle ou manifesta resistência a esse 
controle, o que era mero movimento mecânico vai se tornando ação 
voluntária.  

Em outras palavras, é pelos movimentos do corpo que o bebê vai inventando 

formas de se relacionar com o mundo, pois é daí que se pode falar de uma subjetividade 

fundada no poder de sentir e de se movimentar do corpo, vividos por meio de relações 

de interações com o meio ambiente. Pelo poder sensório-motor, o corpo da criança 

experimenta um transbordamento, uma saída de si e um alargamento do mundo. O 

próprio corpo vai transformando um fazer mecânico em fazer livre. 

Nesta mesma direção Caminha (2012, p. 42) afirma que 

O corpo do bebê não somente responde mecanicamente aos 
estímulos do mundo. Aquilo que era reflexo de preensão torna-se o 
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esforço de alcançar o brinquedo. O corpo se movimenta para se fazer 
presente a um brinquedo que está distante. Tal movimento é a 
expressão da existência de um corpo que está no mundo por meio de 
seus gestos.  

Pode-se dizer, então, que Merleau-Ponty subverte a relação entre sujeito e 

consciência, e passa a compreender o sujeito não somente como pura subjetividade, mas 

como corporeidade, e, portanto, como comportamento que se realiza na relação da 

criança no mundo e com os outros. É desse modo que ele descreve o corpo como 

estrutura constitutiva da criança.  

Merleau-Ponty compreende o corpo próprio como sendo o lugar das 

ambiguidades, ou seja, como sendo, ao mesmo tempo, interioridade e exterioridade, 

subjetividade e comportamento, ativo e passivo, dependente e autônomo, determinado e 

livre. O corpo assim descrito não se confunde com o corpo organismo, que é visto como 

dividido em suas funções voluntárias e involuntárias, conscientes e inconscientes. Ele é 

uma inteireza, uma totalidade indivisível.  

Referindo-se a Merleau-Ponty, Machado (2011, 16) aponta que  

Pensar a infância de modo existencial parte de um 
descentramento, ou seja, tiramos o adulto do centro – bem como as 
teorias do desenvolvimento que o adulto criou. Assim, o filósofo 
formula, por meio de ima imagem feliz, que a criança não é 
egocentrada, ela é mundocentrada. Seu “ego” não se encontra 
formado, desenhado, é, antes, esboço a ser completado, burilado, 
vestido e acalantado.  

A criança-corpo estabelece suas primeiras relações com o mundo não somente 

em função de suas necessidades de sobrevivência básica, mas também de sua 

constituição enquanto sujeito. Assim, o meio não é somente o irradiador de estímulos 

para as crianças responderem, é também o lugar em que o processo de constituição da 

criança vai acontecendo; o espaço do seu desenvolvimento como sujeito humano.  

Essa compreensão difere da de Pavlov, que descreve a relação do corpo com o 

meio, apoiando-se no processo de estímulo-resposta. Desse princípio ele infere, por 

meio de comparação por semelhança, que o corpo humano reage tal qual o do animal. 

Por exemplo, quando a criança pequena, com a sua boca, move-se em direção ao seio da 

mãe, tendo em vista somente a satisfação de suas necessidades. Para MP o bebê humano 
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difere de outras espécies de animais, pois ele fica exposto as suas necessidades sem 

recursos biológicos para definir com quem e como satisfazê-las. 

 

Merleau-Ponty e Pavlov: a aprendizagem em questão 

 

 Como se dá a aprendizagem? Se, por um lado, a resposta de Pavlov encontra-se 

estruturada a partir da noção de reflexo condicionado, por outro, a de Merleau-Ponty 

apoia-se na noção de relação com o outro, no mundo.  

 A aprendizagem, para Pavlov, incorre na mudança de comportamento por parte 

da criança. Para que isso ocorra, a criança desde cedo aprende experimentando diversos 

objetos que estão presentes no ambiente, no meio físico e social em que ela se encontra. 

Pois, são esses objetos que constituem o mundo que estimulam a criança a buscar 

conhecê-los empiricamente.  

Neste sentido, pode-se dizer que a atenção da criança passa a ser guiada pelos 

objetos que a circundam e, que ela fixa o seu interesse em conhecê-los. Para que a 

criança fixe a aprendizagem sobre um determinado objeto que experimentou é 

necessário que a mesma receba uma recompensa positiva ou em forma de premiação, ou 

de reconhecimento da própria ação. Esse processo é chamado de reforço. Mas, se a 

criança não aprende ou não consegue alcançar os seus objetivos diante da 

experimentação de um dado objeto, é necessário que esse comportamento de não 

aprendizagem, seja inibido, por exemplo, sendo avaliado pelo professor de forma 

insatisfatória, levando a criança a mudar o seu comportamento em direção a uma 

aprendizagem satisfatória.  

É possível perceber esse processo de aprendizagem tanto no mundo da vida 

cotidiana das crianças, quanto em ambientes institucionais (escolas, creches etc), 

quando elas realizam experiências favoráveis ao desenvolvimento do seu conhecimento, 

recebem uma recompensa ou em forma de recompensa pessoal, ou o reconhecimento de 

outra pessoa (a/o professor/a ou a/o monitor/a), quando a atividade realizada for 

satisfatória. Contudo, se a experiência que realiza não for favorável ao seu 
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desenvolvimento, ela não é nem reconhecida pela ação que fez, tampouco recebe 

qualquer tipo de premiação, de recompensa. 

Nesta perspectiva, para que as crianças em idade escolar tenham sucesso em 

seus estudos, a escola precisa ser rica em estímulos, isso para que eles possam provocar 

no corpo reações e despertarem o interesse das crianças, tornando favorável a sua 

aprendizagem. O corpo, portanto, é visto como sendo um campo sensorial que sente os 

objetos e reage a eles. Assim, o ambiente escolar precisa ser modificado em função dos 

estímulos e interesses do desenvolvimento da aprendizagem das crianças e da mudança 

do comportamento das mesmas.  

No entanto, o êxito da aprendizagem depende do bom funcionamento do sistema 

nervoso central, pois os estímulos advindos do meio físico ou do ambiente em que a 

criança está inserida precisam chegar ao cérebro, que por sua vez interpreta-os e 

responde em forma de ação a tais estímulos.  

Assim, pode-se dizer que o sentido do termo aprendizagem (“learning”) 

decorrente da Psicologia Comportamental de Pavlov está intrinsecamente relacionado 

com a noção de reflexo condicionado. Lembrando que os estudos sobre reflexos são 

anteriores aos estudos de Pavlov (conforme mencionado anteriormente neste texto) este 

autor apenas atualizou e reformulou o conceito de reflexo condicionado, baseado em 

experiências empíricas, passando a enfatizar que os estímulos provenientes do meio e 

interpretados pelo cérebro promovem mudança de comportamento e que essas 

mudanças nas respostas de um organismo ao ambiente, tendem à conservação e ao 

desenvolvimento do próprio organismo.   

Nesta perspectiva, a criança não é concebida como sendo uma folha de papel em 

branco, mas uma folha preenchida pelos vestígios biológicos dos seus antepassados. A 

aprendizagem passa então a ser explicada pelo mecanismo do reflexo condicionado, 

tanto no processo de experiência pessoal de cada criança, quanto no de experiências 

coletivas, onde a aprendizagem tende a alcançar fins sociais e pessoais. 

 Embora reconheça que a aprendizagem promove e desenvolve mudanças de 

comportamento, Merleau-Ponty aponta que este processo se dá no âmbito da vivência 
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que a criança estabelece com outras pessoas. Diferentemente da reflexão própria do 

conhecimento científico que descreve a relação do corpo-organismo e meio a partir de 

observações de dados empíricos, do encadeamento lógico para formulação de hipóteses, 

de testes das hipóteses, com o intuito de confirmá-las ou refutá-las e de elaboração de 

princípios em formas de leis, esse autor, situa seus estudos no mundo pré-reflexivo, ou 

seja, num degrau anterior ao do conhecimento científico. Para Merleau-Ponty, o corpo 

não somente é tocado pelos objetos, mas ao mesmo tempo em que é tocado, ele também 

os toca. O sentir traduz-se por essa via de mão dupla, do tocar e ser tocado.  

O comportamento, para Merleau-Ponty, não se dá em torno de uma resposta a 

um determinado estímulo, mas se constitui a partir da relação do sujeito-criança com os 

outros, no mundo. Para esse autor, a resposta do corpo da criança aos estímulos não tem 

um caráter linear, nem específico, em função de sua autonomia, ela reage de forma 

diversa diante da relação com os outros. Ainda na perspectiva desse autor, esse processo 

ocorre no nível da intercorporeidade. É assim que ele descreve a aprendizagem da 

criança pequena, visto que é na primeira infância que a criança desenvolve o processo 

de percepção. Ela, neste período de vida, estabelece uma relação que, ora é conflitiva, 

ora é harmônica com os outros, no mundo.  

Para Merleau-Ponty, a percepção difere da sensação. A sensação define-se pela 

compreensão intelectual ou pela inteligência do sentir, da provocação de um estímulo 

proveniente do meio ou da circunstância em que a criança está inserida. Por percepção, 

ele compreende o elo que o corpo-criança estabelece com o da sua mãe. Esse sentir, em 

primeiro lugar, não ocorre no nível intelectual, mas é anterior ao processo de 

formulação de conceitos, de descrições que se põem acima do sentir.  

Desse modo, para esse autor, há uma estreita relação entre o sentir e a 

aprendizagem. A criança pequena não aprende em função somente do seu 

desenvolvimento intelectual, emocional, mas em função da constituição de seu modo de 

ser no mundo. Sendo assim, a relação da criança pequena com outras desencadeia o seu 

processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, de constituição do seu ser criança. Essa 

relação ocorre tanto no mundo da vida, quando em ambientes institucionais como a 

escola, as creches.  
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Considerações finais 

 

Este estudo, ao descrever as noções de corpo e de aprendizagem, tomando como 

referência o pensamento de Pavlov e de Merleau-Ponty, aponta que a criança pequena, 

com o seu corpo, estabelece sua relação com os outros no mundo. Se Pavlov ressalta 

que a formação do comportamento e da aprendizagem estrutura-se a partir da relação 

estímulo-resposta, Merleau-Ponty descreve esse processo em torno das relações 

intersubjetivas. 

Merleau-Ponty destaca que a criança pequena, ainda bebê, relacionando-se com 

a sua mãe e com as demais pessoas que a circundam, bem como com os objetos que 

constituem o mundo, vai se tornando sujeito dependente e autônomo, livre e 

dependente. A relação entre ambos se dá como intercorporeidade, um corpo sentindo o 

outro, sem mediações conceituais, intelectuais. 

A aprendizagem deriva, em Pavlov, da noção de reflexo condicionado, ou seja, 

do fato de que os estímulos do meio são fundamentais para provocação das respostas do 

corpo-organismo, compreendido também como sendo campo sensorial que responde as 

demandas desses estímulos.  Assim, enquanto esse Psicólogo apresenta a aprendizagem 

como sendo uma atividade da criança sobre o meio, que a estimula conhecer, Merleau-

Ponty assinala que esta se dá na relação com os outros, de tal modo que a criança que 

aprende, também ensina. Portanto, para Merleau-Ponty, mais importante que os 

estímulos, é o sentido que estes têm para as crianças.  
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O PAPEL MEDIADOR DO ADULTO FRENTE AOS CONTEÚDOS DAS BRINCADEIRAS 

INFANTIS. 
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abmugnatto@gmail.com 
Resumo 

O trabalho em questão procurou levantar as principais temáticas que fazem parte das 
brincadeiras das crianças procurando relacioná-las às referências de onde elas surgiram, 
levando em consideração o papel do adulto na oferta de oportunidades de experiências 
às crianças. O trabalho questiona a qualidade das experiências vividas pelas crianças na 
atualidade, elencando alguns elementos que constituem o brincar: tempo, espaço, 
objetos, pessoas. Toma como principal referencial teórico o trabalho de Gilles Brougère, 
antropólogo que estuda a cultura lúdica. Reconhece a brincadeira como objeto de estudo 
de diferentes ciências, produto cultural, e importante recurso da criança em sua relação 
com o mundo, sendo assim, importante recurso também para a educação. Além do 
aporte teórico o trabalho também se utilizou de uma pesquisa de campo na observação 
de brincadeiras espontâneas das crianças. Conclui que o papel mediador do adulto 
acontece a todo momento tornando maior sua responsabilidade na qualificação das 
experiências das crianças. 

Palavras-chave: brincadeiras infantis, cultura lúdica, adulto mediador.  

 

Introdução 

Este trabalho resultou de uma pesquisa bibliográfica complementada por uma 

pesquisa de campo, cujo objetivo procurou compreender a relação dos conteúdos das 

brincadeiras das crianças, como atividade cultural, e seu meio, e também o papel do 

adulto na definição indireta destes conteúdos. Trata-se de um trabalho inicial, 

merecedor de detalhamento, trazendo mais questionamentos do que respostas. 

Considerando a brincadeira uma atividade privilegiada da criança para se 

relacionar com as coisas e as pessoas presentes em sua infância, lembramos que, 

embora a criança, com todas as suas características, sempre tenha existido, o 

reconhecimento pelo adulto da infância e suas brincadeiras, como uma forma da criança 

ser e estar no mundo, só ocorreu na modernidade (ARIÈS, 1978). A partir daí, os 

adultos responsáveis pelas crianças passaram a reconhecer seus direitos, dentre eles o 

direito à brincadeira, e a projetarem espaços, tempos e objetos para que a brincadeira 

acontecesse. 
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Na atualidade, as brincadeiras infantis são objeto de estudo de diversas ciências, 

e sua compreensão traz alguns esclarecimentos, inclusive em relação ao ensino –

aprendizagem, aos elementos de uma determina cultura, à história de uma civilização 

(REGO, 2013). 

A motivação a este estudo envolve uma reflexão teórica sobre o assunto, mas 

também uma experiência prática em instituição infantil, que tem vivenciado crianças 

cujos conteúdos das brincadeiras, a cada dia mais, mostram-se distantes das brincadeiras 

tradicionais e próximas a um mundo violento e competitivo, o que nos conduz à questão 

principal: até que ponto devemos mediar estas brincadeiras para conduzi-las a um 

aprendizado mais saudável? 

Kishimoto (1994) ao discutir a escolarização e a brincadeira, levanta a questão 

da falta das brincadeiras classificadas por ela como tradicionais (folclóricas e mantidas 

pela tradição oral) entre as práticas infantis. Segundo ela “As imagens sociais dos 

tempos passados perdem-se guardadas em gavetas que não foram mais abertas em 

virtude do nosso modo de vida dos tempos atuais que impede a transmissão oral dentro 

de espaços públicos.” Os espaços públicos citados se referem às escolas, mas creio que 

a transmissão oral entre os pares e familiares se encontra também comprometidos nos 

tempos atuais. Esta transmissão oral permitia uma aproximação e interação maior entre 

as pessoas e sua ausência certamente trará consequências sociais.  

Embora a brincadeira seja um mecanismo de interação entre os sujeitos, 

atualmente ela tem demonstrado a construção de relações mais individualizadas, 

conteúdos ancorados em fatos reais chocantes, e uma mudança no comportamento 

infantil. Estas transformações mostram a vinculação das brincadeiras ao mundo cultural, 

sendo influenciada e influenciadora desse mundo. 

A brincadeira como objeto de estudo e produto cultural 

Os teóricos epistemológicos veem na brincadeira um portal de aprendizagem e, 

portanto, de veiculação de conteúdos importantes ao desenvolvimento humano. Embora 

eles não apresentem as mesmas concepções sobre a brincadeira, sua necessidade ao 

Homem é inquestionável. A forma como cada um deles classifica a brincadeira já 

demonstra as diferenciações em seu conteúdo. 
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Para Wallon (apud NEGRINE, 1994), os jogos podem ser funcionais com 

origem nos afetos, de ficção com origem nas representações, de aquisição com origem 

na compreensão de mundo, e de fabricação com a combinação de elementos. Para este 

teórico a brincadeira é um produto social e se desenvolve na fusão do genótipo com o 

fenótipo. 

Já para Piaget (apud NEGRINE, 1994), os jogos se classificam como de 

exercício com base no prazer funcional, simbólicos baseados na representação, e de 

regras envolvendo as relações sociais. Para ele o princípio do jogo está num 

comportamento ativo controlado, que vai se transformando e se ampliando até chegar 

num comportamento regrado. 

Vygostky (apud NEGRINE, 1994) só reconhece o jogo a partir do surgimento de 

um mundo imaginário à criança que para ele cria a possibilidade de desenvolvimento, 

pois antecipa as habilidades as quais a criança é capaz. 

Os conteúdos dessas brincadeiras, mesmo que sejam motoras, nos remetem a um 

mundo vivenciado, ou seja, esses conteúdos possuem uma matriz bem real.  Assim, para 

brincar as crianças se valem de suas experiências, porém essas experiências fazem parte 

de um contexto cultural já marcado por valores e expressões de uma coletividade 

determinada pela sua história.  

Tomaremos então como referência de nossas análises Brougère (1998), que 

considera as atividades lúdicas, incluindo as brincadeiras, como culturais, pois ao 

brincar a criança procura dar significado as suas ações. Esse processo de simbolização 

dos significados por ações com sentido nelas mesmas, sem um objetivo ou intenção de 

produzir uma interferência na realidade, já caracteriza a atividade como cultural, pois a 

busca de um sentido pressupõe uma interpretação de uma relação, relação esta 

estabelecida com um mundo repleto de sentidos já construídos historicamente pelos 

seus sujeitos sociais. Sendo assim, para Brougére a atividade lúdica contém o princípio 

da atividade cultural e, consequentemente, da aprendizagem, por existir nela uma 

interação entre sujeitos de diferentes gerações mesmo que indiretamente. Parte-se então, 

do pressuposto que os conteúdos das brincadeiras são dotados de significados culturais, 

ou seja, significados compartilhados socialmente, mas que trazem a identidade de um 

grupo e a identidade pessoal de quem brinca. Se há conteúdo numa brincadeira, este 
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conteúdo é uma manifestação de uma rede cultural que lhe dá sentido. “A cultura lúdica 

se apodera de elementos da cultura do meio-ambiente para aclimatá-la ao jogo.” 

(BROUGÈRE, 1998). 

Pensando assim, a brincadeira se caracteriza por seus aspectos: fictício, de 

inversão de papéis sociais, de repetição, e da necessidade de acordos entre parceiros. 

Até mesmo quando a criança está brincando sozinha, estas características estão 

presentes, nos remetendo ao outro ausente. Ou seja, o universo de significados de uma 

sociedade está presente no brincar.  

A partir dessa lógica, Brougère descreve a cultura lúdica como uma atividade de 

segundo grau, por romper e atribuir às atividades da vida cotidiana uma significação 

diferenciada do real. Essa diferenciação depende de condições ambientais e de 

atribuições pessoais de cada sujeito, outra característica que determina o jogo como 

produtor de cultura e em constante transformação. 

Atribuir significado a uma atividade envolve tanto as estruturas internas do 

sujeito, quanto as experiências vivenciadas no ambiente. Estas estruturas e experiências 

produzem alguns esquemas iniciais que por sua vez vão se transformando e sendo 

utilizados em diferentes jogos, criando-se então novas modalidades. Embora os 

conteúdos dos jogos sejam retirados de elementos externos à brincadeira, eles são 

modificados pela criança que brinca. Por esse motivo é que as brincadeiras se 

diferenciam conforme o lugar, o tempo e até mesmo pelas pessoas que estão envolvidas 

na atividade, e são também um produto cultural criado por sujeitos sociais. 

Para Brougère (1998) “Na realidade, há jogo quando a criança dispõe de 

significações, de esquemas em estruturas que ela constrói no contexto das interações 

sociais que lhe dá acesso a eles”. 

Sabendo que as brincadeiras buscam na realidade seus conteúdos e que são 

elaborações sobre as vivências e experiências das crianças, seus conteúdos são um 

valioso indicativo da realidade que estamos oferecendo a nossas crianças. Sendo assim, 

tornam-se objeto de reflexão nossas próprias posturas, e as intervenções que mediamos 

como educadores que somos. O adulto precisa se conscientizar de seu papel de 

formador de novas gerações culturais e de sua responsabilidade sobre elas. 
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Neste estudo pretendemos levantar os conteúdos das brincadeiras atuais, 

buscando também relacioná-los as suas referências reais, ou seja, nosso objetivo é 

compreender quais são as vivências culturais as quais as crianças, de hoje, estão 

submetidas, ou seja, quais são as referências reais demonstradas em suas brincadeiras. A 

partir desse levantamento outras reflexões são pertinentes ao estudo e complementam 

seu objetivo, quais sejam: quais as oportunidades de experiências os adultos oferecem 

e/ou permitem as suas crianças na atualidade? São elas situações construtivas a sua 

formação emocional, psíquica e cognitiva? Quais os valores presentes nestas 

brincadeiras? Estamos realmente respeitando os direitos infantis, dentre eles o brincar? 

Estes conteúdos, sua seleção e frequência podem ser um rico material de 

reflexão ao adulto que convive com a criança, se considerarmos a brincadeira como um 

mecanismo da criança para elaborar o mundo real a partir do seu ponto de vista, ou seja, 

a criança ao brincar também interpreta e aprende. Seu valor para o desenvolvimento 

infantil é inquestionável e deve ser objeto de análise e estudo pelo profissional. De 

acordo com Wajskop (1997, p. 25): 

Ao definir papéis a serem representados, auferindo significados 

diferentes aos objetos para uso no brinquedo e no processo de 

administração do tempo e do espaço em que vão definindo os 

diferentes temas dos jogos, as crianças têm a possibilidade de 

levantar hipóteses, resolver problemas e ir acendendo, a partir da 

construção de sistemas de representação, ao mundo mais amplo ao 

qual não teriam acesso no seu cotidiano infantil. 

É pelo brincar, sem stress e cobranças, que a criança se coloca no lugar de outros 

e trabalha as diferentes identidades, a partir daquelas observadas na sua realidade. Esse 

jogo de identidade proporciona a definição de sua própria identidade e referencia 

àquelas da vivência e da preferência da criança, lembrando que esta vivência já vem 

carregada de valores sociais que embora possam ser modificados pela criança, muito lhe 

influencia.  

Assim, partimos do princípio que a brincadeira é um produto cultural, objeto de 

estudo, principalmente pelo seu caráter educativo, foco da educação. 
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Componentes das brincadeiras – o que observar 

Compreendendo então a atividade lúdica como componente de uma cultura 

lúdica é que se faz necessário abordar outros componentes que também compõem essa 

cultura lúdica e que influenciam os conteúdos dessas brincadeiras. 

Sendo assim, o conteúdo da brincadeira é definido pelas personagens presentes 

nas ações, pelo vocabulário que atribui significados ao ato, pelos valores explicitados no 

ato de brincar, pelo enredo desenvolvido durante a brincadeira, pelas repetições 

protagonizadas por quem brinca. Desta forma alguns elementos externos à brincadeira 

se tornam presentes no ato de brincar, como as pessoas com as quais a criança convive, 

o ambiente onde vive, os brinquedos a que tem acesso. 

Estes elementos externos são, de certa forma, controlados pelo adulto, pois a 

criança não tem autonomia suficiente para decidir onde, com o quê e com quem brincar. 

Além disso, os objetos fabricados e utilizados nas brincadeiras são uma criação cultural 

que traz seus significados. Dentre eles é que se destaca a interferência do brinquedo na 

brincadeira. Os brinquedos são um produto cultural marcado pelos valores sociais e que 

acabam por dar significados às brincadeiras. 

Brougère alerta para a importância que o brinquedo adquiriu na atualidade. Por 

uma série de motivos, que não nos cabe aqui enumerar, o brinquedo na sociedade atual 

desempenha um papel fundamental na constituição da cultura lúdica contemporânea, 

que se caracteriza mais pelo objeto, do que pela transmissão oral presente na interação 

adulto/criança dos tempos passados. 

No entanto, o brinquedo é somente um dos produtos culturais criados pelo adulto 

à criança. Além dele, também se produz uma série de objetos, como livros, filmes, jogos 

de vídeo game, que nas palavras do próprio Brougère “integram as representações que 

os adultos fazem das crianças.” Porém, ele completa dizendo que “apenas em parte ela 

é uma produção da sociedade adulta”, pois a criança reage a estas propostas culturais 

mais ou menos impostas. 

Porém, a de se considerar que por meio desses objetos criados pelos adultos a 

criança elabora muitos dos conteúdos de suas brincadeiras. A questão que se coloca é: o 

que estamos valorizando nos objetos que criamos para as crianças? Estamos respeitando 
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seus valores próprios ou impondo valores adultos à criança, antecipando 

comportamentos? 

A própria oferta excessiva de objetos culturais se torna uma questão a ser 

analisada. Objetos não figurativos proporcionam que a criança trabalhe com o 

simbolismo, substituindo os objetos reais por representações que enriquecem o  

processo criativo da criança. Oferecendo brinquedos prontos, menos oportunidade a 

criança terá de usar sua habilidade de criação, menos criativa ela será. 

Assim, além dos produtos que oferecemos é necessário também refletirmos 

sobre outros elementos externos que influenciam os conteúdos das brincadeiras como as 

oportunidades temporais e espaciais de brincar que oferecemos à criança, e como esses 

espaços proporcionam referências de conteúdo. 

A frequência com que a criança brinca, num espaço de tempo compartilhado 

com outras atividades, pode determinar em parte, o comportamento da criança e os 

conteúdos de suas brincadeiras. Se as habilidades do brincar são adquiridas na ação do 

brincar (embora possam ser transportadas a outras atividades e vise e versa) o tempo 

destinado às brincadeiras também é um tempo de aprendizagem de habilidades que a 

brincadeira privilegia, como por exemplo, a habilidade de fantasiar, criar símbolos e 

significados não presentes na ação real. O processo inventivo presente na brincadeira 

transforma os conteúdos das brincadeiras evidenciando a reelaboração do sujeito que 

brinca. A cada transformação um novo conteúdo emerge e, em interação, gera outros 

conteúdos. Esse mecanismo se torna mais frequente quanto as oportunidades oferecidas 

para que isso aconteça. 

Em relação ao espaço faz-se necessário diferenciar os ambientes naturais dos 

culturais. Ambos serão matrizes de referência aos conteúdos de brincadeiras, pois os 

ambientes são o espaço das vivências, das experiências das crianças. As sensações 

experenciadas no espaço físico criam imagens mentais reproduzidas nas brincadeiras. 

Cada experiência é única, pois cada criança percebe o mundo a sua maneira. Os espaços 

onde acontecem as experiências lúdicas já estão imbuídos de valores culturais anteriores 

ao sujeito que neles vive. A reprodução das experiências pelo brincar gera inúmeras 

possibilidades de conteúdo tanto quanto o número de sujeitos envolvidos. 
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Assim, aquilo que eu não vivencio, eu não tenho condição de reproduzir ou 

recriar, e é assim que as brincadeiras vão se diferenciando por regiões. Além dos 

aspectos naturais imprimirem na pessoa experiências únicas, e a própria pessoa atribuir 

um valor a estas experiências, os aspectos culturais imprimem valores a estas 

experiências por meio das significações construídas nas interações sociais. 

Resta ainda considerar, o sexo, a idade, a condição social da criança na 

diferenciação as interações que esta criança estabelece com o mundo, pois estes 

elementos se diferenciam conforme os valores atribuídos a eles pelo sujeito que sente, 

ou pelo reconhecimento histórico cultural. É assim que Brougère comenta que os 

diferentes portadores de uma experiência lúdica acumulada farão uso de brinquedos de 

forma diferente.  

Portanto, os componentes das brincadeiras se manifestam conforme as 

oportunidades oferecidas pelo adulto, seja em relação ao tempo disponível para brincar, 

ao espaço permitido, aos objetos disponibilizados, às imagens culturais criadas em torno 

dos sujeitos sociais. 

Vale aqui mencionar que as oportunidades de manifestações espontâneas das 

crianças nos permitem conhece-las melhor e perceber a sua própria elaboração e 

compreensão do mundo, ou seja, pressupõe um respeito maior as suas produções. 

Faz-se necessário então, repensarmos os limites impostos por nós adultos às 

crianças. Assim como os brinquedos interferem nas brincadeiras, a de se levar em conta, 

também, a interferência do adulto por trás do brinquedo e de outras ações. 

A pesquisa de campo – levantando os conteúdos das brincadeiras na prática 

A pesquisa de campo procurou levantar dados sobre os conteúdos das 

brincadeiras das crianças, considerando seus componentes e relacionando-os ao meio. 

A amostra de 54 indivíduos observados se originou de um trabalho de estudo 

realizado na disciplina Fundamentos da Educação Infantil sob a supervisão da 

professora Ana Beatriz, cujo objetivo era aproximar os alunos da questão. A coleta de 

dados foi realizada pelos alunos a partir de um roteiro de observação pré-elaborado pela 

professora e sua respectiva orientação. A delimitação dos sujeitos obedeceu somente ao 

critério de faixa etária – crianças de até 5 anos, sendo que, a situação observada deveria 
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constar de uma brincadeira com início, meio e fim, onde não houvesse a interferência do 

adulto. O foco de nosso interesse era a espontaneidade da criança para que pudéssemos 

observar quais são os conteúdos que já fazem parte do universo infantil, e onde estas 

crianças têm buscado referências as suas brincadeiras. Foi orientado que após o término 

da brincadeira o observador poderia questionar a criança sobre as referências 

manifestadas na criação daquela brincadeira em questão. 

Reconhecemos que, embora a quantidade de tempo reservado à brincadeira seja 

um item importante a se considerar não foi objeto deste estudo o tempo destinado à 

brincadeira, mas somente a qualidade dela. Dentre os itens observados estavam: o 

ambiente onde aconteceu a brincadeira, a idade das crianças envolvidas, os objetos 

presentes, o tema da brincadeira, se haviam personagens, e uma pequena descrição da 

atividade.  

Os objetos de observação considerados levam em conta o grau de influência que 

eles exercem sobre os conteúdos das brincadeiras, pois “...a cultura lúdica não está 

isolada da cultura geral. Essa influência é multiforme e começa com a ambientação, as 

condições materiais.” (BROUGÈRE, 1998). As ofertas de espaço, tempo e objetos às 

crianças pelos adultos vão diferenciar as brincadeiras das crianças. 

Assim, a amostra não levou em consideração classe social, escolarização, 

estrutura familiar. A própria diversidade de observadores na coleta de dados já 

caracterizou uma amostragem não homogênea de sujeitos observados. Esta diversidade, 

a princípio, é interessante ao estudo, porém o mesmo pode sofrer variações mais 

detalhadas e outros estudos complementares a partir dessas considerações iniciais.  

Em relação aos resultados, foram recolhidos 68 roteiros de observação entre 99 

distribuídos aos alunos observadores. O ambiente mais comum das brincadeiras acorreu 

no espaço de casa, seguido do espaço escolar, sendo que, foi observada a frequência de 

espaços mais amplos, como por exemplo, pátios, garagens, salas, varandas. 

Os objetos que mais frequentemente acompanharam estas brincadeiras foram: 

bonecos e bonecas para meninos e meninas respectivamente. No entanto, em maior 

quantidade apareceram brinquedos criados especificamente para as brincadeiras, ou 

seja, brinquedos industrializados que pré determinam conteúdos, dentre eles destacamos 

em nossas observações - a casinha e seus apetrechos: pia, panela, vassoura; os livros; 
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bolsas, sapatos e maquiagem do universo adulto; tampinhas e brinquedos pedagógicos. 

Os carrinhos também provocam diversos tipos de brincadeiras e os materiais de 

construção, como lego, blocos, massinha, areia, permitem que a criança crie animais, 

espadas, bolos, castelos, veículos. No entanto, mesmo solitários este tipo de material 

estimula a criação, criação referenciada em objetos de sua convivência. 

Vale aqui ressaltar que brinquedos e brincadeiras criados a partir de objetos da 

natureza apareceram em pouca quantidade, por exemplo, água, areia, cachorro. Este 

contato com o mundo natural é pouco estimulado na atualidade.  

Entretanto, foi observado também que qualquer objeto nas mãos de uma criança 

pode ser transformado e adquirir forma em sua imaginação, assumindo personificação e 

vida. Como, por exemplo, cadeiras se transformando em gente, ou panos em cobras, que 

são pais e mães. Não estaria o excesso de brinquedos limitando o processo de criação da 

criança? 

As personagens presentes foram, principalmente, os familiares em 1 º lugar, pais 

e mães e suas profissões, seguidos dos animais, e um personagem da TV chamado 

Power Ranger. 

Diante desses dados levantados, a observação mostrou que a grande maioria das 

brincadeiras versa sobre casinha, mãe e filha, construções de brinquedos, cujos temas 

variaram muito, e profissões. As brincadeiras que estimulam somente os movimentos 

também apareceram com frequência, mas estão mais relacionadas às crianças menores, 

ainda não falantes. 

O adulto por trás das brincadeiras – refletindo sobre o papel mediador 

Levando em consideração a influência que o adulto exerce sobre as brincadeiras 

das crianças, quando oferecem e delimitam o tempo para brincar, os espaços permitidos, 

os objetos oferecidos e os valores atribuídos aos sujeitos, é que sugerimos que por trás 

das brincadeiras exista sempre um adulto. 

Refletir sobre os conteúdos dessas brincadeiras é refletir sobre o nosso papel 

mediador na condução de um processo tão importante na constituição dos sujeitos, ou 

seja, nosso papel educativo. 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

238 

 

Os dados nos mostram que assim que a criança começa a simbolizar pelas 

brincadeiras suas próprias vivências percebemos no conteúdo dessas brincadeiras a 

presença marcante de seus pais e mães. Embora a escola exerça, nos dias atuais, grande 

influência sobre as crianças, nos dados levantados percebemos que o universo mental 

das crianças está povoado pelas imagens de convívio familiar ao qual ela faz parte. A 

responsabilidade das famílias para com seus filhos deve ser destacada, para que 

possamos refletir juntos sobre a realidade que oferecemos a nossas crianças em relação 

aos papéis sociais vinculados ao gênero e às atividades desenvolvidas pelos adultos, 

assim como a oferta de mecanismos de elaboração e ação sobre esta realidade.  

A oferta de espaço e tipos de espaço, brinquedos e brincadeiras nas suas diversas 

modalidades também são formas de intervenções do adulto na qualidade das interações 

estabelecidas na infância. 

Em relação aos ambientes de brincar, embora o ambiente familiar tenha sido 

mais citado, a escola também é um espaço ocupado pelas crianças, sendo que os relatos 

de pesquisa sinalizam a brincadeira em espaços mais amplos, mas não cita ambientes 

compostos de elementos naturais, como os quintais por exemplo. Esta limitação, 

imposta pelos adultos, aparece refletida sobre os conteúdos das brincadeiras, pois não 

faz parte do repertório infantil temas ligados à natureza. Como então trabalhar esta 

relação com a natureza se a criança não tem contato com ela? 

Dos objetos que acompanham as brincadeiras, a presença do adulto se faz notar 

pela quantidade de brinquedos industrializados representando os conteúdos das 

brincadeiras. Muitos deles representado objetos industrializados que facilitam as 

ocupações cotidianas dos adultos. As crianças imitam as “atribulações” e as produções 

culturais adultas, mostrando um conteúdo voltado à valorização do trabalho. 

Os bonecos e bonecas representam seus pais ou personagens da fantasia infantil. 

Brougère sinaliza os bonecos como um jogo de projeção num mundo de miniaturas. 

Projeções de personagens reais recriados assumindo papéis que às vezes extrapolam a 

realidade.  

Vale ressaltar a necessidade de criação e fantasia pela criança da personificação 

dos bonecos, mas também a influência da TV na determinação de comportamentos, 
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muitos deles tendenciados à competitividade e à agressividade. Onde está o adulto para 

auxiliar na elaboração de conceitos recebidos prontos pela mídia? 

No entanto, foi observada também a oferta de materiais como livros, que 

estimulam a fantasia e a criatividade citada, por exemplo, em conteúdos em torno de 

espadas e castelos, referências que não constituem a realidade da criança. Este tipo de 

conteúdo é muito valorizado pela educação, pois promove um desenvolvimento 

cognitivo da criança e deveria ser mais ofertado pelos adultos, pois o acesso a este tipo 

de material, também, é ou não é, oportunizado pelos adultos com os quais a criança 

convive. 

Outro aspecto merecedor de atenção diante dos relatos da pesquisa diz respeito 

ao movimento e às relações. As brincadeiras estão mais solitárias e promovem o 

sedentarismo da criança, comportamentos pouco saudáveis à promoção do 

desenvolvimento infantil. Onde está o adulto que não promove encontros e 

movimentos? Brougère (1998) reconhece na cultura atual uma multiplicação dos 

brinquedos como forma de produção de uma cultura lúdica mais solitária, pois os 

brinquedos são portadores de ações e significados que dispensam a participação de 

outros na brincadeira. 

Conclusão 

Podemos concluir que as brincadeiras são provocadas por diversos motivos e 

possuem um caráter lúdico por bastarem a si mesmas. No entanto, elas são portadores 

de conteúdos que representam a realidade oportunizada às crianças, mas que também 

podem conter elementos merecedores de uma intervenção educativa. Embora sejam 

iniciadas por uma vontade espontânea, sem um objetivo, a não ser nela mesma, sabemos 

que a liberdade do brincar permite a exploração fantasiosa de conteúdos retirados da 

realidade ou de objetos culturais. Tais conteúdos ao serem transformados auxiliam a 

criança a lidar com a realidade tornando-se produtos culturais. Mesmo não sendo 

executada para um fim, a brincadeira permite uma reelaboração de conteúdos. Assim 

sendo, os conteúdos presentes no ato de brincar são dotados de significados culturais e 

representam uma fonte rica ao ensino/aprendizagem. 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

240 

 

A oferta de espaço em seus mais variados tipos, brinquedos e objetos, valores, 

são formas de intervenções do adulto na qualidade das brincadeiras vivenciadas na 

infância. Sendo assim, seu papel mediador acontece a todo momento, e necessita ser 

questionado e trabalhado para que se garanta à criança seu maior direito, o direito de 

uma infância saudável, oportunizadora de aprendizagens significativas e ela mesma e a 

sociedade a qual faz parte. 
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RESUMO:  Este texto apresenta reflexões decorrentes da minha prática pedagógica 
como professora na Rede Municipal de Ensino de Uberlândia e ao mesmo tempo atriz. 
Algumas chaves para leitura dos acontecimentos foram tomadas a partir do jogo como 
território próprio, do espaço relacional criado por ele e da implicação da professora no 
processo como artista, brincante, performer e encontrando, nas crianças, parceiros de 
jogo. Ao acionar competências como: estar presente, escuta, ingenuidade e a 
cumplicidade, assumimos nossa capacidade de jogo, segundo Ryngaert. Estas 
competências estão afinadas com um tipo de relação apontando por Larrosa que não é o 
da intenção, mas sim da atenção que está relacionada com o ‘estar presente’, com o 
‘cuidado, ‘escuta’ e a ‘espera’. Dessas competências e tipo de relação aliadas a proposta 
de um jogo de origem indígena brasileiro, emergiram modos de entrar em jogo, 
descobertas corporais e espaciais, narrativas por meio de jogos de faz de conta... Por 
fim, com a interação e colaboração com outros sujeitos, a investigação continua: o que 
surge na convivência com o professor-performer? 
 
Palavras-chave: Jogo; Professor-performer; educação infantil 
 
 

Introdução 

 

Este trabalho busca contribuir com os estudos acerca da ludicidade na educação 

infantil, por meio das reflexões decorrentes da minha prática pedagógica como 

professora de Educação Física em uma Escola Municipal de Educação Infantil da cidade 

de Uberlândia e, ao mesmo tempo, atriz, licenciada em teatro - uma formação que tem 

alimentado minha prática docente, mesmo que em outra área do conhecimento, com 

elementos lúdicos tão preconizados na educação infantil. 

Se em um primeiro momento, entendia que o teatro e a ludicidade se 

manifestavam nas aulas com as crianças mais como ferramenta pedagógica do que 

como área de conhecimento. Agora, após estagiar com grupos de primeira infância o 

que veio a culminar no meu trabalho de conclusão de curso intitulado Teatro e primeira 

infância: uma experiência artístico-estética, orientado pela Prof.ª Dr.ª Vilma dos Santos 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

242 

 

Campos Leite; percebo que há em minha prática docente reverberações da formação em 

teatro que não permitem que ele esteja limitado a um recurso pedagógico. 

Alguns pesquisadores brasileiros vêm se desdobrando acerca de abordagens 

teatrais na primeira infância. Vera Lúcia B. dos Santos (2002), ancorada nos escritos de 

Piaget, apresenta a representação teatral como procedente do jogo simbólico. Nesse 

sentido, revela a importância de a escola de educação infantil dispor espaço, tempo e 

materiais adequados para que as crianças brinquem e se interajam livremente, na 

presença do adulto aberto e pronto a mediar situações. Além disso, os professores 

podem propor pesquisas a partir dos temas surgidos nas brincadeiras. 

Porém, a autora, ao pesquisar sobre experiência estética na Educação Infantil, 

encontrou uma realidade diferente da proposta acima. Observou que falta aos 

professores conhecimento sobre o teatro que os faça romper com o paradigma da arte 

como recurso utilitário e disciplinador, como os teatrinhos elaborados pelos professores 

e treinados com as crianças para adornar festas comemorativas. Outra questão é a 

postura do adulto, muitas vezes autoritária, que o impede de valorizar a brincadeira livre 

(defendida como conduta básica na Educação Infantil) e seu potencial na aquisição de 

conhecimentos das crianças. 

Em contraposição a esse panorama é que que esta pesquisa se desenvolve. 

Apesar de não se constituírem livres em sua essência, os jogos foram propostos de 

maneira que as crianças tivessem liberdade para solucionar problemas contribuindo nos 

encontros. Uma busca pela criação de um espaço relacional, um espaço de afetos, como 

uma zona de contágio; onde a potência da relação gera conhecimento no corpo, do 

corpo, a partir do corpo. Isso se daria no espaço que se firma entre as crianças e suas 

experiências corporais - ancoradas na ludicidade, com um fim em si mesmas - e mim, 

implicada nos processos como artista, performer, brincante. 

Para tanto, registrei e, tenho analisado, por meio de fotos, vídeos e em caderno 

de campo as aulas conduzidas por mim em três turmas de crianças de 4 a 5 anos, na 

escola supracitada, no ano de 2015. A carga horária semanal por turma era de duas 

horas/aula. Em duas turmas as aulas eram germinadas, uma na sequencia da outra; e na 

outra turma aconteciam separadas em dias seguidos. Os encontros semanais, as 

partilhas, as trocas com as crianças geraram reflexões acerca, entre outras questões: da 
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tomada do jogo como território próprio, dos diferentes modos de entrar em jogo, 

descobertas corporais e espaciais, além de narrativas por meio de jogos de faz de conta e 

do papel do professor nesse processo.  

 

Jogo como território próprio 

 

 Embora o jogo seja, frequentemente, atrelado à educação por um suposto 

caráter educativo, Brougère (2002) aponta que isso é decorrente de uma visão 

romântica, até mítica. O jogo pode ser um espaço de aprendizagem de comportamentos 

exteriores, mas o “que caracteriza o jogo não é uma vocação particular para a educação, 

mas uma riqueza potencial de conteúdos culturais e de processos de construção, de 

transformação desses mesmos conteúdos.”. (BROUGERE, 2002, p. 16) 

Neste sentido, pela utilização de comportamentos oriundos de outros contextos o 

jogo é um exemplo de ‘comportamento restaurado20’ (Schechner, 2003, 2012). Apesar 

de retomar comportamentos de outras situações, o autor afirma, ele se “torna um fim em 

si mesmo, sem consequências funcionais diretas. [...] O prazer em jogar é autotélico, 

que vem não do que ele ‘ganha’, mas de apreciar as ações em si.” A noção que jogar é 

brincar. (SCHECHNER 2012, P. 109) 

E esse brincar se aprende, uma vez que ele não é inato e se inscreve num sistema 

de significações.  

 
A criança aprende assim a reconhecer certas características essenciais do 
jogo: o aspecto fictício, pois o corpo não desaparece de verdade, trata-se de 
um faz-de-conta; a inversão dos papéis; a repetição que mostra que a 
brincadeira não modifica a realidade, já que se pode sempre voltar ao início; 
a necessidade de um acordo entre parceiros, mesmo que a criança não 
consiga aceitar uma recusa do parceiro em continuar brincando.” (Brougere, 
1998, p. ) 
 

                                                           
20 “Todo comportamento é comportamento restaurado - todo comportamento consiste em recombinações 
de pedaços de comportamento previamente exercidos.[...] Por que é marcado, emoldurado e separado, o 
comportamento restaurado pode ser aprimorado, guardado e resgatado, usado por puro divertimento, 
transmutado em outro, transmitido e transformado. Comportamento restaurado é simbólico e reflexivo. 
Seus significados têm que ser decodificados por aqueles que possuem conhecimento para tanto.” 
(SCHECHNER,  2003, P. 34-35) 
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Nesse sentido, a abordagem aqui refletida ancora-se nas potencialidades 

inerentes do jogo em sim, que se materializam no jogar. Fato é, que no próprio jogo 

podemos “perceber, sentir, explorar e, principalmente, transformar nossos corpos e 

nossos jogos corporais.”  (Marques, 2009) ainda que isso não seja intencional ou 

consciente por parte dos jogadores. 

Há ainda o entendimento do jogo imbuído de suas relações com diferentes 

práticas teatrais, com campo da expressão-comunicação e com a terapia. Esta é a 

abordagem de Ryngaert, na qual, o jogo está presente ao mesmo tempo como 

“experiência sensível, experiência artística e relação com o mundo.”. (RYNGAERT, 

2009, p.34) 

As experiências aqui tratadas se manifestam a partir da proposta pedagógica com 

jogos, que fizesse justiça ao acontecimento o que, para Larrosa, exige um tipo de 

relação com o mundo que não seja o da intenção, mas o da atenção. 

 
O real não pode acontecer por suposição, mas sim por certa atitude que, aqui, 
chamei a atenção. E talvez as formas dominantes de fabricar o real em nossos 
saberes e em nossas práticas constituam os obstáculos para o “estar presente”, 
para o cuidado, para a escuta ou para a espera. (LARROSA, 2008, p. 191) 
 

 Ao pensar a efemeridade do jogo, reforça-se a ideia de um estado de atenção 

em contraposição à intenção. Volto a pensar: jogando se aprender a jogar. E o que 

emerge dessa aprendizagem? 

 

Um jogo e sua apropriação  

 

As ações observadas e relatadas aqui decorrem da proposição de um jogo de 

origem indígena brasileira: Toloi Kunhügü. Nota-se a relação do corpo com o espaço, o 

ritual do jogo; em geral, a forma de apropriação do mesmo por parte das crianças. Neste 

jogo:  

primeiro desenha árvore na terra, depois criança vem sentar nos galhos da 
árvore desenhada no chão imitando pássaros. Aí uma criança fica gavião. Aí 
gavião vai lá pegar criança. Quando chega perto, crianças correm balançando 
os braços (como voar). Aí gavião pega um e leva pra casa dele. Depois 
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crianças voltam novamente na árvore e gavião volta a pegar. Até acabar 
crianças aí para.21 
 

Como todos os jogos, há variações deste, decorrentes da maneira de transmissão 

e das reelaborações que sofrem por quem os joga. Ele foi proposto em vários encontros: 

na primeira vez, ainda não havia visto o vídeo em que ele é descrito e pelo curto tempo 

de aula, optei por já deixar a árvore traçada, de uma maneira bem estereotipada, e 

observei que o traçado influenciou a ocupação do espaço. Em uma das turmas, as 

crianças se organizaram próximo às bordas e, em outra, ocuparam um círculo que já 

pertence ao lugar que usamos frequentemente e que acabou ficando no centro do 

desenho da árvore. 

Noutra ocasião, observei novamente que o desenho interferiu na ocupação, 

mesmo após assistirmos juntos o vídeo. Em uma turma, ocuparam, sentados, as voltas 

da copa da árvore e na outra em que contornei a sombra de uma árvore que se firmava 

no chão, algumas crianças ocuparam, como ninho, o banco que estava também nessa 

sombra. Ocorreu também, em algumas ocasiões, de crianças se posicionarem fora do 

traçado da árvore. 

A forma de ocupação modificou após observação de ninhos de pombos que 

temos na quadra, quando as crianças saíram a recolher gravetos para montarem seus 

ninhos, enquanto eu traçava a árvore. Durante a montagem de seus ninhos ocuparam 

toda a copa traçada. 

Esse ritual de preparação da brincadeira pode ser visto no jogo dos Kalapalo, 

quando todos juntos fazem o desenho da árvore na terra e em várias outras brincadeiras, 

como a amarelinha. Nesse momento de preparação surgem: ninhos de variadas formas, 

embora prevalecesse a circular; ninhos feitos com outros materiais encontrados no 

espaço (pedras, tampinhas, brinquedos deixados por outras crianças). Além disso, da 

parte de algumas crianças estabeleceu-se um sentido de posse por seus ninhos. Estas se 

irritavam e lutavam pelos espaços que construíram quando outros pássaros queriam 

ocupá-los. 

                                                           
21 Descrição da brincadeira feita por um índio Kalapalo no documentário Jogos e Brincadeiras na Cultura 
Kalapalo. Trecho disponível em: https://vimeo.com/5644347. Acesso em 25 de julho 2016. 
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Outro aspecto observado foi uma espécie de auto-gestão da brincadeira, como 

relatado no registro abaixo: 

 
Os passarinhos voam e quando um é pego, os outros voltam para a árvore. 
Talvez por terem visto o vídeo antes. Começo sendo o gavião e vou 
revezando esse papel com os passarinhos que foram pegos. Foram apenas 10 
crianças, mas é possível observar uma auto-gestão das crianças com relação à 
brincadeira. Esse movimento de correr e voltar para o ninho não foi uma 
condução minha, mas estava no vídeo. Fui a primeira a fazer o som (um 
grito) que o gavião deveria fazer para que os passarinhos voassem, porém 
não ficou como modelo a ser seguido. A próxima a ser o gavião propôs 
palmas e os gaviões seguintes também adotaram essa escolha22.  
 

 Nesta turma, algumas vezes era possível dividir os alunos com a professora 

regente23 e trabalhar com um número menor de crianças o que favoreceu a observação 

das delas em estado de jogo, atentando mais para suas descobertas e propostas. Na 

sequencia do ocorrido no relato acima, troquei o grupo que estava comigo pelo que 

havia ficado com a professora e com este grupo percebi diferentes formas de entrar no 

jogo: há crianças que se interessam pelas ações: correr, fugir, pegar, não 

necessariamente aludindo a ficcionalidade, outras abrem os braços como asas dos 

pássaros, assim como explicado no vídeo. Outra ainda, assumiu uma postura diferente 

para o corpo do gavião: rígido com os braços ao longo do corpo, tonificados, se 

deslocava de um lado para o outro, em torno da árvore, em um tempo dilatado. Tive que 

intervir e sugerir que ele fizesse o som para despertar os passarinhos senão o jogo não 

aconteceria. 

Esta criança, quando no papel de gavião, acionava o mesmo comportamento. 

Outro dia, após o jogo, comentou de um desenho: Os Kratts, no qual, segundo a criança 

quando o homem ativa um poder, se torna falcão, esta é a imagem que ela criava para 

fazer o seu gavião. É rico poder saber disso. Já havia notado sua atitude de presença 

enquanto jogava, mas não sabia suas referências. Essa é a ideia de comportamento 

restaurado que comentei no início do texto. Saber que a “criatividade do jogo vem nas 

                                                           
22 Registro do caderno de campo no dia 19/10/2015, sala 12 tarde, turma de crianças com, em média, 4 
anos de idade. 

23 Professora regente é a responsável imediata pela turma, aquela que tem maior carga horária com os 
alunos. 
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novas formas em que comportamentos já conhecidos são reorganizados, criando 

sequencias novas” (Schecnher, 2012, p. 108) nos ajuda a voltar o olhar para a utilização 

dos mesmos em jogo, e também para a atuação de cada criança, favorecendo e 

valorizando os novos arranjos e as formas particulares de se colocar em jogo. 

Bastava um olhar atento para perceber que em todas as ações observadas havia 

jogo. Uma vez que “tanto o jogo infantil quanto o adulto envolvem exploração, 

aprendizado, o fluxo entre o risco e o ganho ou o envolvimento total na atividade por 

sua própria conta. O jogar cria sua própria realidade múltipla, com fronteiras porosas e 

escorregadias.” (Schechner, 2012, p 95) 

Nesse sentido, o jogo é potencialmente um espaço de agenciamentos e trocas 

afetivas. 

  
O professor-performer 

 

Anuncio: “Cuidado! Ouço som de gavião”. Vou falando baixo perto dos que 
ainda disputam o cabo-de-guerra. “Protejam-se nos ninhos!”. Começam a 
organizar ninhos com as cordas na árvore, semelhante à toca do coelho que 
usamos corda em outra aula (repertório?). Enquanto vão montando os ninhos 
e se escondendo, eu de gavião, circulo a árvore fazendo pequenos sons. 
Clima! Aqui todos estão atentos, inclusive duas crianças que ficaram alheias 
às ações que precederam essa, apesar de estarem em um ninho fora da árvore. 
Me aproximo. Alguns já querem se levantar e sair, mas só sai quando o 
gavião emite um som alto. Eu performo com o corpo do urubu que pesquisei 
em um processo cênico chamado “As Carpiedeiras”. Os ninhos vão sendo 
agrupados, me dizem “é uma piscina!” No fim, a árvore está tomada pela 
grande piscina. Quando me canso de pegar, anuncio, gavião, que não gosto 
de água. Começam a me “molhar”, morro! Aguem grita: “O gavião está 
grávido!” (eu, realmente, grávida de 7 meses) Volto e num último suspiro, 
após parir, entrego o meu filho a uma das crianças, inspirada no jogo do 
melodrama24, e Fim! Ouço: Foi muito bom vamos fazer de novo?25 

 

 Philippe Gaulier em seus cursos de clown e bufão já apontava para a importância 

do gosto pela brincadeira e jogos lúdicos na formação de atores, identificando-os como 

“uma imensa pulsão de vida um impulso vertiginoso, o primeiro sopro.” Enaltecendo 

                                                           
24 Exercícios de melodrama, tema de improvisação: abandono. (GAULIER, 2016, P. 146-147) 

25 Registro do caderno de campo no dia 10/11/2015, sala 11 tarde, turma de crianças com, em média, 4 

anos de idade. 
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que o gosto de brincar é o “de voltar à infância, alimentar-se do prazer da luz, do amor 

pela vida, da sensualidade, da voluptuosidade e do humor” (GAULIER, 2016, p. 51-54) 

 O que eu poderia colocar em jogo na relação com as crianças no que tange à 

arte, mais especificamente às artes do corpo? Acabei, então, me implicando nos 

processos como artista, brincante, performer e encontrando nas crianças parceiros de 

pesquisa. Colocamos em ação, as crianças e eu, a nossa capacidade de jogo, segundo 

Ryngaert (2009, p. 54), uma noção que não diz respeito apenas à técnica teatral. 

Assumir a capacidade de jogo é acionar competências que se espera de um jogador, ator 

ou não-ator, e que eu lanço mão enquanto professora-performer, para além de um 

conteúdo específico. Entre essas competências, segundo Ryngaert (2009, p. 55-59) 

estão: estar presente, atitude que “desencadeia uma disponibilidade sensorial e motora, 

libera um potencial de experimentação”; escuta que exige estar receptivo ao outro, 

mesmo quando não se olha para ele; ingenuidade, deixar-se surpreender; por fim, a 

cumplicidade, estado criado em virtude das outras competências instauradas. 

 A capacidade de jogo, já experimentada por mim enquanto atriz, se articula em 

dois níveis nesse processo, estando ambos imbricados um no outro: um primeiro, 

enquanto jogadora na situação de jogo propriamente dita (quando recupero 

comportamento do urubu de outro processo artístico para compor o gavião, quando 

ponho em jogo a entrega do bebe-filhote, exercício comum na linguagem do 

melodrama, ) e o outro nível como atitude metodológica, por meio da qual é possível 

escutar e ver o aluno na sua singularidade (quando me torno cúmplice, em silêncio, e 

permito a junção dos ninhos).  

 
a atitude lúdica, coloca o professor numa relação de parceria e cumplicidade 
com o aluno na busca e na construção do conhecimento. Por outro lado, o 
professor-jogador é aquele que sonha e ao sonhar empreende de maneira 
ativa uma ação pedagógica, visando transformar o campo rude da instituição 
escolar num campo repleto de imagens vivas e poéticas. (SOARES, 2010, p. 
96) 

  

A dimensão lúdica da brincadeira, do jogo, assim como no teatro evidencia-se 

com todo seu caráter potencialmente transgressor (PUPO, 2001, p. 183). Voltemos ao 

ultimo relato de aula: estamos falando de uma piscina em cima da árvore, estamos 

falando de mudança das regras (os ninhos se aglomerarem), estamos falando de jogo em 
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seu aspecto de segundo-grau “que se refere a uma comunicação específica e a um plano 

ontológico do que se faz quando se brinca (fazemos de conta!)” (Brougere 2002, p. 11) 

Na qualidade do faz-de-conta, do agir como se, segundo Maria Lucia Pupo 

(2005, p. 221), pode ser identificado “um traço comum ao trabalho do ator, que 

deliberadamente empresta seu corpo e o conjunto dos seus recursos para tornar presente 

um ser ausente.”. 

Ao acionar essa qualidade, por meio do professor-performer, materializa-se a 

possibilidade de desestabilizar os papéis performados em sala: professora brinca?  

A proposta está em consonância com o trabalho da artista dinamarquesa Anna 

Marie Holm que, ao longo da vida, propôs oficinas experimentais de arte com crianças 

oferecendo-lhes oportunidades de explorar seus sentidos. Para ela,  

 
As crianças já nascem criando instalações. Elas têm um talento natural para 
construir - juntar - dar substância e inventar histórias. Observar - equilíbrio e 
desequilíbrio - experimentar as possibilidades dos materiais. Criar ambientes 
- ambientes próprios - jamais vistos anteriormente. Descobrir. O processo de 
construção é o mais comum para elas, isto é, se elas tiverem a oportunidade. 
(HOLM, 2004, p. 87) 
 

 
O papel dos adultos, então, deveria ser o de co-criativos e não controladores. 

Mas não se engane, professor também da “bola fora.”: 

 
Eu como pássaro sou pega. O menino que logo depois é pego pela estagiária, 
que está como gavião, chora e diz que não quer mais brincar. Converso com 
ele na casa do gavião que era assim mesmo a regra: ele já tinha saído. Estava 
fora! A menina do meu lado, que também havia sido pega, pergunta 
assustada “nós saímos da brincadeira?” Eita! Quantas vezes em ações, jogos, 
insistimos que quem “está fora” está dentro e eu dando bola fora...26  
 

 Mais uma vez os modos particulares de se colocar em jogo: para a menina ela 

permanecia jogando, ainda que sentada “presa na casa do gavião”, o que era pertinente 

pela estrutura do jogo. Para o garoto ele estava saindo do jogo porque havia sido pego e 

eu reforçando a regra da exclusão. 

                                                           
26 Registro do caderno de campo no dia 10/11/2015, sala 13 tarde, turma de crianças com, em média, 4 

anos de idade. 
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Considerações Finais 

Falei da opção por assumir, conscientemente, enquanto professora, um estado de 

jogo ou de performance, que Paulina Caon percebe atravessando a vida humana e se 

desdobrando em diversas ações, inclusive no contexto escolar e pedagógico. 

Entendendo que: 

 
[...] o adulto não performa para estimular ou “abrir espaço” para a 
performance da criança no processo pedagógico em teatro. O professor, como 
adulto, performa como parte de sua condição corporal, em diálogo com seu 
repertório artístico e biográfico, assim como performam crianças, 
adolescentes, jovens, conforme seus processos de apreensão do mundo. 
(Caon, p. 250)  
 

Não se trata aqui de estabelecer uma metodologia de trabalho, mas sim de 

explicitar um modo particular de agir pedagogicamente que está atrelado a uma 

trajetória pessoal. Nesse sentido, por ter vivenciado diversos momentos de jogo em 

minha formação em teatro, venho tentando ressignificar esse repertório no ambiente 

escolar, de modo a experienciar a potência do encontro, afetar e ser afetada e nesse 

sentido não há como deixar de me implicar nos processos como artista, performer, 

brincante seja qual nome for dado; mesmo que não esteja conduzindo uma aula de 

teatro. 

Experimentar as fronteiras entre intenção e atenção, proposição e permissão 

requer muitas vezes performar o silêncio, a imobilidade, sem sair do estado de jogo. 

Afinal a “imobilidade não mata o impulso. Chamamos esse estado de ‘ponto fixo’”. 

(GAULIER, 2016, p. 66) 

Jogar com o silencio! Deixar rolar, abster-se do papel de regente, atender ao que 

Holm (2004, p. 92) sugere: “Solte as rédeas das crianças - conheça essa energia 

maravilhosa”. Eis a questão! 

 O processo com o jogo Toloi Kunhügü se encerrou com um compartilhamento 

do próprio jogo na mostra cultural da escola. Crianças das três salas citadas até aqui que 

estiveram presentes na mostra e eu jogamos diante dos visitantes o jogo que havíamos 

vivenciado em processo na sala de aula. Nesta ocasião, algumas crianças de outras salas 

e até mesmo não alunas da escola se incluíram no jogo. 
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A maneira escolhida para compartilhar as experiências por meio do próprio jogo 

deu às crianças a oportunidade de experimentá-lo explicitamente como performance 

(Schechner, 2012), o que ocorre quando ele é feito abertamente, em público. Além de 

reforçar o interesse em estabelecer, por meio do jogo, um espaço relacional que se 

evidenciou na inclusão de outras crianças no jogo. 
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RESUMO: O presente texto socializa algumas reflexões sobre a pesquisa referente ao 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC e tem por objetivo 
compreender como esse Programa, por meio dos cadernos em alfabetização em língua 
portuguesa da formação continuada de professores alfabetizadores, organiza o cotidiano 
escolar nas turmas de 1.º ano do ensino fundamental, e compreender como a 
organização do espaço-tempo de aprender, nessa proposta, situa o brincar na vida das 
crianças e de que modo se apresenta para a prática do professor. A presente investigação 
consiste numa pesquisa documental caracterizada pelo procedimento da configuração 
textual e do paradigma indiciário. Por meio da análise dos Cadernos do Programa 
constatou-se que o planejamento do processo de alfabetização e ensino-aprendizagem 
da língua portuguesa é voltado exclusivamente para os eixos constituintes da língua 
(leitura; produção de textos escritos; oralidade; análise linguística: discursividade, 
textualidade e normatividade; e análise linguística: apropriação do sistema de escrita 
alfabética), excluindo-se, assim, as características próprias das crianças de seis anos na 
organização do espaço-tempo escolar, as manifestações de outras linguagens e sua 
incorporação nas rotinas escolares, contribuindo para uma desvalorização do brincar e 
um distanciamento das necessidades infantis. Salientamos que o brincar, principal 
atividade e direito das crianças, está sendo descaracterizado devido às exigências do 
ensino fundamental.  
 
 
INTRODUÇÃO: 

No ano de 2012 foi implementado pelo governo, em parceria com as 

universidades públicas brasileiras, secretarias de educação e municípios, o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), com o objetivo de assegurar que 

todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano do 
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Ensino Fundamental. O PNAIC é uma política pública nacional voltada para a formação 

de professores alfabetizadores que atuam no 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental e 

também nas classes multisseriadas.  

O processo de alfabetização apresenta-se como assunto prioritário no contexto 

educacional atual, pois trata-se de uma das prioridades do governo federal em âmbito 

nacional. Realizar um estudo sobre o PNAIC nos oportuniza compreender as 

perspectivas e possíveis impasses desse programa, especialmente no que diz respeito às 

rotinas estabelecidas às crianças, tendo em vista o propósito desse programa que é 

alfabetizar na “idade certa” a partir do ensino e aprendizagem da leitura e escrita. 

Ao tentarmos apreender a proposta do PNAIC sobre os processos de leitura e 

escrita estabelecidos às crianças, especialmente as do 1º ano, vimos que não há como 

fazê-lo se não analisarmos o cotidiano escolar, espaço-tempo do ensino e da 

aprendizagem. 

Buscamos identificar no material do PNAIC como esse programa constrói ou 

preconiza a organização do cotidiano escolar nas turmas de 1º ano do ensino 

fundamental e também compreender como o brincar se constitui na organização do 

espaço-tempo de aprender nessa proposta. Para tanto, as informações aqui produzidas 

voltam-se para o caderno da Unidade 2, Ano 1, que diz respeito ao “Planejamento 

escolar: Alfabetização e Ensino da língua Portuguesa” e também ao caderno da Unidade 

4, Ano 1, “Ludicidade em sala de aula”.  

De acordo com os propósitos desse estudo qualitativo, optamos pela pesquisa 

documental por considerarmos essa modalidade como possibilidade para ampliar nosso 

olhar frente às diferentes faces do objeto a ser investigado e por colocar em destaque a 

pesquisa documental, uma vez que tal metodologia é “pouco explorada não só na área 

da educação como em outras áreas das ciências sociais” (LÜDKE e ANDRÉ, 2013: 44).    

 

DESENVOLVIMENTO: 

O caderno da Unidade 2, Ano 1, “Planejamento escolar: Alfabetização e Ensino 

da língua Portuguesa” frisa a importância de se planejar o ensino, tendo em vista 

perspectiva ampla do processo a ser desenvolvido durante o ano letivo (planejamento 

anual), bem como a importância de se levar em consideração os microprocessos que 
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revelam planejamento mais pontual (exemplo: planejamento semanal, mensal). Tais 

aspectos são justificados, considerando-se que “precisamos planejar para fazermos 

escolhas coerentes, organizar nossas rotinas, ter nossos objetivos delimitados, saber 

aonde queremos chegar e o que precisamos ensinar aos nossos alunos.” (BRASIL, 

2012b, p. 07). 

Outra perspectiva a que conduz o material analisado é o planejamento do 

processo de alfabetização e de ensino/aprendizagem da língua portuguesa, voltado, 

exclusivamente, para os eixos direcionadores da língua (leitura; produção de textos; 

oralidade; análise linguística: discursividade, textualidade e normatividade; análise 

linguística: apropriação do sistema de escrita alfabética), como orientação estruturante 

para o planejamento escolar. 

É notório que o trabalho pedagógico da linguagem oral e escrita com as crianças 

precisa ser planejado, discutido, articulado dentro e para fora do espaço escolar. Mas, 

planejar os processos de alfabetização para as crianças do 1.º ano implica planejar os 

eixos de ensino da língua, de modo a delimitar tempos e espaços de ensino e 

aprendizagem, enfatizando prioritariamente conhecimentos linguísticos, técnicos e 

escolares da língua portuguesa? Como não envolver ou mencionar, em currículo de 1.º 

ano, a vivência com outras linguagens, por exemplo, as linguagens artísticas e corporal?  

Nessa análise, buscamos problematizar tais questões, a fim de produzir 

conhecimentos acerca dos limites e das possibilidades das proposições contidas no 

PNAIC, reafirmando a importância da pluralidade de linguagens na vida das crianças e 

do rompimento com posturas que se fundamentam em dosagens do que ensinar e do que 

aprender, no tempo considerado certo; conceitos e posturas que universalizam as 

práticas pedagógicas, e lhes retira infinitas possibilidades de saberes e fazeres no 

cotidiano escolar. 

O caderno da Unidade 2, do Ano 1, afirma que o desafio enfrentado pelos 

professores para as crianças vivenciarem os eixos da língua, como práticas relevantes e 

interessantes, poderá ser vencido se “o trabalho didático é organizado levando em conta 

os textos que circulam entre diversos grupos sociais, no dia a dia.” (KLEIMAN, 2005, 

p. 34 apud BRASIL, 2012b, p. 08). Ainda sobre esse aspecto, defende-se que o ensinar, 

voltado para os usos dos gêneros textuais, “[...] significa promover um ensino voltado 
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para a vida, que propicie verdadeiramente a formação do cidadão participativo das 

práticas sociais que envolvem a cultura escrita. É um direito de nossos alunos e cabe aos 

professores garantir este direito de aprendizagem a cada um.” (BRASIL, 2012b, p. 08). 

Utilizar os gêneros textuais, em sala de aula, é recurso que viabiliza conhecer, 

criar e partilhar inúmeras possibilidades do trabalho com os gêneros, devido a sua 

diversidade e importância na convivência social. Entretanto, o desafio de se oportunizar 

aula prazerosa, significativa, em turma de alfabetização, com crianças de seis anos, vai 

muito além da proposta de conhecimentos sobre a língua portuguesa, apresentados a 

partir do uso dos gêneros textuais. Diz respeito, também, às diversas relações 

estabelecidas entre as crianças, ao respeito às singularidades infantis, a organização do 

tempo no espaço educacional, direcionada para o desenvolvimento e a aprendizagem 

das crianças. Por isso, é imprescindível garantir, na rotina escolar, por exemplo, tempo e 

espaço para o brincar. Nesse sentido, investigamos como o PNAIC orienta, em sua 

proposta de formação docente, a organização das rotinas no cotidiano escolar. 

O PNAIC defende a construção de rotinas que possibilitem aos professores 

desenvolver e diversificar atividades no cotidiano escolar, para que os alunos “possam 

interagir com diferentes textos ao mesmo tempo em que eles são levados a refletir sobre 

o Sistema de Escrita Alfabética” (BRASIL, 2012b, p. 20). 

 

Desse modo, defendemos que a organização e a sistematização do 
trabalho pedagógico é muito importante para a aprendizagem dos 
alunos. A construção de uma rotina escolar que contemple os 
diferentes eixos de ensino da língua, por meio de um planejamento 
elaborado com base na realidade de cada aluno e escola, pode 
favorecer a realização de atividades que ajudem a promover a 
autonomia e a criatividade dos alunos no mundo da leitura e da escrita 
(BRASIL, 2012b, p. 20). 
 
 

O discurso apresentado no caderno da unidade 2, Ano 1, materializa-se nas 

palavras de Telma Leal, apresentadas no referido caderno, quando defende a 

importância do planejamento para a vida escolar, tendo em vista que, 

 

“[...] as rotinas escolares asseguram que alguns “procedimentos” 
básicos sejam “acordados” entre professor e alunos e que os mesmos 
já se disponibilizem dentro do espaço temporal e espacial para as 
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tarefas pedagógicas. As crianças aprendem, através dessas rotinas, a 
prever o que fará na escola e a organizar-se. Por outro lado, a 
existência dessas rotinas possibilita ao professor distribuir com maior 
facilidade as atividades que ele considera importantes para a 
construção de conhecimentos em determinado período, facilitando o 
planejamento diário das atividades didáticas” (BRASIL, 2012b, p.19-
20). 
 

 
Concordamos com as considerações de Leal (BRASIL, 2012b), à medida que as 

rotinas assegurem uma organização do tempo e espaço escolar. Entretanto, Proença 

(2004) alerta-nos para fator ideológico que a rotina assume: o espaço-tempo de 

aprender, a partir das atividades e dos encaminhamentos propostos no processo de 

ensino e aprendizagem, envolve razão que se sustenta por meio das prioridades e opções 

estabelecidas no fazer pedagógico: 

A rotina estruturante é como uma âncora do dia-a-dia, capaz de 
estruturar o cotidiano por representar para a criança e para os 
professores uma fonte de segurança e de previsão do que vai 
acontecer. Ela norteia, organiza e orienta o grupo no espaço escolar, 
diminuindo a ansiedade a respeito do que é imprevisível ou 
desconhecido e otimizando o tempo disponível do grupo. É um 
exercício disciplinar a construção da rotina do grupo, que envolve 
prioridades, opções, adequações às necessidades e dosagem das 
atividades. A associação da palavra âncora ao conceito de rotina 
pretende representar a base sobre a qual o professor se alicerça para 
poder prosseguir com o trabalho pedagógico (PROENÇA, 2004, p.13 
grifos nossos). 
 
 

 Questionamos a postura apresentada no caderno em análise e as palavras de Leal 

(BRASIL, 2012b, p.19-20), anteriormente apresentadas, quanto à ausência da 

explicitação de que prioridades e opções docentes não são meramente técnicas, mas 

também políticas. Para exemplificar sua concepção sobre prioridades e opções acerca da 

rotina, o caderno analisado traz exemplo de uma professora do 1.º ano do ensino 

fundamental que atua em escola municipal da cidade do Recife/PE. A professora relata 

como contempla regularmente, em sua rotina, “as atividades permanentes, sequências 

didáticas, projetos didáticos, uso do livro didático (dos componentes curriculares 

Língua Portuguesa e Matemática) e jogos relacionados à área de linguagem (como os 

jogos distribuídos pelo MEC) e a outros conteúdos.” (BRASIL, 2012b, p. 21). 
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 Por meio do depoimento dessa professora, constatamos que, em sua rotina 

semanal, há, pelo menos, duas atividades que acontecem predominantemente, como a 

leitura deleite e atividades que envolvem a apropriação do sistema de escrita, por 

exemplo: construção de palavras, usando o alfabeto móvel. As atividades que se 

alternam e que podem, ou não, fazer parte de determinado projeto ou sequência didática 

estão presentes também, porém, de forma mais flexível.  

A figura a seguir apresenta e exemplifica a rotina de trabalho de uma semana 

dessa professora:  
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FIGURA 17 – Rotina de uma professora alfabetizadora 

 

Fonte: (BRASIL, 2012b, p. 26). 

 

A partir das concepções defendidas e do exemplo indicado pelo PNAIC sobre a 

organização do trabalho pedagógico, é relevante tecermos reflexões acerca das rotinas 

das crianças nas turmas de alfabetização, especialmente, nas turmas de 1.º ano.  
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Constatamos que o foco da rotina apresentada, no caderno em análise, está 

voltado para a linguagem oral e escrita, e privilegia vários aspectos que o PNAIC sugere 

para alfabetizar as crianças, por exemplo: trabalho sistemático com a alfabetização; 

atividade permanente com a leitura deleite; todos os dias, os alunos são levados a 

refletir sobre as unidades menores das palavras por meio dos gêneros textuais; jogos 

didáticos voltados para a exploração de rimas, sons iniciais e trabalho com escrita das 

palavras; utilização do livro didático de língua portuguesa e de matemática; atividades 

voltadas para o sistema de escrita alfabética (SEA) para que os alunos pensem 

constantemente sobre a relação som-grafia. Nesse material, também constatamos 

praticamente a ausência das linguagens artísticas e de brincadeiras. 

A maneira como esse exemplo de rotina para o 1.º ano do ensino fundamental é 

apresentado inquieta-nos sobremaneira, pela ausência de características próprias das 

crianças nessa faixa etária, em relação ao modo de organização do tempo e espaço 

escolar. Acreditamos que o planejamento de rotina escolar envolve, como já abordamos 

anteriormente, prioridades e opções dos docentes, por exemplo, o brincar como 

atividade inerente à infância. Porém, na organização apresenta pelo Programa, tal 

atividade é indicada no último horário, do último dia da semana, o que demonstra 

desvalorização do brincar e distanciamento das necessidades das crianças. O brincar 

acaba por se constituir como atividade sem importância, à medida que as crianças 

devem, primeiro, realizar todas as outras atividades previstas na rotina escolar. 

Analisando, especificamente, os jogos e as brincadeiras apresentados nessa 

rotina, para o trabalho no primeiro ano do ensino fundamental (caderno da unidades 2, 

Ano 1), constatamos que se voltam para o eixo da análise linguística, por exemplo: 

apropriação do sistema de escrita alfabética e a brincadeira das cadeiras para identificar 

antecessor e sucessor, tornando-se evidente o caráter restrito e eminentemente funcional 

dos jogos e das brincadeiras, isto é,  brincadeiras e jogos como ferramentas voltadas 

para o ensino de conteúdo. 

O caráter lúdico das brincadeiras e dos jogos didáticos se faz presente em vários 

exemplos apresentados pelos autores dos textos da seção “Aprofundando o tema”, bem 

como pela professora que relatou sua experiência no caderno da unidade 2, Ano 1. 

Segundo ela, com o intuito de tornar o aprendizado prazeroso e significativo para as 
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crianças. Entretanto, mesmo existindo discussões, indicações e exemplos da utilização 

de jogos e brincadeiras no processo de ensino-aprendizagem, identificamos postura 

questionável de conceber jogos e brincadeiras, voltados estritamente para o ensino da 

língua portuguesa. A partir de tal constatação, observamos que no PNAIC se concebe 

função restrita para o brincar. Em sua proposta, projeta-se representação restrita e 

idealizada de criança e de infância. 

Inquieta-nos, nesse caso, o lugar restrito da infância no processo educativo, 

tendo em vista que prevalece visão adultocêntrica do aprender, valorizando aspectos 

técnicos da alfabetização, em detrimento do reconhecimento da infância como 

diversidade nos modos de ser, o que se expressa numa necessidade de experimentação 

com múltiplas linguagens para a concretização do aprendizado escolar das crianças. 

Delimitar uma rotina escolar para as crianças, em especial para as de 6 anos, requereria 

contemplar suas singularidades, como crianças reais, sujeitos históricos, produtoras de 

cultura, e seus direitos, principalmente o de aprender e o de brincar. O trabalho 

pedagógico, no primeiro ano do ensino fundamental, caracteriza-se pelo trabalho com as 

múltiplas linguagens. A aprendizagem da leitura e da escrita pode ser compreendida 

numa outra lógica.  

Caso consideremos que a alfabetização envolve construção que se constitui por 

meio de processo de ensinar e de aprender, que não se dá em momentos específicos, 

restritos à escola e à sala de aula, e que as múltiplas linguagens se expressam 

constantemente no trabalho com as crianças, poderemos conceber que a criança aprende 

a ler e a escrever, a partir de suas brincadeiras, de sua imaginação, de suas emoções, de 

suas relações sociais e culturais. Dessa forma, as atividades planejadas, levando em 

consideração especificidades das crianças, “enriquecem as experiências infantis e 

possuem um significado real para a vida das crianças, elas podem favorecer o processo 

de alfabetização, quer a nível do reconhecimento e representação dos objetos e das suas 

vivências, quer a nível de seus pensamentos e afetos.” (ABRAMOVAY; KRAMER, 

1985, p. 104). Ainda, de acordo com essas autoras, 

 

Então, se estamos considerando que a alfabetização não se dá em um 
momento; e sim através de construção, precisamos ter em mente que 
as formas de representação e expressão do e sobre o mundo vão se 
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diversificando, aos poucos, e se tornando mais complexas: de início 
são motoras e sensoriais (aparecem basicamente como ação); em 
seguida, simbólicas (aparecem como imitação, dramatização, 
construção, modelagem, reconhecimento de figuras e símbolos, 
desenho, linguagem); posteriormente são codificadas (aparecem como 
leitura e escrita). Compreender que a alfabetização tem esse caráter 
dinâmico de construção, significa, então, compreender que os 
mecanismos da leitura e da escrita se constituem numa parte 
integrante do processo, que se beneficia se são exploradas as etapas 
anteriores. Quanto mais forem, portanto, trabalhadas as formas de 
representação e expressão, mais se estará contribuindo para a 
aprendizagem específica da linguagem escrita (ABRAMOVAY; 
KRAMER, 1985, p. 104). 

 
Permanece sendo grande desafio para educadores e escolas a produção de 

práticas pedagógicas que valorizem, cotidianamente, em suas rotinas, a imaginação 

infantil, o brincar, os diversos saberes e as múltiplas linguagens, com o propósito de 

produzir espaços lúdicos e culturais na aprendizagem das crianças do 1.º ano do ensino 

fundamental. Para tanto, a superação de rotinas, mecanizadas e estereotipadas, e a 

valorização do ponto de vista das especificidades infantis, tornam-se pertinentes à 

medida que favorecem ação pedagógica respaldada em visão integrada do 

desenvolvimento infantil, respeitando peculiaridades das crianças e oportunizando, de 

fato, situações de aprendizagem significativas e prazerosas: 

 

Brincar é, sem dúvida, uma forma de aprender, mas é muito mais que 
isso. Brincar é experimentar-se, relacionar-se, imaginar-se, expressar-
se, compreender-se, confrontar-se, negociar, transformar-se, ser. Na 
escola, a despeito dos objetivos do professor e de seu controle, a 
brincadeira não envolve apenas a atividade cognitiva da criança. 
Envolve a criança toda. É prática social, atividade simbólica, forma de 
interação com o outro. Acontece no âmago das disputas sociais, 
implica a constituição do sentido. É criação, desejo, emoção, ação 
voluntária (FONTANA & CRUZ, 1997, p. 139). 
 

 
 A partir das análises do caderno da Unidade 4, Ano 1, “Ludicidade na sala de 

aula”, acreditávamos que pudéssemos encontrar reflexões sobre a importância do 

brincar na vida da criança de seis anos, tendo em vista que esse caderno está voltado 

para a formação de professores que atuam no 1.º ano do ensino fundamental. Apesar de 

nomearem a importância do brincar, como atividade inerente à infância, as discussões 
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não se dirigem à brincadeira e aos jogos em si, mas, sim, para situações lúdicas, que 

podem envolver qualquer atividade que dê prazer e que auxilie no aprender.  

 Nesse sentido, podemos dizer que não houve discussão sobre a importância do 

brincar, como manifestação da criança, mas, sim, sobre atividades lúdicas, brincadeiras 

e jogos (distribuídos pelo MEC), como estratégia para o ensino dos conteúdos, em seus 

diferentes componentes curriculares, tal como evidenciamos abaixo: 

 

Do ponto de vista didático, as brincadeiras promovem situações em 
que as crianças aprendem conceitos, atitudes e desenvolvem 
habilidades diversas, integrando aspectos cognitivos, sociais e físicos. 
Podem motivar as crianças para se envolverem nas atividades e 
despertam seu interesse pelos conteúdos curriculares 
(BITTENCOURT e FERREIRA, 2002 apud BRASIL, 2012d, p. 07). 

 
 Ressaltamos a importância da ludicidade na prática pedagógica do professor, 

como algo dinâmico, alegre e pleno. Contudo, precisamos esclarecer alguns pontos. 

Falar em situações lúdicas, na organização do trabalho pedagógico, é muito diferente de 

defender o brincar como prática fundamental na organização do espaço-tempo para a 

aprendizagem e expressão plena da criança. Como exemplo, mostraremos uma situação 

de atividade lúdica, defendida pelo PNAIC: 

 

Em relação à leitura de textos, no primeiro ano do Ensino 
Fundamental, é muito importante a realização de leitura em voz alta 
pelo professor. Nestes casos, o professor assume o papel de ledor e, ao 
mesmo tempo, de mediador da discussão. Se forem realizadas 
escolhas de textos interessantes ao público infantil, a situação será 
lúdica. O professor, ao fazer uma leitura expressiva, empolgada do 
texto, motiva as crianças a participar da conversa e a desejar que 
outros textos sejam lidos. Assim, ressaltamos a importância dos textos 
literários, que ao longo da história da humanidade vêm encantando 
gerações. Na conversa sobre o texto, a criança pode aprender tanto 
sobre o conteúdo do texto, quanto pode desenvolver estratégias de 
leitura fundamentais para a inserção em práticas sociais em que a 
leitura é requerida. Por exemplo, as situações de leitura partilhada 
pode estimular a realização de antecipações de sentidos, inferências, 
estabelecimento de relações de intertextualidade. A leitura protocolada 
é uma forma bastante interessante de engajar as crianças na leitura. 
Neste tipo de situação, o professor pode dizer o título do livro e/ou 
mostrar as imagens e perguntar como as crianças imaginam que a 
história vai ser. Depois que as crianças fizerem suas antecipações, 
pode ser realizada a leitura com pausas no meio do texto, em que é 
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perguntado o que vai acontecer no episódio seguinte da história. Pode 
também ser feita uma parada antes do desfecho e pedir que as crianças 
imaginem o final da história e desenhem como será. Por fim, após a 
leitura do desfecho podem ser feitas outras atividades em que as 
crianças emitam opiniões e extrapolem os sentidos do texto. 
(BRASIL, 2012d, p. 17-18). 
 

 
A partir do exposto, podemos claramente compreender para quem o PNAIC está 

concebendo a expressão atividades lúdicas/ludicidade. Está centrado no trabalho lúdico 

do professor, isto é, o professor assume o papel central no planejamento, devendo ter, 

em sua prática, o caráter lúdico das atividades. Nesse sentido, inferimos que, nesse caso, 

as discussões sobre o lúdico não foram articuladas para/com as crianças, mas para o 

fazer pedagógico do professor. Nessa lógica, segundo o PNAIC: 

 

O professor, portanto, desempenha um papel central no planejamento 
das situações com utilização de jogos para ajudar na alfabetização e 
no acompanhamento dos estudantes durante as atividades. Cabe a ele, 
ao trazer um jogo para a sala de aula, saber explorá-lo no momento 
oportuno, considerando os aspectos que podem ser contemplados para 
que as crianças desenvolvam seu raciocínio e construam o seu 
conhecimento de forma descontraída. É sua função prever o quanto de 
aprendizagem determinado jogo pode promover para determinado 
estudante. Ou seja, o diagnóstico sobre o que sabe o aluno acerca do 
que se deseja ensinar é fundamental para que se programem os jogos 
que serão disponibilizados. (BRASIL, 2012d, p.23-24). 

 
 

Sendo assim, chamamos a atenção para algo não mencionado no caderno 

“Ludicidade na sala de aula”, e que está sendo descaracterizado: o brincar das crianças, 

a prática que as crianças realizam de forma plena, inclusive as crianças de seis anos que 

estão sendo desprovidas dessa dimensão, devido às exigências do ensino fundamental; o 

brincar, no Caderno, refere-se às atividades lúdicas, às brincadeiras e aos jogos como 

ferramentas voltadas para o ensino dos conteúdos. Tais estratégias são importantes e 

contribuem para o ensino e a aprendizagem, propiciando interações das crianças com os 

conhecimentos de maneira prazerosa. No entanto, “quando tais atividades são 

compreendidas apenas como recursos, perdem o sentido de brincadeira e, muitas vezes, 

até mesmo seu caráter lúdico, assumindo muito mais a função de treinar e sistematizar 

conhecimentos” (BORBA, 2007, p.43). 
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As análises realizadas esclarecem-nos um pouco mais sobre por que o brincar foi 

apresentado, na rotina escolar, como estratégia para o último horário do último dia da 

semana. Essa organização se relaciona com aquela postura que, primeiro, estão as 

“atividades lúdicas” para ensinar os conteúdos, caso sobre tempo, aí brincaremos. Tal 

constatação nos faz refletir justamente sobre o que o PNAIC traz, em sua concepção: 

que as crianças têm direitos, entretanto, não encontramos, nos direitos de aprendizagem 

nem nas rotinas estabelecidas, o direito que é reconhecido a todas as crianças, desde a 

declaração Universal dos Direitos da Criança, em 1959: o direito de brincar. Nesse 

sentido, ratificamos as palavras de Hermes (2015), ao defender esse direito no currículo 

do ensino fundamental: 

Entre todos esses direitos apresentados na materialidade do Programa, 
parecia pertinente, sim, pensar numa infância brincante para as 
crianças. Então, inspirada na filosofia de Bachelard (1988), encontrei 
o conceito de infância, “estado da alma”. Assim, pensando numa 
infância brincante, trato de trazer mais um “direito” a ser incluído no 
currículo e nas práticas de alfabetização/letramento: o “direito ao 
brincar”. Este direito é das crianças ao passo que nós gestores 
podemos contribuir para uma infância brincante, crianças que 
necessitam ser pensadas em sua condição [...]. (HERMES, 2015, p. 
89). 

 
 
 Consequentemente às ideias anteriores, as brincadeiras e os momentos de brincar 

apresentam-se como atividades permanentes nas rotinas, ou seja, deveriam permear 

absolutamente o cotidiano escolar da alfabetização inicial, reafirmando seu lugar, no 

currículo e nas práticas escolares de uma escola brincante. 

No documento divulgado pelo MEC, sobre o ensino de nove anos, Orientações 

para a inclusão da criança de seis anos de idade, analisado no primeiro capítulo deste 

estudo, observamos a preocupação em “orientar” os sistemas escolares na 

implementação da ampliação do ensino fundamental para 9 anos que revejam, 

reformulem os currículos e as propostas pedagógicas, a fim de que as peculiaridades da 

criança de seis anos sejam consideradas, e uma das peculiaridades mencionadas é o 

brincar. Nas Orientações, constam o seguinte: 

 

Partindo do princípio de que o brincar é da natureza de ser criança, 
não poderíamos deixar de assegurar um espaço privilegiado para o 
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diálogo sobre tal temática [...] O brincar como um modo de ser e estar 
no mundo; o brincar como uma das prioridades de estudo nos espaços 
de debates pedagógicos, nos programas de formação continuada, nos 
tempos de planejamento; o brincar com uma expressão legítima e 
única da infância; o lúdico como um dos princípios para a prática 
pedagógica; a brincadeira nos tempos e espaços da escola e das salas 
de aula; a brincadeira como possibilidade para conhecer mais as 
crianças e as infâncias que constituem os anos/ séries inicias do EF de 
nove anos (BRASIL, 2007, p. 09-10). 

 

Contudo, mesmo com tais orientações para a criação de novo currículo para as 

crianças de seis anos de idade, agora, no 1.º ano do ensino fundamental, observamos a 

construção de caminho de aprendizagem voltado para a sistematização pedagógica de 

práticas de alfabetização, focadas diretamente na linguagem oral e escrita, que, por sua 

vez, desconsidera o brincar, como processo, eminentemente, constitutivo, vivo e pleno 

do ser criança.  

A pesquisa de Ferraresi (2015), a partir da realização de pesquisa bibliográfica 

sobre teses e dissertações que discutem as contribuições e os problemas gerados pela 

implantação do ensino fundamental de nove anos, questionou se houve, com essa 

política, ampliação de direitos das crianças. Sobre o brincar, as análises de Ferraresi 

(2015) indicaram a existência de diferentes usos para o brincar, surgindo, no cotidiano 

escolar, como: 

 

• Uma atividade de descanso entre uma atividade e outra 
(CORREA, 2010; CORREA, 2011; KLEIN, 2011; MOYA, 2009; 
MORO, 2009; ROCHA, 2009; ZINGARELLI, 2011); 
• Um instrumento para sistematização do ensino (FONTES, 
2009; KLEIN, 2011; MORO, 2009; RANIRO, 2009); 
• Um recurso disciplinador (ABREU, 2010; BARBOSA, 2009); 
• Um conteúdo a ser ensinado para as crianças (MAREGA, 
2010) (FERRARESI, 2015, p. 168-169, grifos nossos). 

 
 

A pesquisa de Ferraresi (2015) mostrou-se para nós interessante, por corroborar 

as análises que procedemos a respeito do brincar no PNAIC, e sobre os caminhos de 

aprendizagens que estão sendo formados para as crianças do 1.º ano do ensino 

fundamental de nove anos. Essas crianças estão sendo destituídas de seu direito de 
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brincar, pois precisam realizar “atividades lúdicas” para aprenderem conteúdos, de 

acordo com os componentes curriculares. 

Há uma distorção da palavra brincar e da ação de brincar. Tal palavra está sendo 

corriqueiramente substituída por lúdico e atividades lúdicas. Não que o brincar não seja 

lúdico. Ele o é. Todavia, é algo que se compreende como plenitude das crianças, é o 

próprio trabalho delas, é a própria linguagem, é a própria expressão. Caso não 

consideremos que a aprendizagem e o desenvolvimento infantil estão no brincar, como 

manifestação da realidade e da cultura, como valorizar a produção do conhecimento 

infantil e a infância viva, na experiência brincante, inventiva, criativa, poética? 

Mesmo o caderno defendendo discurso bonito, não abre possibilidade e tempo 

para o brincar no espaço da escola, caracterizando-o como instrumento. Falamos do 

brincar livre, espontâneo, que surja do referencial das próprias crianças. Isso não quer 

dizer que o professor não possa propor novas brincadeiras, bem como com elas brincar. 

As brincadeiras, os jogos simbólicos (brincar de boneca, de carrinho, pular corda, 

amarelinha, dentre outras) “exercem papel significativo, no desenvolvimento das 

crianças, levando-as à vivência de conflitos, à organização de ideias, ao 

desenvolvimento das relações sociais, contribuindo para a formação de novos conceitos 

essenciais à sua formação humana.” (BARROS, 2009, p.126). Ainda de acordo com 

essa autora,  

 

O que tem ocorrido na escola é a substituição das brincadeiras de jogo 
simbólico, brincadeiras tradicionais, o contar histórias, entre outras 
atividades potencializadoras do desenvolvimento das crianças, em 
razão do uso excessivo de brincadeiras com fins didáticos, ou seja, 
impossibilitando o aparecimento de brincadeiras espontâneas que 
podem surgir em atividades livres, e que, portanto, perdem seu valor e 
significado. (BARROS, 2009, p.116-117). 
 

 
 Conjecturamos, na contramão dessa perspectiva, que disciplina e didatiza o 

brincar, outros modos de pensar os processos de escolarização na alfabetização inicial, 

envolvendo, nessa dimensão, espaços e tempos para a vivência das múltiplas 

linguagens, alargando o tempo das experiências em linguagens da criança. Tal tempo 

não se refere ao cronológico, linear e evolutivo que limita e fragmenta as aprendizagens 
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destinadas à leitura e à escrita com a pretensão de se alfabetizar na “idade certa”. 

Falamos de um tempo amplificado para as experiências da própria condição de ser 

criança, um tempo em que a criança, tomada com seu modo de ser e de estar na relação 

com o mundo, expressa-se nas linguagens, no brincar, em sua inteireza. 

 

CONCLUSÃO: 

A base da proposta do PNAIC é que as crianças têm direitos. No entanto, seu 

principal direito, o de brincar, está sendo descaracterizado, devido às exigências do 

ensino fundamental. Isto é, as brincadeiras e os jogos são interpretados como 

ferramentas, predominantemente, voltadas para o ensino dos conteúdos. Nessa 

perspectiva, o brincar como atividade principal da infância, mesmo sendo defendido nos 

cadernos da formação do PNAIC, está perdendo seu espaço para atividades dirigidas ao 

processo de alfabetização e de letramento, restringindo sua função potencializadora do 

desenvolvimento integral da criança, bem como a capacidade de as crianças interagirem 

e lerem o mundo, a construção da linguagem e do conhecimento, como se o brincar 

fosse algo desconectado desses aspectos.  

Identificar como formas de brincar, expressões lúdicas e livres das crianças, 

apresentam-se nas rotinas, desvelam posturas e concepções sobre a infância que 

poderiam ser mais valorizadas no processo educacional, o que requereria, além de 

massiva formação docente, preconizada no PNAIC, a criação de condições para que as 

escolas pudessem continuar o trabalho iniciado nesse Programa, por meio da efetivação 

de processo de formação continuada de docentes, e em serviço. A rotina que 

defendemos visualiza, valoriza e trabalha a linguagem oral e escrita. Sobretudo, abre-se 

para o reconhecimento e incorporação de infâncias diversas, de sujeitos sociais 

diferentes. Sujeitos que se constituem nas relações sociais, na produção da cultura e no 

brincar. Sujeitos que se expressam de forma plural, em múltiplas linguagens. 

Por isso, torna-se imprescindível garantir, na rotina escolar, de todas as crianças, 

tempo e espaço para brincar. O brincar, entendido aqui não como recurso pedagógico, 

mas, sim, como prática inerente à infância, e que se constitui de múltiplas linguagens. 

Identificamos, portanto, que, por mais que o PNAIC tente combater e criticar visões e 

práticas educativas tecnicistas, prevalecem, em suas orientações, a visão e o incentivo 
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para a criação de rotina escolar predominantemente tecniscista e tecnicizante, centrada 

nos eixos estruturantes da língua portuguesa, conduzindo à fragmentação da linguagem. 

Considerar o brincar como processo, que constitui o sujeito e sua subjetividade, 

parte do pressuposto de respeitar a infância e valorizar as crianças como sujeitos que 

têm voz e vez, sujeitos de direitos, competentes, criativos. Qual concepção de criança 

está guiando as práticas educativas para a infância? 
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Resumo: 

Mesmo diante de amplos estudos científicos, bem como grandes avanços referentes à 
educação inclusiva e aos direitos humanos na atualidade, a sociedade contemporânea 
tem vivenciado desafios referentes à aceitação das diferenças e aos diversos modos de 
preconceito e discriminação. Numa sociedade em que as pessoas vivem em condições 
marcadamente desiguais, é comum nos deparamos com atitudes preconceituosas, sendo 
a escola muitas vezes palco para a manifestação dessas atitudes. Nesse sentido, tendo 
em vista as discussões atuais em torno de uma educação inclusiva que atenda a 
diversidade humana nas escolas, esse trabalho pretende refletir sobre as questões que 
envolvem uma educação mais justa, democrática, plural, que reconhece as diferenças 
presentes na sociedade e as respeita e legitima. Para tanto, as autoras ilustram com uma 
experiência vivenciada com uma turma da educação infantil, composta por crianças 
provenientes de diferentes bairros, diferentes condições sócio-econômico-culturais, 
constituindo um grupo diverso, e ao mesmo tempo desafiador uma vez que apesar de o 
currículo escolar estar em permanente processo de modificação, ainda se mantém uma 
expectativa idealizada de sujeitos homogêneos. Dessa forma, ressalta-se a urgência de 
se instituir nas escolas uma cultura inclusiva, e um olhar sensível e respeitoso para a 
diversidade como essencial à humanidade. 
 
Palavras-chave: preconceito social; direitos humanos; educação inclusiva; educação 
infantil; diversidade. 
 

A educação Inclusiva, a Legislação e a Formação de Professores 

 

No ideário social quando se fala em educação inclusiva, logo se pensa em 

educação que garanta o acesso das crianças público alvo da educação especial, mas 

nosso proposta nesse texto é discutir para além disso! É preciso que se reflita sobre uma 
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escola que realmente inclua todos os alunos, e atenda e respeite as suas diversidades. 

Assim, as crianças que historicamente foram excluídas, como: negras, indígenas, 

deficientes, de classe baixa, de origem quilombolas, dentre tantas outras, têm o seu 

direito à escola regular, garantido. Esse direito tem sido firmado desde a Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 3º sobre os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, ao afirmar, no item IV, que um dos objetivos é: promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação (BRASIL, 1988, grifo nosso). E, ainda complementa, no seu 

artigo 206, ao determinar alguns princípios bases para o ensino ser ministrado, dentre 

eles: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (BRASIL, 1988). 

Logo, subentende-se que na escola, todos têm igualdade de acesso e permanência, 

garantindo que a diversidade seja respeitada.  

Mas, a escola inclusiva, ganhou maior visibilidade com a Declaração Mundial da 

Educação para Todos, firmada em Jomtien, na Tailândia no ano de 1990; em 

consonância com os postulados da Conferência Mundial sobre necessidades 

educacionais especiais a respeito do acesso e qualidade27, realizada em Salamanca, na 

Espanha, em 1994. Conforme salienta o Ministério da Educação (MEC) 

Tal política abrange: o âmbito social, do reconhecimento das crianças 
integradas na sociedade o mais plenamente possível; e no âmbito 
educacional, tanto os aspectos administrativos (adequação do espaço escolar, 
de seus equipamentos e materiais pedagógicos), quanto na qualificação dos 
professores e demais profissionais envolvidos. Propõe-se uma escola 
inclusiva, aberta à diversidade dos alunos, no que a participação da 
comunidade é fator essencial (BRASIL, 2004, p. 20, grifo nosso). 
 

Entende-se então, que a escola inclusiva, pressupõe uma escola sem 

preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação, que respeite à diversidade 

humana, o que implica em uma mudança da concepção de todos envolvidos no processo 

da escolarização, especialmente dos professores, essenciais nesse processo.   

Quando, a escola se propõe a atender à diversidade, isso significa que todas as 

crianças, com suas especificidades, suas histórias de vida, deverão ser consideradas no 

                                                           
27 Entende-se por educação de qualidade, a educação que ofereça subsídio para que a criança se 
desenvolva levando em consideração sua especificidade, e, que lhes seja oferecido espaço/tempo 
apropriados para o seu desenvolvimento e uma aprendizagem significativa.  



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

272 

 

processo de ensino e aprendizagem, sendo, pois, acolhidas e incluídas no ensino regular. 

Isso implica em mudanças de concepções, como já anunciado, transformações em 

espaços e implementação de materiais pedagógicos, conforme a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, no seu artigo 59, preconiza que os 

sistemas de ensino devem assegurar aos estudantes currículo, métodos, recursos e 

organização específicos para atender as necessidades dessa diversidade.  

Com o advento da escola inclusiva, fazem-se necessários investimentos na 

formação continuada do professor, sendo que tal formação precisa auxiliá-lo na 

construção de uma proposta de trabalho pedagógico diferenciada, para viabilizar que 

toda criança tenha acesso ao conhecimento independente de suas condições de 

aprendizagem e desenvolvimento.  Por meio de uma formação continuada que apoia, 

sustenta e fortalece o professor, esse poderá se apropriar dessa proposta de trabalho 

inclusiva, criando alternativas, transformando sua prática e cada vez mais, tendo 

autonomia em seu trabalho cotidiano com seus alunos. Trabalhar com a diversidade é 

desafiador, sendo necessário que toda a equipe escolar esteja envolvida no processo e 

busque desenvolver ações conjuntas, numa perspectiva de um trabalho colaborativo, 

interdisciplinar e integrado. 

O documento, a Proposta de Diretrizes para a Formação de Professores da 

Educação Básica delineia as exigências que se colocam para o desempenho do papel 

docente frente às novas concepções de educação do mundo contemporâneo: 

Orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; responsabilizar-
se pelo sucesso da aprendizagem dos alunos; assumir e saber lidar com a 
diversidade existente entre os alunos; incentivar atividades de 
enriquecimento curricular; elaborar e executar projetos para desenvolver 
conteúdos curriculares; utilizar novas metodologias, estratégias e material de 
apoio; desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe (MEC, 2000, 
p. 5, grifo nosso). 
 

Entendemos que a formação continuada, que auxilie o professor na prática 

inclusiva é pressuposto para que a escola cumpra sua função. O professor é fundamental 

no processo de aprendizagem e desenvolvimento do aluno, por isso, ele deve estar em 

constante aprimoramento, buscando ampliar seus conhecimentos, em especial, aqueles 

direcionados a uma escola inclusiva. 
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Nesse sentido o professor precisa contar com uma formação adequada, em 

outras palavras, os cursos de formação inicial e continuada devem contribuir com os 

professores no atendimento a essa diversidade.  

 

O Preconceito Social, os Direitos Humanos e a Educação Inclusiva na Educação 
Infantil 
 
 

Mesmo diante de amplos estudos científicos, bem como grandes avanços 

referentes à educação inclusiva e aos direitos humanos na atualidade, a sociedade 

contemporânea tem vivenciado alguns desafios referentes à aceitação das diferenças e 

aos diversos modos de preconceito e discriminação presentes em nosso meio. Numa 

sociedade em que as pessoas vivem em condições marcadamente desiguais, é comum 

nos deparamos com atitudes preconceituosas, sendo que a escola é muitas vezes palco 

para a manifestação de tais atitudes.  

Sendo assim é necessário adotar no interior das instituições escolares uma 

postura ética, justa e solidária com todos os alunos, buscando exercitar a 

interdisciplinaridade, desenvolvendo uma proposta de ensino baseada em um currículo 

integrado, com participação dos envolvidos no processo.  

Apesar de o currículo escolar estar em permanente processo de modificação, 

ainda se mantém, na maioria das escolas, uma expectativa idealizada de sujeitos 

homogêneos, que se relacionam de uma mesma forma e se apropriam do conhecimento 

por meio das mesmas estratégias. Crochik (2015, p. 24) ao discutir sobre a educação 

inclusiva e os direitos humanos afirma que: 

 

A escola homogênea retira do horizonte o que lhe contrasta, a inclusiva repõe; 
nesse sentido, esta última é contrária ao preconceito ao poder proporcionar – o 
que não significa que ocorra – a identificação com os que são diferentes da 
maioria social e/ou numérica. A diferenciação se constitui tendo como base as 
identificações e estas são, necessariamente, com pessoas distintas. Por isso, 
essas pessoas são necessárias à constituição da subjetividade [...] a diversidade 
é a essência da humanidade.  

 
É inegável que as relações sociais se estabelecem na heterogeneidade, sendo 

intrínseco, em situações de ensino, lidar com alunos que representam a diversidade da 

condição humana. Faz-se importante que se tenha clareza de que uma proposta inclusiva 
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poderá beneficiar a todos os alunos, sendo assim recorremos a Sekkel, Zanelatto e 

Brandão (2010) quando apontam:  

 

Temos como hipótese que a experiência de convívio entre crianças com 
deficiência ou outras diferenças significativas e aquelas ditas normais, 
juntamente com uma equipe envolvida no trabalho da escola, pode ter um 
poder transformador nas relações estabelecidas, tendo como resultado o 
aprendizado da valorização e do respeito às diferenças e a diminuição do 
preconceito e da discriminação entre todos aqueles que participam do trabalho 
educativo (p. 118). 

 

Algumas pesquisas e estudos (CARNEIRO, 2012; PAIVA & NUNES, 2012; 

SEKKEL et al., 2003, 2010, 2014; VITAL, 2012) têm abordado questões referentes à 

educação infantil inclusiva propondo discussões sobre a importância de ambientes 

inclusivos desde a educação infantil na promoção de experiências e desenvolvimento de 

atitudes que respeitem as diferenças.   

Sekkel e Mattos (2014) realizaram um estudo com crianças de creches e pré-

escolas inclusivas com o objetivo de investigar se a convivência em instituições 

inclusivas tem influência sobre as atitudes das crianças em relação à aceitação das 

diferenças. As autoras constataram a importância de uma educação infantil inclusiva 

para o fortalecimento das experiências infantis e para a manutenção de uma abertura ao 

diferente. 

Vital (2012) realizou uma pesquisa sobre as interações entre crianças da 

educação infantil para conhecer as tensões e possíveis atitudes preconceituosas entre 

elas. Em seu estudo identificou no grupo investigado atitudes preconceituosas entre as 

crianças, referentes a questões de gênero, diferenças físicas significativas e diferenças 

religiosas. A pesquisa apontou para a importância de discussões e ampliação de outros 

estudos que envolvem o preconceito na infância e interferem na inclusão escolar nessa 

fase de desenvolvimento. 

Acreditamos na importância do outro e do meio social na constituição dos 

sujeitos e estamos de acordo com Vigotski (2007) quando esse defende que nos 

desenvolvemos a partir das mediações. Por meio das nossas relações com outros 

homens, no contexto cultural, nós superamos as funções psicológicas elementares – 

próprias dos animas – e desenvolvemos funções psicológicas superiores – tipicamente 
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humanas. Por isso a relação com o outro que nos constitui torna-se essencial na busca 

de uma sociedade mais igualitária. 

Assim, tendo em vista as discussões atuais em torno de uma educação inclusiva 

que atenda a diversidade humana nas escolas, é preciso refletir sobre as questões que 

envolvem uma educação mais justa, democrática, plural, que reconhece as diferenças 

presentes na sociedade e as respeita e legitima.  

 

As questões sociais, a escola e a Psicologia Escolar/Educacional 

 

A Psicologia enquanto ciência e profissão tem um importante compromisso 

ético, político e social, podendo contribuir com reflexões e práticas no que tange à 

inclusão dos sujeitos na sociedade. A partir de uma abordagem que enfatiza as relações 

que estabelecemos com o meio social, o profissional de psicologia escolar deve 

problematizar as raízes histórico culturais da exclusão e se atentar, a fim de propor 

outras possibilidades e leituras da realidade que prezam pela participação, respeito às 

diferenças e conscientização dos sujeitos. 

O binômio exclusão/inclusão constitui um par dialético que precisa ser analisado 

por meio das dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas, como algo que está 

em constante processo de transformação. Este deve estar situado nas relações entre os 

sujeitos e nos espaços em que elas são produzidas e perpetuadas, de modo que 

rejeitemos visões romantizadas sobre a inclusão e adotemos um pensamento crítico que 

questiona as interpretações prévias existentes (SAWAIA, 2001). 

A exclusão causa um sofrimento ético-político na medida em que coloca o 

sujeito em uma condição de inferioridade, invisibilidade e passividade, isto é, como 

“assujeitado”. Assim, as estratégias de enfrentamento à exclusão devem ser de duas 

ordens, uma material e jurídica, a qual é responsabilidade do Estado, e outra de ordem 

afetiva e intersubjetiva, a qual depende de todos. Ainda segundo Sawaia (2001): 

 

a práxis psicossocial, quer em comunidades, empresas ou escolas, deve 
preocupar-se com o fortalecimento da legitimidade social de cada um pelo 
exercício da legitimidade individual, alimentando “bons encontros”, com 
profundidade emocional e continuidade no tempo, mas atuando no presente (p. 
115). 
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Nessa perspectiva, incluir significa dar condições para que o sujeito acesse 

aquilo que existe, garantindo a expressão da sua potencialidade e da sua “sujeiticidade” 

no momento presente, sendo ativo e capaz de transformar sua realidade. 

A Psicologia não pode abster-se desse dever. Faz parte da sua responsabilidade 

ética questionar como as pessoas agem, participam, vivem, produzem e reproduzem 

suas vidas no cotidiano e como dão sentido às múltiplas relações sociais e demandas 

dos diferentes contextos de vida.  

Em nossa percepção a Psicologia Escolar, em parceria com os profissionais da 

área de educação, pode contribuir para a comunidade escolar, sobretudo para o 

desenvolvimento integral das crianças e adolescentes. Ao propor espaços de reflexão e 

ação que têm como objetivo conhecer os sentidos que os sujeitos dão à existência, suas 

atitudes e os sentimentos que vivenciam nas suas relações com o(s) outro(s), é possível 

ampliar visões de mundo e favorecer a formação dos mesmos, numa perspectiva que 

preze pela empatia, conscientização, convivência harmoniosa e respeitosa. 

Sabemos que historicamente a Psicologia Escolar/Educacional contribuiu para 

visões individualizantes, estigmatizantes e que responsabilizavam os sujeitos pelos seus 

fracassos, suas dificuldades e sua exclusão (SOUZA, 2007; 2010). Tal posição, 

influenciada pelo modelo médico de diagnósticos, trouxe prejuízos e desafios para a 

existência e consolidação de uma outra Psicologia Escolar/Educacional que seja crítica 

e que preze pela prevenção, participação social e emancipação humana (GUZZO, 2011). 

No entanto, são grandes os esforços para a construção dessa nova Psicologia 

Escolar/Educacional de caráter crítico, político e que pressupõe a participação social. 

Nessa, são incluídas as dimensões sociais e culturais que influenciam o 

desenvolvimento, para além das cognitivas, biológicas e emocionais (GUZZO, 2007; 

MACHADO, 2003; MARTINEZ, 2007; PATTO, 1993; SOUZA, 2007; 2010). 

O Psicólogo Escolar/Educacional ao atuar de modo a problematizar as políticas 

de educação, ao participar na elaboração de um projeto político pedagógico que rompa 

com reprodução e repetição dos conhecimentos, propondo-se reflexivo, e ao valorizar a 

importância do coletivo e do estabelecimento de parcerias com a comunidade, contribui 

para a inclusão de todos os atores que compõem o cenário educacional. Tais práticas são 
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coerentes com as demandas sociais e viabiliza o engajamento de todos na luta por uma 

escola e uma sociedade mais igualitária (MOREIRA; GUZZO; 2014). 

Trazemos, como exemplo, a atuação no Colégio de Aplicação da Universidade 

Federal de Uberlândia, em que a prática da equipe de psicólogos escolares é orientada a 

partir da perspectiva crítica acima preconizada. A escola conta com cinco psicólogos 

escolares, sendo um deles responsável pela educação infantil. Tal profissional realiza 

um trabalho efetivo junto às turmas da educação infantil, colaborando com a formação 

das crianças, das famílias e professores. 

No referido Colégio trabalhamos com oito turmas da educação infantil, 

totalizando uma média de 150 alunos. De acordo com o currículo da escola as crianças 

participam de vários espaços, tendo a oportunidade de desenvolver-se por meio de 

diferentes linguagens: espaço cultural, brinquedoteca, sala de aula, educação física, 

intervenção psicoeducacional. A experiência que passaremos a relatar nesse momento 

envolveu uma turma da educação infantil e suas famílias, com foco para um aluno 

especifico, bem como a professora regente, e psicólogas da Área de Psicologia Escolar, 

da referida escola. 

 
 
Relato de experiência: apresentando nosso aluno Fred28, sua turma e algumas 
estratégias trabalhadas com as crianças numa perspectiva inclusiva 
 
 

A turma que nos inspirou a escrever esse trabalho é composta por 19 crianças 

com idade entre cinco e seis anos, matriculadas na educação infantil de um Colégio de 

Aplicação de Minas Gerais, sendo algumas delas brancas, outras negras, outras ainda 

deficientes, provenientes de diferentes bairros, e diferentes condições sócio-econômico-

culturais, configurando-se num agrupamento muito heterogêneo.  

Tal turma apresentou-se, desde o início do ano letivo, bastante participativa, 

envolvendo-se nas atividades, brincadeiras, jogos e ações culturais. Em geral, a turma 

demonstrou se expressar bem oralmente, tanto na apresentação das pesquisas e tarefa, 

como também nas conversas informais. Vale ressaltar que alguns alunos conversavam 

                                                           
28 Nome fictício para preservar a identidade do mesmo. 
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muito durante as atividades sobre assuntos paralelos ao trabalhados pela professora, mas 

entendemos que isso estava relacionado à faixa etária das crianças, ao bom vínculo 

construído entre essas, ao ambiente seguro e confiável em que elas estavam e aos seus 

interesses pessoais bastante distintos. 

Muitos alunos apresentaram-se envolvidos, com grande potencial criativo, sendo 

que alguns deles se sobressaíram por apresentar ideias e hipóteses interessantes acerca 

dos temas abordados pelos professores, demonstrando boas percepções.  

No primeiro semestre de 2016 foi estimulada na turma, pela professora regente, 

a ampliação do vocabulário oral e escrito, por meio de: rodas de conversas, contação de 

histórias coletivas e individuais, apresentações orais das tarefas de casa, construção de 

textos coletivos.  

Além disso, procurou-se trabalhar o reconhecimento de sua identidade por meio 

da exploração da certidão de nascimento, a percepção sequencial das letras do nome 

completo, a observação pelas crianças dos sons das letras individuais e junta às outras, e 

o registro dessas possibilidades. Foi desenvolvido ainda o trabalho com o universo 

literário e os diferentes gêneros textuais, tais como: cartas, convites, bilhetes, e outros 

que fazem parte da prática de letramento. Nesse momento, histórias de vidas diferentes 

foram reveladas, e todo o grupo teve a oportunidade de conhecer especificidades sobre o 

nascimento de cada uma das crianças, sobre suas famílias e diferentes configurações, 

bem como características de moradia, condições socioeconômicas, possibilitando uma 

riqueza de discussões sobre a diversidade presente naquela turma. 

Na matemática, trabalhou-se também com atividades que procuraram ampliar o 

raciocínio lógico, para não somente desenvolverem suas habilidades em contar, 

reconhecer ou nomear numerais, mas para conseguirem relacionar o calendário com 

acontecimentos, entenderem a função social do mesmo, diferenciando, semana, dia e 

mês. Realizou-se ainda um trabalho que favorecesse a percepção das crianças de que 

existem sequências e quantidade diferentes para determinado objeto/conceito observado 

e trabalhado, e, além disso, pensarem em soluções para problemas cotidianos, 

estimulando o pensamento lógico.  

Todo trabalho desenvolvido na turma envolveu momentos de reflexão, diálogo e 

de trocas de ideias, bem como ajustes e adaptações na metodologia e nos materiais 
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pedagógicos utilizados, de forma que o conhecimento tornasse acessível a todos, e cada 

um, à sua maneira pudesse se expressar, opinar e contribuir com as discussões.  

Fred, um dos membros dessa turma, despertou nossa atenção desde o primeiro 

instante por se tratar de uma criança muito agitada, agressiva com colegas, mas ao 

mesmo tempo, carinhosa, interessada no aprendizado e nas atividades propostas. Nas 

rodas de conversa apesar de sempre surpreender trazendo questionamentos e propostas 

bem elaboradas para a pesquisa, em muitos momentos se mostrou bastante agitado, 

conversando e chamando seus colegas, às vezes empurrando-os, gritando, fazendo 

movimentos para chamar atenção, como calçar os sapatos dos colegas.  

Outros colegas se comportaram de forma muito semelhante por se tratarem de 

crianças com seis anos que ainda não têm desenvolvidas outras forma de lidar ou 

resolver conflitos por meio do diálogo e da negociação, lançando mão da ação concreta 

como “tomar um brinquedo quando colega não quer emprestar”, ou “jogar o brinquedo 

no outro como forma de expressar sua frustração”. No entanto, pelo fato de Fred ter 

uma estatura maior que os colegas e apresentar maior força física, geralmente, as 

demais crianças da turma em situações de conflito, demonstravam ter medo dele, 

afastavam-se, recorriam à professora, ou choravam, não se defendendo. 

Ao conversamos com ele sobre as atitudes de agressão direcionadas aos colegas, 

Fred mostrava-se inicialmente solícito à nossa intervenção, mas rapidamente retomava 

sua agitação e ações direcionadas aos colegas. Nos momentos de conflitos interpessoais, 

procuramos desenvolver com ele e demais colegas um diálogo franco sobre o que havia 

acontecido bem como as consequências para cada um dos envolvidos, procurando 

sempre auxiliá-los a nomear os sentimentos que estavam sentindo. Na maioria das vezes 

as crianças diziam sentir medo de Fred e este mencionava sentir raiva dos colegas ou da 

situação. Depois da mediação do adulto (professora, monitora, coordenadora 

pedagógica ou psicóloga escolar), as crianças geralmente retornavam ao grupo. Nesses 

momentos procuramos resgatar com Fred e demais crianças sobre a importância de 

atentarem-se aos combinados da sala, de respeitarem os colegas e de responsabilizarem-

se por suas ações. 

Apesar de nossas conversas em geral se direcionarem a todas as crianças 

envolvidas, percebemos que nem sempre todas elas apresentavam compreensão da 
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situação em si ou mesmo disposição para a resolução do conflito. Em nossa percepção 

as crianças “agredidas” ou desrespeitadas por Fred apresentavam-se cada vez mais 

intimidados pelo colega, demonstrando desejo de se afastar, passando a excluí-lo. 

Também as famílias, por intermédio das crianças e a partir dos relatos dessas, passaram 

a procurar a professora insistentemente para queixarem-se do comportamento de Fred, 

fazendo julgamento de valores, usando termos pejorativos para se referir à criança, 

agindo com preconceito e discriminação. Concordamos com Crochik (2015, p. 50) 

quando aponta que: 

O preconceito é um fenômeno social, que indica a restrição às experiências 
individuais, as quais são necessárias para a constituição desses indivíduos. Se 
o problema tem origem social, a educação escolar, que é uma instituição 
social, não pode por si mesma superar o que não produziu sozinha, mas pode 
contribuir com o combate à perseguição de todos(as), alguns(as) dos(as) quais, 
como forma de defesa, desenvolvem preconceitos, enquanto outros(as) são 
seus alvos. 

 

Sendo assim, a partir de nossas observações decidimos implementar um projeto 

na sala de aula que colaborasse com toda a turma. Para isso reunimos a equipe escolar 

composta por professora regente, coordenadora pedagógica, professores de aula 

especializada, assistente social e psicóloga escolar onde conversamos sobre algumas 

estratégias que poderiam favorecer tanto Fred como demais crianças do grupo. 

Envolvemos também a família de Fred nos encaminhamentos sendo que nas conversas 

com a mãe, essa demonstrou satisfação com a escola por partilhar os desafios vividos 

com a criança, bem como o interesse em buscar resolver questões de ordem social, 

relacional, afetiva. A família acatou as sugestões da escola, auxiliando a criança e a 

equipe nesse processo. 

O projeto, intitulado “Amigo protetor e amigo protegido” consistia em definir 

semanalmente dentre as crianças do grupo aquelas que desempenhariam (ao longo 

daquela semana) o papel de “amigo protetor” e aquelas que seriam cuidadas pelos 

colegas ocupando o lugar de “amigo protegido”. Dentre as atribuições do amigo 

protetor: brincar com seu amigo protegido, auxiliá-lo nas tarefas e na resolução de 

conflitos interpessoais; partilhar o lanche; produzir um desenho ou um bilhete afetivo ao 

seu amigo, dentre outros. A cada semana novos nomes eram sorteados com o objetivo 

de que houvesse um revezamento entre quem protegia e quem era protegido. 
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Os principais objetivos percorridos no Projeto foram: estreitar os vínculos entre 

as crianças; colaborar com a percepção de que as pessoas são diferentes e precisam ser 

respeitadas em suas diferenças; auxiliar na adoção de comportamentos solidários e de 

cuidado entre as crianças; contribuir com as crianças na percepção de sua 

corresponsabilidade nas questões que envolvem a sala de aula e a relação com colegas, 

bem como nas mudanças pretendidas nesse contexto. 

Ao longo de três meses foram desenvolvidas pela professora regente em 

conjunto com a Área de Psicologia Escolar/Educação Especial atividades relacionadas a 

valores humanos buscando contribuir com a reflexão e discussão sobre a importância do 

respeito: ao outro em suas singularidades e diferenças; às regras sociais e combinados 

definidos coletivamente em sala de aula; aos sentimentos dos colegas; à identidade e o 

valor de cada um como membro e daquele grupo, dentre outros. 

Nessas conversas com as crianças, por meio de seus relatos sobre a convivência 

em família percebemos que a maioria delas pareciam não dialogar sobre essas questões 

em casa, ficando apenas a cargo da escola. As crianças nos contaram que nos finais de 

semana os pais geralmente trabalhavam, ou não estavam em casa por diferentes 

motivos, sendo escassos os momentos em que conversavam, ou brincam juntos. Com a 

intenção de incentivar uma maior participação das famílias, sugerimos, por meio das 

tarefas de casa, que as crianças aproveitassem o final de semana para jogar ou brincar 

com os pais e outros responsáveis, cabendo aos adultos fazer o registro de tais 

momentos. Nosso objetivo com essa ação foi estimular as dimensões afetivas, 

cognitivas e relacionais entre crianças e suas famílias.  

Nas atividades individuais com Fred e em momentos em que ele pôde contar 

com um mediador (professora, monitora ou psicóloga escolar) ao seu lado identificamos 

que a criança se concentrava, realizando a tarefa com capricho, propondo soluções para 

os problemas que muitas vezes nos surpreenderam. Levantamos a hipótese sobre o 

quanto o comportamento agitado e agressivo de tal criança poderia estar relacionado à 

necessidade de Fred de se sentir importante, amado, cuidado, visto. 

Percebemos que Fred apresentava-se ao mesmo tempo amoroso, desafiador e 

agressivo, e por ser muito inteligente procuramos aproveitar o máximo de seu potencial, 

por meio de estratégias que favorecessem seu desenvolvimento social, afetivo-
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emocional. Apesar de relacionar-se com toda a turma (ora brincando, ora envolvendo-se 

em conflitos), Fred desde o início mostrou preferência por dois colegas específicos, 

Matheus e Thomaz29, mantendo-se sempre ao lado deles, tanto na sala de aula, como 

nos espaços livres da escola como refeitório, pátio dentre outros. 

Nos momentos coletivos como o de roda, de contação de história, Fred 

apresentava-se atento e participativo, mas, em circunstância em que os colegas iam para 

a escola portando um calçado ou uma roupa de um personagem específico, Fred 

rapidamente focava sua atenção no colega, demonstrando completo fascínio por tal 

objeto. Levantamos a hipótese de que isso acontecia por se tratar de um personagem o 

qual admirava muito, por representar força, poder, heroísmo, imortalidade, onipotência, 

atributos esses desejados pela maioria das crianças e dos adultos. 

Todas essas observações citadas acima foram compartilhadas com a família em 

reuniões ao longo do semestre, sendo que algumas delas contou com a presença da 

psicóloga escolar, da assistente social, da professora regente e demais professores de 

aulas especializadas, preocupados com o bem estar do aluno e sua efetiva inclusão no 

espaço de sala de aula e na escola. 

Após cinco meses de trabalho percebemos que Fred tem demonstrado maior 

autonomia para resolver os conflitos, sem precisar da mediação da professora utilizando 

mais o diálogo e menos a força física, sabendo nomear o que está sentindo como, por 

exemplo: “Estou com raiva!”, “Estou triste!”. Com relação à turma notamos que as 

crianças ampliaram suas possibilidades de se relacionarem, demonstrando-se mais 

solidárias com os colegas, mais pacientes, e mais seguras no ambiente de sala de aula. 

Vale ressaltar a importância de a escola, desde a educação infantil, propor espaços de 

reflexão e discussão sobre as diferenças interpessoais, contribuindo para que as crianças 

desenvolvam estratégias para lidar com experiências e pessoas distintas delas mesmas. 

Temos clareza de que nossa avaliação a partir da experiência relatada ainda é 

incipiente diante dos resultados preliminares alcançados e que somente por meio de um 

trabalho contínuo nessa perspectiva inclusiva conseguiremos vislumbrar transformações 

efetivas nas questões aqui apresentadas. Dessa forma, ressaltamos a urgência de se 

                                                           
29 Nomes fictícios para preservar identidades dos mesmos. 
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instituir nas escolas uma cultura inclusiva, e um olhar sensível e respeitoso para as 

diferenças humanas como essencial à humanidade. 

 

Considerações Finais: 

 

Apostamos na responsabilidade das escolas em trabalhar com seus alunos o 

exercício da cidadania e da ética, buscando resguardar os direitos de todos, “sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação” (BRASIL, 1988).  

Apesar de almejarmos que a escola cumpra esse papel, não é possível negar que 

assim como na sociedade, também na escola o preconceito se faz presente, e para 

romper com ele e com os estereótipos construídos por nossa sociedade, é preciso que se 

abra espaço na escola para o diálogo crítico que contribua com a transformação de nossa 

cultura.   

Acreditamos na potência da escola inclusiva, justamente por proporcionar 

experiências/vivências como as mencionadas acima, em que as crianças, com os seus 

pares, e mediados por professores e profissionais compromissados com uma educação 

mais justa e solidária, vão se tornando pequenos cidadãos, aprendendo na relação com o 

outro a conviverem, respeitando as especificidades de cada um constituindo-se como 

pessoas diferentes, plurais.  

Em nossa percepção a escola inclusiva já é uma realidade, mas para que ela de 

fato consiga desenvolver um trabalho ampliado que abarque as diferenças que 

constituem a humanidade, é preciso uma efetiva participação na elaboração das políticas 

públicas e na reivindicação coletiva para que elas se realizem na prática. Além disso, 

cabe investir na formação continuada de profissionais; no trabalho interdisciplinar e 

colaborativo; e em diálogos permanentes com as famílias e a comunidade.  

Apesar de ser um grande desafio, acreditamos que essa proposta de escola 

poderá contribuir com a formação de indivíduos mais éticos, tolerantes, que reconhecem 

as diferenças presentes na sociedade e as legitimam. Vale ressaltar que a existência de 

políticas públicas não implica a redução da desigualdade e a inclusão social, uma vez 
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que é necessário construí-las no cotidiano e na realidade concreta, e nesse sentido, a 

causa por um mundo menos desigual precisa ser abraçada por todos na educação. 

Por fim, acreditamos nas contribuições da Psicologia Escolar/Educacional em 

parceria com os professores na luta pelo respeito aos direitos humanos na escola, 

buscando contribuir com a tolerância entre as pessoas, considerando o importante papel 

da escola na humanização do sujeito em suas diversas dimensões. 

 

Referências: 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Proposta de Diretrizes para a formação 
inicial de professores da educação básica, em cursos de nível superior. Brasília, maio 
2000. 
________. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p. 
 
_______. Direito à Educação: subsídios para a gestão dos sistemas educacionais: 
Orientações e marcos legais, organizado e coordenado por Marlene de Oliveira Gotti et 
al. Brasília: MEC/SEESP, 2004. 
 
________. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Especial.  
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 
Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial nº 
555, de 5 de junho de 2007, prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2008.  
 
CARNEIRO, R. U. C. Educação Inclusiva na Educação Infantil. Práxis Educacional. 
Vitória da Conquista. v. 8, n. 12, p. 81-95, jan./jun. 2012. 
 
CROCHIK, J. L. Educação inclusiva, subjetividade, preconceito e direitos humanos. In 
SILVA, A. M. M. ; COSTA, V. A. da. (orgs) Educação Inclusiva e direitos humanos: 
perspectivas contemporâneas. São Paulo: Cortez, 2015. 
 
GUZZO, R.S.L.; MEZZALIRA, A.S.C. 2008 – Ano da Educação para os Psicólogos: 
encaminhamentos e próximos passos. In MARINHO-ARAÚJO, C. M.; GUZZO, R. 
S. L. (orgs.). Psicologia Escolar: identificando e superando barreiras. Campinas: 
Alínea, 2001. 
 
GUZZO, R. S. L. Escola amordaçada – compromisso do psicólogo com esse contexto. 
In MARTÍNEZ, A. M. (org.). Psicologia escolar e compromisso social. Campinas: 
Alínea, 2007. 
 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

285 

 

MACHADO, A. M. Os psicólogos trabalhando com a escola: intervenção a serviço de 
quê? In MEIRA, M. E. M.; ANTUNES, M. A. M. (orgs.). Psicologia Escolar: práticas 
críticas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 
 
MARTINEZ, A. M. O psicólogo escolar e os processos de implementação de políticas 
públicas: atuação e formação. In CAMPOS, H. R. (org.). Formação em psicologia 
escolar - realidades e perspectivas. Campinas: Alínea, 2007. 
 
MOREIRA, A. P. G.; GUZZO, R. S. L. A psicologia que defendemos na Escola que 
vivemos: uma contribuição dos bastidores do “Voo da Águia”. In GUZZO, R. S. L. 
(org.). Psicologia Escolar: desafios e bastidores na Educação Pública. Campinas: 
Alínea, 2014. 
 
PAIVA, N. S. G. ; NUNES, L. dos G. A. Educação Infantil e inclusão: relato de uma 
prática inclusiva no ensino regular. In DECHICHI, C.; FERREIRA, J. M.; SILVA, L. 
C. Inclusão educacional e especial: múltiplos olhares e diversas contribuições. 
Uberlândia: EDUFU, 2013. p. 163-186. 
 
SAWAIA, B. B. O sofrimento ético-político como categoria de análise da dialética 
exclusão/inclusão. In SAWAIA, B.; VÉRAS, M.; JODELET, D.; PAUGAM, S.; 
CARRETEIRO, T. C.; MELLO, S. L.; GUARESCHI, P. A. (orgs.). As artimanhas da 
exclusão - análise psicossocial e ética da desigualdade social. Petrópolis: Vozes, 2001. 
 
SOUZA, M. P. R. Prontuários revelando os bastidores: do atendimento psicológico à 
queixa escolar. In: SOUZA, B. P. (org). Orientação à queixa escolar. São Paulo: Casa 
do Psicólogo, 2007. 
 
______________. Retornando à patologia para justificar a não aprendizagem escolar: a 
medicalização e o diagnóstico de transtornos de aprendizagem em tempos de 
neoliberalismo. In Conselho Regional de Psicologia de São Paulo: Grupo 
Interinstitucional Queixa Escolar (orgs). Medicalização de crianças e adolescentes: 
conflitos selecionados pela redução de questões sociais a doença de indivíduos. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. p. 57-68. 
 
SEKKEL, M. C.; MATOS, L. P. Educação inclusiva: formação de atitudes na educação 
infantil. Revista Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP. Volume 18. Número 1, p. 87-96. 
Janeiro/Abril de 2014. 
 

SEKKEL, M. C.; ZANELATTO, R.; BRANDÃO, S.de B. Ambientes Inclusivos na 
Educação Infantil: possibilidades e impedimentos. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 
15, n. 1, p. 117-126, jan./mar, 2010. 
 
SEKKEL, M. C., CASCO, R. Ambientes inclusivos para Educação Infantil: 
considerações sobre o exercício docente. In FRELLER, C., FERRARI, M. A. L. D.; 
SEKKEL, M. C. Educação inclusiva: percursos na educação infantil. São Paulo: Casa 
do Psicólogo, 2011. 
 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

286 

 

VIGOTSKI, L. S. A formação social da mente. 7ª. Ed. São Paulo, Martins fontes, 2007. 
 
VITAL, M. R. Inclusão na Educação Infantil: do viver o preconceito da diferença ao 
(com) viver com a diferença. Tese de Doutorado. USP. São Paulo, 2012. 
 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

287 

 

BRINCANDO DE LER: A BUSCA PELO SUJEITO LEITOR INFANTIL 

                                                                                                        

                                                              Sandra Helena Borges 

                                                                Professora da rede municipal de ensino de 

Uberlândia (MG) 

                                                                borgessandra1@gmail.com 

 

Resumo: Apresentamos um método de leitura literária denominado Brincar de Ler, 
proposto por pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS) para leitores dos anos iniciais. O modo de ler sugerido pelo mencionado 
método solicita igualmente os investimentos estéticos (ligados à forma) e éticos (ligados 
ao conteúdo) do aluno no texto do autor como sujeito real, enfim, como condição para o 
funcionamento da comunicação literária e como necessário para a experiência da leitura 
literária. Portanto, os textos ou obras literárias não são considerados unicamente como 
realidades estéticas, mas também como objetos de linguagem, que exprimem uma 
cultura, um pensamento e uma relação com o mundo. Em suma, o método propõe uma 
leitura que articula dois aspectos aparentemente antagônicos de uma mesma ambição 
didática: a liberdade necessária do leitor empírico, com sua subjetividade e 
singularidade, e o respeito forçado dos códigos hermenêuticos fixados pelas obras 
literárias no seu conjunto enquanto monumento da linguagem. 
 

Palavras-chave: Brincar. Ler. Sujeito leitor. 

 

 

1 Introdução 

 

 Por ter sido a nossa intenção com a pesquisa de mestrado Ler poemas e 

brincar, cantar e animar: uma experiência rumo ao letramento literário30 investigar e 

efetivar as propostas práticas de intervenções nos currículos escolares que os 

pesquisadores do letramento literário desenvolveram e/ou que estavam desenvolvendo, 

tivemos que propiciar meios para que os alunos que dela participaram –  do 3º ano do 

ensino fundamental - mudassem seus modos de relacionar com  os textos ou obras 

                                                           
30 A pesquisa foi desenvolvida no Mestrado Profissional em Letras da Universidade Federal de 
Uberlândia, sob a orientação do professor Dr. João Carlos Biella e foi apresentada em agosto de 2015. 
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literárias durante as leituras. Isso porque tais propostas colocam as formações de 

sujeitos leitores livres como objetivo central do ensino de literatura. 

  Os sujeitos leitores, de acordo com Rouxel (2013a, p. 20), são capazes de “[...] 

construir o sentido (do texto ou obra) de modo autônomo e de argumentar sua recepção 

[...]”. Ou seja, investem nos artefatos literários com suas subjetividades, sejam elas 

esperadas e até encorajadas por eles ou não. Logo, as recepções dos textos ou obras se 

dão com imagens mentais que lhe são próprias; advindas de suas histórias de vidas, seus 

repertórios de leituras, suas trajetórias sociais e culturais. A formação de sujeitos 

leitores, ainda segundo a pesquisadora, decorre das atividades dos alunos na 

“comunidade de leitores”31, conforme denominação de Chartier (1999, p.27), da 

literatura ensinada (textos e obras) e da ação do professor, que é um dos mediadores 

escolares da leitura literária.  

 Assim, de posse da informação de que as recentes perspectivas teóricas dos 

estudos do letramento literário, que apontam para o sujeito leitor ou um leitor real, veem 

como necessárias as “abordagens sensíveis das obras” (ROUXEL, 2013b, p. 207), pois 

são elas que possibilitam “a criação de um texto singular por um leitor singular” 

(ROUXEL, 2013b, p. 208), procuramos por uma metodologia de ensino de literatura 

que atendesse a esse objetivo e a encontramos no método de leitura Brincar de Ler.  

  

  

2 Desenvolvimento 

  

 O método denominado Brincar de Ler, proposto por Eichenberg, Gonçalves e 

Aguiar (2009), tem uma metodologia que aproxima o livro e o brinquedo, ajuste que 

valoriza o lúdico como forma de aproximação do objeto literário.  Logo, tanto a arte 

literária quanto o ludismo são vistos como estimuladores da evolução da imaginação e 

do desenvolvimento cognitivo dos leitores.  

                                                           
31  Segundo Chartier (1999) tal  comunidade é formada por um conjunto de leitores, que interagem entre 

si e se identificam em seus interesses e objetivos em torno das leituras efetuadas. 
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   Esta metodologia propõe atividades lúdicas atreladas à leitura literária, o que 

permite que os alunos apropriem-se dos livros de forma prazerosa e extraiam deles 

múltiplas significações pertinentes à conquista de suas próprias identidades. No entanto, 

as atividades, apesar de estarem ligadas ao lúdico, têm regras. Vigotski (2007) pontua 

que o brinquedo envolvendo uma situação imaginária, que no caso da metodologia em 

questão é a ficção, é, na verdade, um brinquedo baseado em regras, pois a própria 

situação referida já contém regras de comportamento.  

 Assim, tal metodologia vincula o ensino de literatura com os aspectos sensorial 

e o emocional, ou seja, envolve o corpo inteiro daquele que lê. O aspecto sensorial está 

ligado ao prazer que o contato com o livro literário a partir do olhar e do tato despertam 

no leitor, portanto, advém de aspectos externos à leitura. O aspecto emocional se liga à 

fantasia do fazer ficcional, que liberta as emoções do leitor.  

 A base teórica do método Brincar de Ler é a hermenêutica do filósofo francês 

Ricouer (1976), que pressupõe atividades interpretativas guiadas pelos movimentos da 

subjetividade.  Logo, o método é baseado na crença de que compreender um texto (ou 

obra) literário significa introduzir um novo discurso, o do leitor, no seu discurso, que é 

do autor.  A investida resulta no texto do leitor que é, então, uma mestiçagem entre o 

imaginário do leitor e o imaginário do autor. Consiste ainda na convicção de que 

quando o leitor lê um texto (ou obra) literário, ele se lê nele, pois a literatura fala da vida 

e do mundo e, como resultado, o sujeito alarga sua própria vivência, passando a se 

conhecer um pouco melhor e ainda aprimorando sua visão da realidade. 

 São cinco etapas que esta metodologia prevê para a leitura literária: “Estímulo 

Lúdico”, “Leitura”, “Reflexão sobre a Leitura”, “Atividade Criativa” e “Desfecho 

Lúdico”. Quanto à posição do leitor, a leitura se desenvolve em três momentos, 

conforme defende Ricouer (1976), compreensão, interpretação e apropriação.  

Para o filósofo (1976, p. 86), a compreensão é “a capitação ingênua do sentido 

do texto enquanto todo”. Ou seja, são conjecturas feitas pelos leitores a respeito da obra 

ou texto a ser lido e que sustentarão as elaborações dos seus próprios textos. Desta 

maneira, a experiência de leitura proposta pelo método Brincar de Ler começa pela 

compreensão do texto pelo leitor. 
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A compreensão corresponde no método Brincar de Ler às etapas denominadas 

“Estímulo Lúdico” e “Leitura”. Eichenberg, Gonçalves e Aguiar (2009) pensaram o 

primeiro momento da metodologia que subjaz ao método como um mergulho lúdico no 

ambiente ficcional a ser proposto pelo texto ou obra literária e também como a 

possibilidade para que os sentidos conjecturais apreendidos pelos leitores sejam 

experimentados e expandidos em atos nas leituras, quando se dá a elaboração dos textos 

dos leitores. Sendo assim, para a primeira etapa do método Brincar de Ler, que é 

denominada “Estímulo Lúdico”, as atividades planejadas pelo professor deverão 

preparar os alunos para ingressarem nos universos propostos pelos textos ou obras 

literárias.   

 Em se tratando deste momento da leitura, Tauveron (2013) adverte que a 

antecipação pode desviar os leitores infantis de uma confrontação posterior com o texto, 

se tornando uma realidade e virando, então, usurpação. Portanto, a autora recomenda 

que ao ingressarem na leitura propriamente da obra, fazendo a decodificação da sua 

composição textual, ou seja, lendo-a, os alunos deverão validar ou não as suposições 

anteriormente feitas.  Assim, cabe ao professor “trazer docemente de volta os alunos 

que se partiram em levitação para a superfície granulosa do texto (TAUVERON, 2013, 

p.120)”.  Afinal, os direitos do texto devem ser assegurados, assim como os direitos dos 

alunos.   

 É a “Leitura” - segunda etapa do método Brincar de Ler-  que marca o início do 

diálogo dos leitores com a obra e a elaboração dos seus textos. Variadas práticas  

poderão ser utilizadas pelo professor para que a atividade seja enriquecedora.  Cosson 

(2014) propõe, por exemplo, leituras oralizadas, leituras silenciosas, leituras coletivas, 

leituras individuais, leituras jograis e leituras dramatizadas. 

 É importante ressaltarmos que para leitores dos anos iniciais a primeira leitura 

planejada deverá ser sempre a de forma oralizada feita pelo professor, pois os sujeitos  

estão no início do processo de escolarização e poderão esbarrar em dificuldades 

linguísticas que comprometerão a noção de unidade do texto, seja rítmica, seja de ordem 

estrutural e, sobretudo, de sentido.  Esta primeira leitura é, então, uma forma para que  

se evite que a atividade se esgote nela mesma e que as características artístico-literárias 
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do enunciado sejam banalizados ou totalmente ignorados, conforme alertam  Paiva e 

Maciel (2005). 

No que diz respeito à interpretação – o segundo momento da leitura literária 

proposta pelo método Brincar de Ler - Ricouer (1976, p.106) escreve que tal atividade 

“obedece a injunção do texto, que segura a ‘flecha’ do sentido e que tenta pensar em 

conformidade com ela [...].”  Ou seja, para o filósofo, a interpretação se apoia em 

procedimentos explicativos visando seguir a intenção referencial do texto para seu 

mundo, sua visão de realidade, sua ontologia particular. Porém, nesse quadro preciso o 

pensador não descarta a subjetividade do leitor, que pode emergir de maneira 

inesperada. Assim, para Ricouer, a abordagem subjetiva - utilização do texto - se junta à 

objetiva - interpretação do texto - sendo que o sentido da obra é o objeto da 

compreensão. 

   Eichenberg, Gonçalves e Aguiar (2009) colocam que o objetivo da 

interpretação é buscar decodificar a composição textual procurando legitimar as 

suposições iniciais dos leitores ou substituindo-as por outras. No método proposto pelas 

autoras a interpretação é legitimada na etapa denominada “Reflexão sobre a Leitura”.  

Logo, é nesta etapa que os textos dos alunos produzidos em ato na leitura silenciosa são 

debatidos e/ou refletidos na comunidade leitora, migrando da dimensão individual para 

a social.  

 Brandão e Rosa (2010) sugerem que em se tratando de leitores infantis a 

atividade interpretativa seja mediada pelos professores por meio de diferentes tipos de 

perguntas: que ativem conhecimentos prévios, de previsões sobre o texto, literais ou 

objetivas, inferenciais e subjetivas.  Tais perguntas deverão conduzir às elaborações de 

significações pelo menos consensuais na comunidade cultural onde as obras ou textos 

foram produzidos.  

  As perguntas de ativação de conhecimentos prévios trazem para as situações de 

leituras conhecimentos dos leitores que são relevantes para suas compreensões; 

perguntas de previsão sobre os textos ou obras são muito próximas da anterior, já que as 

previsões são feitas com base nos conhecimentos prévios; perguntas literais ou objetivas 

são aquelas cujas respostas estão explicitamente colocadas, portanto, encontradas 

diretamente nos textos ou obras; perguntas inferenciais vão além das informações 
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explicitamente colocadas nos textos ou obras, pois implicam os estabelecimentos de 

relações por parte dos leitores, ora de natureza mais simples, ora de natureza mais 

complexa e perguntas subjetivas são  as que solicitam as opiniões e/ou conhecimentos 

dos leitores e que, embora   tomem os textos ou obras como referência, às respostas 

dadas não podem ser deduzidas deles.  

 As autoras Brandão e Rosa (2010) alertam que as perguntas literais ou objetivas 

são pertinentes aos alunos dos anos iniciais, pois oportunizam a aprendizagem de 

localizações nos textos ou obras, no entanto, à medida que a compreensão leitora desses 

sujeitos for progredindo é preciso deixá-las de lado, pois não solicitam posturas 

engajadoras, que oportunizam experiências de leituras. 

Rouxel (2013c, p.161) a respeito da interpretação pondera que “aprender a 

interpretar implica o abandono de comportamentos espontâneos fundados na utilização 

de texto por um leitor singular”.  Segundo a pesquisadora, a utilização se apoia na 

experiência que o leitor tem do mundo e é fundada na sua imaginação, enquanto a 

interpretação é sustentada por um saber sobre a literatura. Ainda segundo o pensamento 

de Rouxel, podem coexistir na sala de aula as duas abordagens em diferentes atividades 

ou elas podem se suceder ao longo de uma mesma atividade. Assim, a interpretação visa 

a um acordo sobre um significado compartilhado na comunidade de leitores, enquanto a 

utilização é uma experiência pessoal, que pode ser igualmente compartilhada.  

Lebrun (2013) coloca que a interpretação é uma atividade mediada e que a 

própria etimologia da palavra indica esse caminho: o prefixo “inter” significa “entre”, 

ou seja, que requer uma mediação. Portanto, para a pesquisadora, o ato de interpretar 

um texto se apoia sobre a representação de mundo do leitor - a utilização do texto - e o 

coloca em um papel ativo, supondo um caminho heurístico fundado em inferências e 

saberes sobre a literatura, que deve ser partilhado no sentido da negociação com a 

comunidade leitora, por meio de ajustes proporcionados pela mediação. São buscados 

na interpretação, portanto, os direitos do texto e os direitos dos leitores. 

Como indicam Ricouer (1976), Rouxel (2013c) e Lebrun (2013) é por meio da 

interação do mundo do texto, revelado pela sua composição, com o mundo do leitor que 

a interpretação é concretizada, visto que acontece o entrecruzamento de vozes. Sendo 

assim, a atividade interpretativa pressupõe relacionamento da vivência do leitor com as 
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vivências manifestadas pelo texto, “um processo pelo qual o desvelamento de novos 

modos de ser proporciona ao sujeito uma nova capacidade de a si mesmo se conhecer” 

(RICOUER, 1976, p. 106). Logo, para o filósofo, o leitor recebe do texto um novo 

modo de ser. 

O último momento da leitura, segundo Ricouer (1976), é denominado de 

apropriação e é efetivado pelo estabelecimento de relações entre o mundo do leitor e o 

mundo do texto, o que amplia as descobertas daquele e enriquece a sua identidade. As 

etapas denominadas “Atividade Criativa” e “Desfecho Lúdico” do método Brincar de 

Ler fazem parte deste último momento. A apropriação, para Ricouer (1976, p.106), 

acontece quando “o horizonte do mundo do leitor funde-se com o horizonte do mundo 

do escritor”. Assim, as apropriações fazem com que os leitores sejam donos das obras 

literárias (ou textos) e que estes objetos artísticos deixem de ser simplesmente coisas em 

si para ter significados fecundos para as vidas dos sujeitos. 

Para a etapa “Atividade Criativa”, Eichenberg, Gonçalves e Aguiar (2009) 

propõem atividades lúdicas e criativas de releituras dos textos ou obras nas quais são 

utilizadas outras técnicas, além da escrita. Para última etapa, que é denominada 

“Desfecho Lúdico”, as atividades planejadas pelo professor deverão dar continuidade às 

atividades de releituras dos textos ou obras, socializando ludicamente as produções 

feitas pelos leitores.  As autoras apontam que tais atividades ampliam os processos de 

releituras e, como resultado, as possibilidades de que os leitores se tornem donos dos 

textos ou obras são também ampliadas.  

Com a apropriação os alunos leitores vencem o círculo ricoueriano, alcançando a 

significação do texto, que nada mais é que um novo modo de olhar as coisas, visto que o 

texto fala “de um mundo possível e de um modo possível de alguém nele se orientar” 

(RICOUER, 1976, p. 99). Assim, para Ricouer (1979, p. 99), “o sentido de um texto não 

está por detrás do texto, mas à sua frente. Não é algo de oculto, mas algo de 

descoberto.” 

  Portanto, o ato de ler para o método em questão pressupõe três fases que se 

procedem de forma simultânea. Os leitores compreendem as obras (ou textos) que 

leram, interpretaram-nas e se apropriaram delas. Logo, todas as fases precisam ser 

percorridas para que os sujeitos consigam realmente vencer o círculo hermenêutico, 
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conforme esclarecem Eichenberg, Gonçalves e Aguiar (2009), e, assim, alcancem as 

significações das obras (ou textos). 

  A Base de Conhecimentos da Plataforma 

http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/itinerarios/itinerarios1.php,, que foi preparada pelas 

autoras do método  Brincar de Ler, oferece ao professor os fundamentos teóricos da 

metodologia que o subjaz, orientações necessárias para a sua aplicação e, 

principalmente, uma lista de livros literários, separados por temas e classificados por 

gêneros, e de atividades de leituras literárias já desenvolvidas, divididas de acordo com 

as cinco etapas do método. 

 Planejamos as atividades do plano de leituras de poemas do poeta José Paulo 

Paes do livro É isso ali: poemas adulto-infanto-juvenis (2005), que deram sustenção 

prática à pesquisa Ler poemas e brincar, cantar e animar: uma experiência rumo ao 

letramento literário, consultando a plataforma. Porém, criamos nossas próprias 

atividades, guiando-nos por leituras feitas. pela experiência docente e pelo 

conhecimento que tínhamos de nossos alunos, pois o livro citado não fazia parte da lista 

cadastrada pelas autoras. Exemplificaremos algumas atividades com o planejamento do 

evento que se segue: 

  

TEMPO ESTIMADO- 2 HORAS/AULA 

 

POEMA 

Acidente 

Atirei o pau no gato, 

mas o gato 

não morreu, 

porque o pau pegou no rato 

que eu tentei salvar do gato 

e o rato 

(que chato!) 

foi quem morreu... 
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(PAES, J, P. É isso ali: poemas adulto-infanto-juvenis. São Paulo: Salamandra, 2005, 

sem página). 

 

ESTÍMULO LÚDICO 

Anunciar o título e escrevê-lo no quadro. Conversar com os alunos a respeito do assunto 

de modo que eles compreendam, por meio dos exemplos relatados, que um acidente diz 

respeito a algo inesperado, mas nem sempre indesejável. 

 

LEITURA  

1- Feita pela professora de forma oralizada cuidando da entonação e ritmo. 

2- Leitura coletiva oralizada. 

3- Leitura silenciosa. 

4- Leitura individual oralizada. 

5- Leitura com acompanhamento da música (CD De Paes para Filhos- faixa 7). 

 

REFLEXÃO SOBRE A LEITURA GUIADA POR PERGUNTAS  

1-Vocês acham que o acidente descrito no poema foi indesejável? E o da cantiga “Atirei 

o pau no gato” também foi? 

2-No poema, quem levou a pior? E  na canção? 

3-Quais são as palavras que rimam  no poema?. O que há em comum entre essas 

palavras? 

4- -Leiam novamente o 7º verso do  poema. Por que os parênteses foram usados? 

5- Agora leiam novamente o último verso do poema. Por que ele foi encerrado com 

reticências? 

6- Leiam novamente os dois textos e selecionem as informações comuns aos dois e 

separem as novas informações presentes no poema. Por que será que essas novas 

informações foram acrescentadas? 

7- Por que o personagem ilustrado no livro está com asas?  
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ATIVIDADE CRIATIVA 

Sugerir que os alunos escrevam uma notícia a partir do poema lido.  Antes disso, para 

que se familiarizem com o gênero, ler com eles, por meio do data show, a notícia  

“Acidente  na  Avenida  João  Naves  de  Ávila  deixa  quatro  militares  feridos”, 

disponível em: www.correiodeuberlandia.com.br.  

 

DESFECHO LÚDICO 

Os alunos apresentam os textos escritos em forma de narração televisiva em um estúdio 

de televisão previamente montado na sala. 

 

 

3 Conclusão 

 

 Julgamos que a escolha do método Brincar de Ler foi acertada para o propósito 

que tínhamos com a pesquisa Ler poemas e brincar, cantar e animar: uma experiência 

rumo ao letramento literário - formar alunos sujeitos leitores -, pois sua metodologia, 

que é ligada ao ludismo, prevê a atuação dos alunos na comunidade de leitores, uma 

leitura ensinada de forma mais sensível, por meio de obras ou textos que sejam arte da 

linguagem e, ainda, dá relevância a ação do professor como um sujeito leitor, por ele ser 

o responsável pela adequada condução do caminho que é proposto na sua metodologia..   

 Foi por meio da utilização do método que nos engajamos em uma nova 

perspectiva de didática de promoção da leitura literária, a chamada “didática da 

implicação” (ROUXEL, 2013b, p.187).  Tal didática, de acordo com a pesquisadora, é 

que proporciona o estabelecimento de sujeitos leitores.  Rouxel (2013b) explica que  a 

“didática da implicação” é inspirada por variadas práticas: cópia, paráfrase, 

metadiscurso, escrita criativa, caligrafia, reescrita, desenho etc. Mas, primeiro favorece 

a elaboração do texto do leitor, de onde nasce a interpretação.  

O texto do leitor, conforme já esclarecemos, é formulado em ato na leitura, 

repousa sobre a utilização do texto do autor, vale-se da experiência que o leitor tem do 

mundo e recupera a sua identidade. Na comunidade de leitores o texto do leitor é 

debatido e/ou refletido, o que poderá resultar na interpretação. A interpretação, por sua 
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vez, “convoca algumas vezes, sobretudo um saber sobre a literatura” e supõe “[...] uma 

experiência rica e diversa (uma vasta enciclopédia, uma ampla biblioteca interior)” 

(ROUXEL, 2013c, p.152).  

 Durante a execução da pesquisa anteriormente citada, fizemos áudio-gravações 

de conversas sobre os poemas de José Paulo Paes na comunidade de leitores e 

observamos algumas atividades - conscientes e inconscientes - dos alunos, que são 

indícios de apropriações. Na reflexão sobre o poema “Acidente”, com a intenção de 

chamarmos as atenções dos alunos para a pontuação usada pelo poeta, que produz 

efeitos de sentidos, perguntamos:  

 

 (1) P: Por que a expressão “que chato” foi colocada entre parênteses?  
  (2) A1: É tipo assim, professora. Quando vemos alguém com um vestido feio, mas falamos 
que      vestido bonito, entre aspas. A gente diz o contrário.  
 (3) P: Então você acha que é uma ironia? Ter matado o rato na verdade não foi chato? 
 (4) A1: Eu acho que o “que chato” significa “que bom”. 
                   [...] 
 (5) P: Vocês notaram que o último verso do poema é encerrado com reticências  e não com 
ponto final? Por quê? 
 (6) A2: Nos gibis quando tem significa que algo mais seria dito. Então, o poema foi 
interrompido para deixar a gente sem saber se o acidente poderia ter sido evitado.32 
 
 

 As falas citadas mostram que as alunas contribuíram com seus saberes para a 

elaboração do(s) sentido(s) do poema mencionado. Na mesma conversa, uma aluna 

disse que a pessoa que atirou o pau no gato, mas acertou no rato, era muito malvada. 

Um aluno disse: 

 

 (7) A3: Meu bisavô não gosta de gatos porque ele morava na fazenda e eles pegavam as 
carnes que ficavam secando. 
 (8) A4: Secando onde? 
 (9) A3: Uai, penduradas nos pau porque não havia geladeira. Aí, ele passava sal nas carnes e 
elas ficavam ao sol. 
 (10) P: Então você acha que a pessoa pode ter atirado o pau no gato para salvar um alimento e 
não porque era malvada? 
 (11) A3: Eu acho, mas pegou no rato que estava provocando o gato. 
 
 

                                                           
32 A letra ”P” foi usada para indicar a fala da professora pesquisadora e a letra “A” para  indicar as falas 
dos alunos. 
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  O leitor percebeu elos de causalidade entre os acontecimentos narrados no 

poema, contribuindo para a construção de uma ou mais interpretações deste texto. 

  Conforme colocado por Ricouer (1976), é a apropriação que concretiza a 

experiência literária, pois o leitor propaga as significações do texto ou obra, utilizando 

seus próprios recursos. O método Brincar de Ler concebe a transformação da leitura em 

escrita (reescrita) e ilustrações feitas pelos alunos leitores nos seus cadernos de leitura, 

após a compreensão e interpretação dos textos, como modos concretos de apropriações 

e de expressões singulares das obras lidas.  

Assim, transformar o estilo, personagens, contexto, tipo de focalização dos 

textos ou obras literárias e ilustrá-los com recursos imagéticos próprios ou 

parafraseados são possibilidades que o método tratado coloca para que os alunos 

tornem-se realmente donos desses artefatos artísticos, por meio de registros criativos. 

Portanto, sua didática é de implicação porque procura fazer com que as subjetividades 

dos leitores sejam emergidas. A reescrita é, então, uma possibilidade de o professor 

proporcionar aos leitores apropriações de textos ou obras literárias. Vejamos o exemplo: 

 

 Figura 1-  Texto individual produzido na aula descrita no item anterior 

 

 

 

              Fonte: Caderno da aluna. 
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 Diante do exposto, afirmamos que o método em questão permite que os leitores 

apreciem a literatura como arte, pois requer deles as capacidades de antecipar, estruturar 

e interpretar, conforme coloca Jouve (2002). Os seus conhecimentos prévios são 

colocados em seus textos de leitores, que dão origem às trocas significativas de ordem 

pessoal e literária entre os pares da comunidade leitora, resultando na construção do 

texto do grupo, que é “[...] objeto se não de uma negociação, ao menos de um consenso” 

(ROUXEL, 2013a, p. 23).   

  Logo, a leitura literária proposta pelo método Brincar de Ler envolve no seu 

processamento fruição, reflexão e elaboração, conforme ressalta Jouve (2002).  Os 

leitores compreendem seus processos de construções do(s) sentido(s) nos atos das 

leituras, procuram nos textos os conteúdos que eles exprimem e as maneiras como eles 

os comunicam; os atualizam, acrescentando a eles seus códigos e depois dão às leituras 

as suas dimensões sociais na comunidade de leitores, apropriando-se delas.   

  Ao enfatizar as ações de fruir, refletir e elaborar, o mencionado método conduz a 

escola a adotar práticas didáticas de ensino de literatura que deem lugar às 

manifestações subjetivas da experiência de leitura literária, ou seja, as habilidades 

afetividades ganham um espaço legítimo , ao lado das habilidades estéticas e cognitivas.  

  Portanto, ao conduzirmos a nossa prática de ensino de literatura pelo método 

Brincar de Ler, pensado por Eichenberg, Gonçalves e Aguiar (2009), prezamos por uma 

educação literária que não exclui o prazer ou a alegria de ler, como também não impede 

a apropriação singular do texto (ou obra) pelo aluno leitor real, conforme postula as 

recentes perspectivas teóricas reunidas nos estudos do letramento literário.  
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CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS DE 5 a 6 ANOS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
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EMEI Anísio Spínola Teixeira- PMU/SME 

marilene_brito200@yahoo.com.br 
RESUMO  
 
As brincadeiras, os brinquedos e os jogos constituem elementos essenciais presentes no 
universo infantil. Nesse sentido, este trabalho objetiva investigar como algumas 
brincadeiras, brinquedos e jogos contribuem de forma significativa na construção da 
aprendizagem de crianças com 5 e 6 anos da Educação Infantil, no que se refere à 
linguagem oral e escrita, linguagem matemática e conhecimento de mundo. A 
metodologia adotada foi baseada na pesquisa-ação, sendo a pesquisa de cunho 
bibliográfico e de campo. O trabalho foi elaborado por meio da consulta de autores que 
discutem e defendem suas ideias no campo do brincar e da brincadeira e também fez 
uso de registros documentais. Utilizou-se também da técnica da observação em alguns 
momentos do brincar espontâneo das crianças e de atividades direcionadas por meio da 
intervenção do professor mediador. A pesquisa é de abordagem qualitativa e adotou-se 
o método descritivo, no qual foram anotados observações e acontecimentos 
considerados importantes nas notas de campo. O trabalho constatou que é possível estas 
crianças aprenderem tais conhecimentos através de atividades lúdicas, cabendo ao 
professor planejar suas aulas contemplando e privilegiando o brincar para que as 
crianças sejam capazes de comunicarem-se, estabelecerem relações sociais, construírem 
conhecimentos e desenvolverem-se de forma integral. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Brincadeira, atividades lúdicas, educação infantil. 

 

1- INTRODUÇÃO  

 

Quando o assunto em questão é a Educação Infantil, o brincar torna-se uma 

forma de comunicação muito importante no que se refere à aprendizagem dos 

pequeninos. Por meio do ato de brincar, a criança consegue reproduzir tudo o que 

acontece e permeia o seu cotidiano, mergulhando assim em um mundo repleto de 

fantasias, de alegrias e de muita imaginação. Assim sendo, podemos considerar que o 

ato de brincar, na educação infantil, favorece o processo de aprendizagem da criança, no 

sentido do mesmo atuar como um facilitador quer seja na construção da reflexão ou 

autonomia, quer seja na criatividade da criança, estabelecendo desta maneira, uma 
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relação estreita entre a brincadeira e a aprendizagem. Mas o que é a brincadeira infantil? 

Para que seja possível compreendermos o que é a brincadeira infantil, primeiramente se 

faz necessário ressaltamos a importância do brincar para o desenvolvimento pleno e 

integral da criança, considerada e compreendida como um ser humano, não nos 

esquecendo de levar em conta os seus aspectos físico, social, cultural, afetivo, 

emocional e cognitivo. Para tanto é de fundamental importância a conscientização de 

pais, educadores e também de toda a sociedade em geral sobre a ludicidade da criança, 

ou seja, sobre o seu brincar, vivenciado principalmente na fase mais importante do seu 

ciclo de vida: a infância.  

É importante que nas instituições de educação infantil, nós educadores, 

estejamos atentos, preparados e sejamos capazes de observar, de perceber e 

principalmente de incentivarmos a capacidade criadora das nossas crianças, valorizando 

o potencial de cada uma, pois é esta capacidade criadora que lhes permite relacionar e 

recriar-se no mundo, segundo a perspectiva da lógica infantil. Ao longo da construção e 

do desenvolvimento da história da humanidade, podemos verificar e constatar que 

diferentes autores como Piaget, Vygotsky, Ferreira, Oliveira, Machado, Winnicott, 

Kishimoto e Brougére, entre outros, demonstraram interesse direta e indiretamente, pela 

questão que enfatiza o brincar, o brinquedo a brincadeira e o jogo.  

Considerando o exposto anteriormente, acredito que na educação de modo geral, 

e principalmente na Educação Infantil, prevalece a ideia de que o brincar constitui um 

importante veículo de aprendizagem experiencial, ou seja, algo que permite a criança 

através de diferentes experimentações, da brincadeira e do lúdico, vivenciar a 

aprendizagem como sendo um processo social. Tendo em vista a extrema importância 

do ato de brincar no desenvolvimento afetivo e cognitivo das crianças, a presente 

pesquisa-ação almejou analisar a importância do brincar, do brinquedo do jogo e da 

brincadeira na aprendizagem de crianças de 5 e 6 anos da educação infantil, tendo como 

principal e fundamental objeto de estudo do trabalho a criança, a atividade do brincar. O 

professor/educador é peça chave na educação infantil. Um trabalho conduzido sem 

preparo pelos profissionais da educação infantil, onde o processo pedagógico deve ser 

levado em conta, assim como as características específicas de cada faixa etária e o valor 

educativo das atividades lúdicas, podem desvalorizar as contribuições significativas que 
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os brinquedos, os jogos e as brincadeiras podem vir a proporcionar para a aprendizagem 

das crianças e consequentemente para o seu desenvolvimento infantil. O presente estudo 

é uma proposta de intervenção na educação infantil, de natureza qualitativa e embasado 

na pesquisa-ação, tem como objetivo mostrar a importância do universo lúdico como 

processo do desenvolvimento infantil, bem como o papel do educador nesse processo de 

uma turma de crianças entre 5 e 6 anos de idade de uma escola municipal de 

Uberlândia.  

 

2-- JUSTIFICATIVA/ PROBLEMATIZAÇÃO DA PESQUISA:  

 

Em nosso cotidiano, na área da Educação, observamos que o trabalho educativo 

nas instituições de Educação Infantil, atualmente, requerem atividades mais concretas e 

significativas quando a questão diz respeito às crianças com idade entre 5 (cinco) e 6 

(seis) anos, as quais frequentam o 2º período desta modalidade de ensino, visando 

oferecer-lhes uma base de preparação da aprendizagem que seja capaz de lhes 

proporcionar uma infância feliz, almejando que elas cresçam e se desenvolvam 

tornando-se cidadãos de bem dentro de nossa sociedade. Entendemos como atividade 

significativa aquela atividade cujo conteúdo deverá ser incorporado às estruturas de 

conhecimento do aluno, fazendo com que este conteúdo tenha significado (sentido) para 

ele, a partir do que ele já sabe, a partir de seus conhecimentos prévios, pois acreditamos 

que quando a aprendizagem acontece de forma lúdica prazerosa o conhecimento é 

internalizado mais facilmente pelo educando, levando-o à aquisição de uma 

aprendizagem de fato.  

Na Educação Infantil o foco não está na alfabetização propriamente dita destas 

crianças, mas na aprendizagem de valores, de regras de convivência e portanto, se faz 

necessário que o professor desenvolva atividades capazes de permitir ao aluno, 

promover pontos de ligação que tornem a sua aprendizagem mais significativa, mas 

carregada de sentidos para que seja possível a estes alunos compreenderem melhor o 

papel da linguagem oral e escrita, dos números e do conhecimento de mundo em nossa 

vida. No entanto, para que isso ocorra, cabe ao professor ser um professor mediador, 

alguém capaz de estimular o aluno, a criança, levando-a a refletir, questionar, 
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argumentar, experimentar, desenvolver sua imaginação e assim alcançar processos de 

criação na expectativa de que este aluno, apesar de ainda pequeno, seja capaz de tornar-

se um ser, um sujeito crítico, autônomo e criativo.  

Neste sentido, surge a importância e a conscientização do educador trabalhar e 

desenvolver novas maneiras para suprir as carências encontradas nas instituições de 

ensino infantil, fazendo da educação algo maior do que uma simples transmissão de 

conhecimentos, de informações, algo que vá além dos limites da repetição, da 

memorização, da decoreba e que realmente prepare os alunos para fazer a diferença na 

vida em sociedade. Dessa maneira, acreditamos que se faz necessário que as 

brincadeiras e os jogos trabalhados no contexto da educação infantil, deixem de ser 

fragmentados, usados e considerados apenas como meros passatempos, brincar por 

brincar e que ao contrário, tornem-se um relevante instrumento pedagógico dentro da 

instituição de educação, principalmente no âmbito da Educação Infantil, garantindo uma 

aprendizagem mais coerente com nosso mundo globalizado, onde a informação cada 

vez mais, acontece de forma volátil, rápida e instantânea.  

Desta maneira, este projeto busca estudar e aprofundar a problemática referente 

ao papel da brincadeira e quais as suas possíveis implicações na construção da 

aprendizagem referente a linguagem oral e escrita, linguagem matemática e 

conhecimento de mundo de crianças com idade entre 5 e 6 anos de idade que 

frequentam a instituição de Educação Infantil e que em breve estarão adentrando na 

escola de ensino fundamental. Considerando que as atividades lúdicas podem ser uma 

brincadeira, um jogo ou qualquer outra atividade na qual aconteça uma situação de 

interação, ressaltando que o essencial neste contexto lúdico não é o tipo de atividade 

lúdica, mas sim a maneira como a mesma é direcionada, dirigida e vivenciada, e o mais 

importante: o porquê, qual o intuito de estar sendo realizada.  

 

3- OBJETIVOS: 

 3.1- GERAL:  

. Verificar e analisar como algumas brincadeiras contribuem e favorecem para a 

construção da aprendizagem das crianças com 5 e 6 anos de idade com relação à da 
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linguagem oral e escrita, da linguagem matemática e do conhecimento de mundo de 

forma significativa (com sentido) e prazerosa.  

 

3.2- ESPECIFICOS:  

. Discutir sobre o papel das brincadeiras dentro da instituição de Educação Infantil,  

. Desenvolver atividades lúdicas e jogos com crianças de 5 e 6 anos da Educação 

Infantil,  

. Trabalhar jogos e brincadeiras que favorecem o desenvolvimento da linguagem oral e 

escrita, linguagem matemática e conhecimento de mundo das crianças com 5 e 6 anos, 

preparando-as para a próxima etapa da escolarização no ensino fundamental. 

 

 

4- FUNDAMENTACÃO TEÓRICA:  

 

Falar de brincadeiras na educação infantil requer que pensemos nos principais 

sujeitos que participam dessas brincadeiras: as crianças e seus pares (professores/ 

educadores). No entanto, ao discorrermos sobre o brincar, devemos ponderar que toda e 

qualquer criança apresenta uma necessidade de brincar, e este fato constitui uma das 

principais características da infância. Sendo assim, o termo “brincar”, segundo o 

dicionário Ferreira (2003), significa "divertir-se, recrear-se, entreter-se, distrair-se, 

folgar". Também pode ser entendido como "entreter-se com jogos infantis", ou seja, o 

brincar nesta perspectiva é algo considerado como sendo uma ferramenta muito 

importante, que se faz presente nas nossas vidas, ou pelo menos acreditamos que 

deveria ser.  

Já conforme o ponto de vista de Oliveira (2000), o brincar não significa apenas 

recrear, mas sim possibilitar a criança a desenvolver-se integralmente. Para este autor o 

brincar é caracterizado como sendo uma das maneiras mais complexas que a criança 

utiliza para promover o estabelecimento da comunicação consigo mesma, com os outros 

e com o mundo. Aqui se enfatiza a ideia de que o desenvolvimento da criança se dá e 
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acontece através de trocas recíprocas, estabelecidas não só na infância, mas sim durante 

toda sua vida. Contudo, sabemos que por meio do brincar a criança consegue 

desenvolver capacidades importantes como a atenção, a memória, a imitação, a 

imaginação e ainda lhe é propiciado o desenvolvimento referente às áreas da 

personalidade, como por exemplo, a afetividade, a motricidade, a inteligência, a 

sociabilidade e a sua criatividade.  

Com relação ao brincar e a cultura, Machado coloca que: 

  

“Brincar é nossa primeira forma de cultura. A cultura é algo que 

pertence a todos e que nos faz participar de ideais e objetivos 

comuns. A cultura é o jeito de as pessoas conviverem, se 

expressarem, é o modo como as crianças brincam, como os 

adultos vivem, trabalham, fazem arte. Mesmo sem estar 

brincando com o que denominamos “brinquedo”, a criança 

brinca com a cultura”. (Machado -2003, p.21)  

 

Quando o assunto em questão é o brincar, faz-se necessário considerarmos que 

este brincar pode ser compreendido em função de diferentes correntes de pensamentos. 

Na psicologia, por exemplo, PIAGET (1989), enfatiza que a maneira pela qual a criança 

consegue assimilar, transformar o meio para adaptar suas necessidades e de acomodar 

(mudar a si próprio para adaptar-se ao meio) acontece sempre através do lúdico. Para 

ele por meio do brincar a criança de 3 a 5/6 anos consegue relacionar-se com outras 

crianças e passa dessa forma a perceber-se como sendo um “ser” no mundo, permeado 

pela relação entre o que é pessoal e o que he permite o seu ingresso no mundo das 

regras. Piaget em suas observações, considerando o que as crianças pensam sobre 

tempo, espaço e movimento, estudou a existência de diferentes características do brincar 

das crianças de acordo com as faixas etárias. Ele descobriu que enquanto crianças 

menores fazem suas descobertas por meio de experimentações e atividades repetitivas, 

as crianças maiores lidam com o desafio de compreenderem melhor o outro e de traçar 

regras comuns para as brincadeiras.  
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Já VYGOTSKY (1984), defende a ideia de que é imprescindível 

compreendermos a brincadeira como sendo uma atividade que preencha as necessidades 

da criança. Suas pesquisas mostram que a produção de cultura depende de processos 

interpessoais e por isso ele destaca a importância do professor como mediador e 

responsável pela ampliação do repertório cultural das crianças. Consciente de que as 

crianças se comunicam através do brincar, Vygotsky considera como sendo uma 

intervenção positiva a apresentação de novas brincadeiras e de instrumentos para 

enriquecê-las. Para ele é função da escola garantir o desenvolvimento e a autonomia das 

crianças, mas para que isso seja possível esse processo depende de intervenções que 

contemplem elementos desafiadores nas atividades pedagógicas, possibilitando aos 

pequenos desenvolver essa habilidade.  

Todavia, podemos considerar que a função do brincar não se encontra apenas no 

brinquedo, mas na atitude, na forma que a criança demonstra em relação ao brinquedo 

no momento da brincadeira e esse fato faz com que essa sua vivência, essa experiência, 

seja marcada e carregada de prazer, satisfação e aprendizados, mas o essencial do 

brincar é que as crianças tenham a oportunidade e possibilidade de explorar todas as 

fases do seu brincar, aproveitando todos os momentos. O prazer de brincar não deve 

estar ligado somente àquilo que a criança consegue fazer e realizar, mas deve estar 

relacionado com o ato da brincadeira. Desta forma, dentro do contexto da Educação 

Infantil o papel do professor se torna de extrema importância, visto que é ele o 

responsável em criar e principalmente organizar os espaços, disponibilizar os materiais 

e também porque não participar das brincadeiras juntamente com as crianças. 

Resumindo, o professor é o responsável direto pela mediação na construção do 

conhecimento de seus alunos, como nos enfatiza o documento abaixo:  

 

O professor é mediador entre as crianças e os objetos de 

conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações 

de aprendizagens que articulem os recursos e capacidades 

afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos 

seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos 

diferentes campos de conhecimento humano. Na instituição de 
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educação infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro 

mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e 

garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não 

discriminatório de experiências educativas e sociais variadas. 

(Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil- 

BRASIL, 1998, p. 30, v.01).  

 

Winnicott (1975) defende a ideia de que o brincar faz parte da essência do 

homem, que para a criança, o brincar constitui uma tentativa dela controlar o seu mundo 

externo, dela colocar-se em contato como próprio corpo, com o movimento o que 

certamente, irá auxiliá-la nas suas vivências envolvendo as relações espaço-tempo. Mas 

para que isso possa acontecer, o professor é considerado elemento e fator importante, 

pois deve desenvolver propostas lúdicas para serem trabalhadas em ambientes 

preparados a partir de espaços de vivências alegres, que contemplem momentos de 

descobertas que garantam principalmente o prazer de brincar. Winnicott (1975), afirma 

que: é no brincar, e somente no brincar que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser 

criativo e utilizar sua personalidade integral, e é somente sendo criativo que o indivíduo 

descobre o eu (WINNICOTT, 1975, p. 80).  

Mas para que o brincar e a ludicidade torne-se de fato, uma estratégia capaz de 

auxiliar na construção do conhecimento e no desenvolvimento global da criança se faz 

imprescindível que o professor tenha consciência plena de que ao planejar as suas 

atividades, as situações que serão vivenciadas por seus alunos, ele deverá estar 

garantindo uma aprendizagem significativa (com sentido para a criança), um 

conhecimento apropriado, uma atitude, considerando sempre que estas situações devem 

ter um propósito, uma intencionalidade educativa. Winnicott (1971) defende a ideia de 

que o brincar pode auxiliar a criança de diferentes maneiras, passando desta maneira, a 

ser um fator importante para o seu desenvolvimento. Outro autor que discorre sobre a 

importância do brincar é Brougere. Para ele : 

  

... a brincadeira stricto sensu é uma atividade que possui 

características particulares... Nela se faz de conta, ou 
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melhor, o que se faz só tem sentido e valor num espaço e 

tempo delimitado. Trata-se de uma atividade de segundo 

grau, que supõe uma distinção das formas comuns de 

atividade. Portanto, a brincadeira deve ser diferenciada das 

atividades comuns (de primeiro grau) e nisso ela se 

aproxima do teatro, da ficção e do humor, de outras 

atividades de segundo grau que integram tudo o que não se 

deve levar ao pé da letra. (BROUGÉRE, 2004, p.257)  

 

Um importante documento que norteia a educação infantil no Brasil, é que 

também enfatiza a questão do brincar é o Referencial Curricular de educação Infantil, 

que a respeito da brincadeira enfatiza que:  

 

A brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um 

vínculo essencial com aquilo que é o “não brincar”. Se 

a brincadeira é uma ação que ocorre no plano da 

imaginação, isto implica que aquele que brinca tenha o 

domínio da linguagem simbólica. Isto quer dizer que é 

preciso haver consciência da diferença existente entre 

brincadeira e a realidade imediata que lhe forneceu 

conteúdo para realizar-se. Nesse sentido, para brincar é 

preciso apropriar-se de elementos da realidade imediata 

de tal forma a atribuir-lhes novos significados. Essa 

peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da 

articulação e a imitação da realidade. Toda brincadeira 

é uma imitação transformada, no plano das emoções e 

das ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada. 

(...) A brincadeira favorece a autoestima das crianças, 

auxiliando-as a superar progressivamente suas 

aquisições de forma criativa. Brincar contribui, assim, 

para a interiorização de determinados modelos de 

adulto, no âmbito de grupos sociais diversos. Essas 
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significações atribuídas ao brincar transformam-no em 

um espaço singular de constituição infantil. 

(Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil -2002, p.27). 

 

Verificamos assim, que as instituições de Educação Infantil, conforme 

orientações do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, apresentam 

como função primordial, propiciar às nossas crianças a oportunidade de vivenciarem 

experiências de aprendizagem, articulando um trabalho capaz de articular em conjunto 

linguagem oral e escrita, linguagem matemática e conhecimento de mundo, garantindo 

assim espaços de ampliação das capacidades de comunicação e expressão e de acesso ao 

mundo pelas crianças. Independente da idade das crianças, a brincadeira pode e deve ser 

inserida e usada como elo um de ligação entre o objeto do conhecimento e a 

aprendizagem, possibilitando desta forma um conhecimento mais sólido e permanente 

ao aprendiz. Por este motivo o brincar na sala de aula, na educação infantil deve ser 

levado muito a sério, pois constitui um importante elemento responsável para a 

aquisição da aprendizagem de nossas crianças.  

Discorrendo um pouco agora sobre o jogo na educação infantil, Antunes (2003) 

coloca que este termo significa divertimento, brincadeira, passatempo. Contudo ele 

atenta para o fato de que, em nossa cultura, em nossa sociedade, esse termo (jogo) ser 

muitas vezes confundido com a competição. Ainda conforme as ideias deste autor, os 

jogos infantis podem incluir uma ou outra competição, mas sempre devemos ter como 

foco e o objetivo a estimulação do crescimento e da aprendizagem das crianças.  

Kishimoto (2002), por sua vez, com relação ao brinquedo, enfatiza ser este 

diferente do jogo. Para ela o brinquedo apresenta uma ligação intima com a criança, na 

ausência de um sistema de regras que organizam sua utilização. Já segundo o dicionário 

Ferreira (2003), o brinquedo constitui um “objeto destinado a divertir uma criança, ele é 

o suporte da brincadeira”, e sendo assim ele estimula a representação e a expressão de 

imagens que evocam aspectos da realidade. Falando ainda sobre o brinquedo, Vygotsky 

(1998), a respeito do papel do brinquedo, enfatiza ser este um suporte da brincadeira e 

ainda coloca-o como sendo um objeto que exerce uma grande influência no 
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desenvolvimento da criança, considerando que o brinquedo apresenta a capacidade de 

promover situações de transição entre a ação da criança com o objeto concreto e suas 

ações com significados.  

Levando em conta as ideias defendidas por estes estudiosos, podemos então 

enfatizar que na Educação Infantil, o brincar constitui um poderoso elemento de 

aprendizagem experiencial, considerando que ele (o brincar), através do lúdico, permite 

às crianças vivenciarem a aprendizagem como processo social. Nestas instituições de 

educação infantil a proposta envolvendo o lúdico, o jogo e a brincadeira devem ser 

utilizados objetivando promover uma aprendizagem significativa, sendo capaz de 

incorporar o conhecimento através das características do conhecimento do mundo. 

Através do lúdico, do brincar é possível oferecermos às crianças a aquisição e o 

desenvolvimento do conhecimento, da oralidade, do pensamento e do sentido. 

Entretanto, compreendermos a importância do brincar possibilita aos professores 

intervirem de maneira apropriada, não interferindo e não descaracterizando o prazer que 

o lúdico proporciona.  

Portanto, o brincar utilizado como recurso pedagógico não deve ser nunca 

utilizado de forma dissociada das atividades lúdicas que o compõe, levando em 

consideração que a vida escolar quando regida por normas e tempos determinados, por 

si só favorecem o processo de aprendizagem, fazendo do brincar na escola infantil um 

brincar diferente das outras ocasiões. A incorporação de brincadeiras, jogos e 

brinquedos na prática pedagógica das instituições de educação infantil permitem aos 

professores desenvolverem diferentes atividades que certamente contribuíram para 

inúmeras formas de aprendizagens e para a ampliação da rede de significados 

construtivos para as crianças. Vygotsky (1998) enfatiza que o educador poderá recorrer 

ao uso de diferentes jogos, brincadeiras, histórias e outros recursos, para que de forma 

lúdica, a criança possa ser desafiada, levada a pensar e a resolver situações cotidianas 

problemáticas, para que assim, consiga imitar e recriar as regras utilizadas pelos adultos.  

Ao educador cabe o papel de proporcionar situações diversificadas e imaginárias nas 

quais favorecerá o desenvolvimento cognitivo da criança, facilitando a interação com o 

outro e isso contribuirá significativamente para o aumento do conhecimento das 

crianças.  
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O brincar entendido como prática pedagógica atua como um recurso que em 

muito contribui para o desenvolvimento infantil e cultural das crianças. Brincar não é 

apenas destinar momentos reservados para deixar as crianças livres, à vontade, em um 

espaço com ou sem brinquedos, mas sim, brincar constitui um momento no qual 

podemos ensinar e porque não aprendermos muito mais com elas. É muito importante 

que neste contexto, o professor também participe e que proponha desafios em busca de 

uma solução e da participação coletiva. O educador é considerado a peça fundamental 

no processo envolvendo as brincadeiras. Ele é um elemento essencial, considerando que 

educar não se limita em repassar informações ou mostrar apenas um caminho, mas em 

ajudar a criança a tomar consciência de si mesmo, do outro e da sociedade em que vive.  

 

5- METODOLOGIA:  

 

O projeto de intervenção foi construído baseado na proposta de pesquisa-ação, 

que por sua vez constitui uma modalidade de investigação que tem como foco articular 

reflexão e ação no contexto educacional. Este tipo de pesquisa iniciou-se a partir da 

metade do século XX, tendo como um dos seus precursores Kurt Lewin. A pesquisa-

ação constitui-se desta maneira de múltiplos passos para investigação e solução de 

problemas. É uma forma de comprovar as ideias na prática como meio de melhorar e 

incrementar o conhecimento acerca de um tema. Esta pesquisa é pautada em quatro 

passos: Planejamento, Ação, Observação e Reflexão. É um processo colaborativo no 

qual os membros de uma equipe de pesquisa-ação trabalham juntos para solucionar um 

problema refletindo criticamente sobre suas ações e suposições; recopilam a informação 

acerca de seus comportamentos, ações, resultados e julgamentos. David Tripp (2005) é 

um dos autores que discorre sobre a pesquisa-ação e a conceitua como: “Pesquisa-ação 

é toda tentativa continuada, sistemática e empiricamente fundamentada de aprimorar a 

prática.” Para David:  

 

A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia 

para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de 

modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar 
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seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos. 

(TRIPP, 2005, p.445).  

 

No processo da pesquisa-ação é preciso diagnosticar uma dada situação, 

formular uma estratégica de trabalho, desenvolver estratégicas e uma avaliação 

eficiente, para em seguida, analisar e compreender a nova situação. Esse tipo de 

pesquisa proporciona um processo de reflexão-ação-reflexão que ajuda aos professores 

a ter clareza sobre sua prática em sala de aula, promovendo mudanças atitudinais 

necessárias para assegurar uma boa formação dos futuros professores. Dessa forma irá 

gerar mudanças na cultura escolar, criando comunidades de investigação que contribuirá 

para práticas participativas e democráticas e fazendo surgir uma re-significação do 

conceito de professor, de aluno, de aula e de aprendizagem. Foi com base na pesquisa-

ação que o trabalho foi elaborado e estruturado.  

 

5.1- SUJEITOS: 

  O projeto de pesquisa-ação teve como sujeitos da pesquisa, alunos de uma das 

instituições de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Uberlândia, que 

frequentam a turma do 2º período da educação infantil e possuíam idades entre 5 e 6 

anos.  

 

5. 2- INSTRUMENTOS: 

 Os instrumentos utilizados no decorrer do desenvolvimento do projeto de 

pesquisa-ação, inicialmente foram observações e aplicação de atividades lúdicas 

envolvendo práticas de linguagem oral e escrita, matemática e conhecimento de mundo. 

Também fizeram parte dos recursos utilizados fotografias, jogos criados pelo 

pesquisador e anotações provenientes das notas de campo entre outros.  

 

5. 3- SITUAÇÃO: 

 A aplicação das atividades e as observações provenientes das propostas das 

atividades desenvolvidas e aplicadas com as crianças foram realizadas pela 

pesquisadora.  
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5.4- PROCEDIMENTO: 

 Primeiramente foi realizado o contato com a diretora responsável pela 

instituição de Educação Infantil, para solicitar a autorização para execução e realização 

do projeto na instituição. Concedida a permissão ficou acordado que todas as atividades 

propostas e realizadas ocorreram dentro dos espaços da respectiva escola e que a 

professora regente (pesquisadora) será a responsável por conduzir, coordenar, 

desenvolver e analisar os resultados de toda a pesquisa. O primeiro momento com as 

crianças foi realizado em uma roda de conversa, na qual as crianças foram informadas 

que ao longo do ano iríamos realizar diferentes brincadeiras envolvendo as letras, os 

números, as cores, as formas geométricas, a natureza, o movimento e o conhecimento 

de mundo. Nessa etapa elas puderam expressar seus gostos, suas brincadeiras prediletas 

a respeito do que era o brincar para elas. O projeto com a participação das crianças 

iniciou-se no mês de março de 2015 (com rodas de conversas e observações em 

intervenções do brincar) e foi finalizado no mês de novembro do mesmo ano, sendo 

elaborado e construído a partir notas de campo produzidas por meio de observações, 

registros fotográficos, rodas de conversa, atividades envolvendo brincadeiras 

direcionadas e recursos pedagógicos diversos, que juntamente com a pesquisa 

bibliográfica, geraram um total de 19 notas de campo, as quais foram construídas e 

discutidas ao longo do desenvolvimento do projeto.  

 

5.5- ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS ATIVIDADES LÚDICAS: 

 As análises e discussões das atividades lúdicas desenvolvidas ao longo do 

projeto pesquisa-ação foram realizadas com base na fundamentação teórica citada 

anteriormente, com base nas observações diárias, nos registros em forma de imagens 

(fotos) e nas informações provenientes da aplicação das atividades propostas e 

desenvolvidas com as crianças (notas de campo).  

 

6.- CRONOGRAMA:  

Ao longo do projeto de pesquisa ação foram executadas as etapas de 

levantamento bibliográfico e de hipóteses, escolha da instituição, desenvolvimento das 
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atividades com as crianças, construção das notas de campo durante o decorrer de 2015, 

sendo a redação final do projeto finalizada em abril de 2016. 

  

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS :  

Através das atividades lúdicas desenvolvidas com as crianças da turma do 2º 

período da educação infantil, foi possível contatar que o brincar favorece sim o 

aprendizado das crianças, considerando que por meio da brincadeira o ser humano 

torna-se apto a viver e conviver em sociedade, reproduzindo a sua cultura por meio de 

diferentes símbolos. Durante a construção desse estudo, observamos que o brincar, na 

educação infantil pode ser sim considerado o mais completo processo educativo 

podendo o mesmo influenciar não só o cognitivo da criança, mas também o seu 

intelecto, o seu emocional e o seu corporal. Os objetivos propostos na pesquisa-ação de 

verificar como algumas brincadeiras e atividades lúdicas contribuem e favorecem a 

construção da aprendizagem das crianças com 5 e 6 anos de idade, no que tange a da 

linguagem oral e escrita, a linguagem matemática e ao conhecimento de mundo de 

forma significativa (com sentido) e prazerosa para essas crianças foi alcançado, 

considerando que o brincar é um componente que pertence à especificidade da criança, 

da infância, o que por sua vez, lhe garante e oportuniza ale do seus desenvolvimento 

pleno e integral, o seu saber, os seus conhecimentos e todas as expectativas da criança 

com relação ao mundo que a cerca. Com base na fundamentação teórica, nas 

observações e nas notas de campo, constatamos que as crianças podem sim adquirir a 

aprendizagem da linguagem escrita e oral, da linguagem matemática e do conhecimento 

de mundo por meio do brincar, ou seja, por meio de diferentes brinquedos, brincadeiras 

e jogos. Na escola de educação infantil ás vezes o professor/educador se sente 

desmotivado principalmente pela falta de recursos pedagógicos para propor atividades 

envolvendo o brincar, mas se faz necessário mostrar para estes professores que as 

crianças precisam brincar e que este brincar deve ser fruto de um planejamento bem 

elaborado e estruturado, capaz de contemplar atividades lúdicas diversificadas, mas com 

qualidade, envolvendo segurança, garantindo uma aprendizagem significativa (com 

sentido para a criança) e contribuindo para a construção da identidade destas crianças.  
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RESUMO: Brincar de poetar foi uma atividade interdisciplinar entre as disciplinas de 

Educação Infantil e Leitura e Produção de Texto do curso de Pedagogia que ocorreu na 

Fundação Carmelitana Mario Palmerio na cidade de Monte Carmelo –MG. O desafio 

foi demonstrar aos alunos graduandos a vivência da experiência de um trabalho 

didático-pedagógico em que pudesse observar a relação do diálogo entre os docentes e 

suas disciplinas, bem como a possibilidade da relação teoria-prática. Os graduandos  

vivenciaram sobre a importância da “brincadeira” do ler e escrever, utilizando como 

texto literário a poesia. O desenvolvimento das atividades permitiu a exploração de uma 

aprendizagem de docentes e discentes que se recriaram, se permitiram em seus anseios, 

suas dúvidas, trocarem suas experiências e realizarem descobertas. Brincar com as 

palavras em contexto lúdico e estético faz com que adultos e crianças tenham a o 

encanto do ler e escrever com sensibilidade.  

Área: Ler e escrever. Poesia. Formação. 

 

 
“...Poesia para crianças, assim como a prosa tem que ser antes de tudo muito boa! De 

primeiríssima qualidade!! Bela, movente, cutucante, nova, surpreendente, bem  
escrita...Mexendo com a emoção, com as sensações, com os poros, mostrando algo de 

especial ou que passaria desapercebido, invertendo a força usual de a gente se 
aproximar de alguém ou de alguma coisa...Prazerosa, divertida, inusitada se for a 

intenção do autor...Prazerosa, triste, sofrente,  se for a intenção do autor...Prazerosa, 
gostosa, lúdica, brincante,  se for a intenção do autor...”(Fanny Abramovich) 

 
A epígrafe já nos exorta o quanto a poesia é um recurso poético que nos permite 

diferentes momentos que alimentam a nossa imaginação, a nossa formação humana, 

pessoal, social e política.  Brincar de poetar foi assim, uma atividade interdisciplinar 

entre as disciplinas de Educação Infantil e Leitura e Produção de Texto do curso de 

Pedagogia que ocorreu na Fundação Carmelitana Mario Palmerio na cidade de Monte 

Carmelo –MG. O desafio foi demonstrar aos alunos graduandos a experiência de um 
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trabalho didático-pedagógico em que pudesse observar a relação do diálogo entre os 

docentes e suas disciplinas, bem como a possibilidade da relação teoria-prática, 

fazendo-os refletir e vivenciar sobre a importância da “brincadeira” do ler e escrever. 

Além dessa perspectiva, oferecer aos alunos graduandos experiências estéticas de leitura 

e produção de sentidos com o texto literário, permite também suscitar o (re)-

dimensionamento e a (re)-significação de sua prática leitora pessoal e profissional.  

Considerando o aprender a aprender é que surgiu a ideia de organizar um projeto 

interdisciplinar em que os docentes das duas disciplinas estariam trocando suas 

experiências e saberes assim como entrecruzando em aprendizagens que favoreceriam 

um ambiente cooperativo e construtivo. De um lado um docente-pedagogo e de outro 

um docente formado em letras, ambos com sua complexidade de saberes próprios ao ato 

de ensinar e aprender, mas que agora se corroboram para favorecer a partilha de 

conhecimentos, num processo dinâmico que possibilita a formação de conceitos e 

opiniões para a realização de uma atividade interdisciplinar. Do outro lado estão os 

alunos que deverão se articular em pequenos grupos para desenvolverem as tarefas 

propostas que ora serão individuais, ora coletivas. A atividade foi desenvolvida  com 

uma turma do primeiro período do curso de Pedagogia, que contava com 

aproximadamente  50 alunos. 

O projeto foi algo que incentivou e desafiou os sujeitos participantes do processo 

ensino-aprendizagem e desse modo fez com que professores e alunos estivessem agindo 

coletivamente e procurando interligar saberes que foram redimensionando e 

desenvolvendo um processo pedagógico interdisciplinar.  

Para que esse projeto tivesse seu sucesso uma organização de estratégias foi 

selecionada, a partir dos objetivos, proporcionando aos alunos o desenvolvimento de 

várias potencialidades, e teve durabilidade de quatro meses.   

 Esses quatro meses de atividades de discussão, pesquisa, leitura, releitura e 

escrita foram exaustivamente realizados por discentes e docentes considerando que a cada 

etapa, a apreensão do momento, uma vez que se faziam feedbacks do processo 

desenvolvido a fim de que pudesse retomar quando necessário.  

O desenvolvimento da atividade por meio de projetos é por apresentar um 

modelo de aprendizagem que  busca possibilitar uma postura pedagógica de autonomia, 
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pesquisa, interdisciplinaridade,  experiência concreta e participação em grupo, enfim, 

um trabalho significativo entre os envolvidos no processo educativo. 

[...]o trabalho com projetos oferece boas situações para que as 
crianças produzam os seus textos de forma contextualizada. Oferece 
reais condições de produções de escrita e de situações de leitura, 
favorece a busca de informações e a consulta a fontes de diferentes 
tipos: jornais, revistas, enciclopédias etc. (COELHO; LOBÃO, 
2011,pg-42)  

Oportunizar aos alunos da academia o pensar sobre o processo educativo é algo 

desafiador, uma vez que enquanto docentes devemos saber estimular em nossos alunos 

um trabalho pedagógico que se torne interessante para o grupo, envolvendo-os, 

incentivando-os a desenvolver suas habilidades e atitudes, principalmente com uma 

geração de alunos em que a atividade cognitiva de ler significa relacionar às novas 

tecnologias.  

Para que a aula e todo o processo educativo aconteçam, a relação 
professor-aluno e as técnicas de ensino – “componentes operacionais 
de cada proposta metodológicas”- (MARTINS, 2002) são 
fundamentais. Esta é uma das razões por que os educadores procuram 
formas mais lúdicas de ensinar, buscando os  interesses dos 
educandos.(GONÇALVES;  GOUVÊA, 2011, p.94) 

Nesse viés, de uma intervenção lúdico- acadêmica é que se pensou ser  possível 

brincar com as letras para ler e escrever, e o ensino superior deve ao mesmo tempo 

buscar sempre mais interação com a escola básica na sua relação teoria-prática é que o 

“Brincar de Poetar” se apresenta como um despertar de atividades capaz de ampliar uma 

ação didática que revigore a dimensão do ensinar e aprender.  

Nesse processo de desenvolvimento da linguagem oral e escrita se faz 

importante que se abram as portas para os diversos gêneros textuais e o poema é um 

recurso que estimula as pessoas a ler e escrever de forma prazerosa não importando a 

sua faixa etária ou em que nível de ensino se encontra.  

Mas, afinal como brincar de poetar? Antes de explicar como é essa brincadeira, 

primeiro se faz importante compreender o ato de brincar e o significado da poesia e do 

poema. Vale ressaltar que utilizaremos os dois termos de forma concomitantemente, 

sabendo que o poema é um gênero textual que apresenta características que o diferencia 

dos demais gêneros, é um texto composto em estrofes e versos. E a poesia é o que 

compõe o poema, está associada a uma atitude criativa, que envolve musicalidade e 
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lirismo. Sabemos que a criança da atualidade,  com os avanços tecnológicos e a rapidez 

a informação, convivem com diferentes imagens no cotidiano através de gêneros 

textuais, que circulam na sociedade, e, por isso, promover um ensino em que incorpore 

as experiências de vida.  

A poesia é um recurso criativo que provoca uma interação lúdica e gratificante e 

apresenta ao homem uma possibilidade de formação e desenvolvimento de pessoa 

sensível capaz de buscar um olhar consciente e transformador de realidades; tem em seu 

objeto literário uma possibilidade de remexer com o que está estabelecido e criar novas 

ordens. Esse contexto literário não significa que estamos falando  apenas de alegria e 

fantasia, inclui também um olhar de rupturas, desafios e dor, portanto, é uma 

pluralidade de símbolos a serem desvendados e criados pelo poder das palavras.  

Brincar é divertir-se, é alegrar-se, seja em qualquer época ou faixa etária, pois 

sempre podemos despertar em nós a criança que um dia fomos e que se encontra 

adormecida em virtude das exigências do homem adulto. Porém, no início do 

desenvolvimento da criança, a brincadeira, a ação do brincar, se faz presente nas mais 

variadas situações e sob as mais diversas formas, que inicia mesmo com uma 

comunicação icônica até a invenção da escrita. 

Em educação infantil brincadeira é coisa séria; a criança utiliza das experiências 

dessa linguagem para compreender o mundo e as pessoas. Nesse percurso entre o eu e a 

descoberta do seu entorno, a criança vai progressivamente (re)-significando seu 

comportamento, seus sentimentos, suas relações, enfim constrói a sua singularidade a 

partir da diversidade de seus encontros.  

No caso das brincadeiras com as palavras, o foco de atenção das 
crianças recai não sobre os aspectos referentes ao significado das 
palavras ou aos sentidos dos textos, e sim sobre os recursos mais 
diretamente ligados aos aspectos sonoros da linguagem. (LEAL; 
SILVA, 2011, p.63) 

A brincadeira, mesmo com as palavras acontece em torno de personagens de 

contos de fada e de fábulas, de heróis, de animais, enfim em um movimento de 

conquista de capacidades linguísticas de falar, ouvir e comunicar as mais diferentes 

situações do cotidiano, nessa interação de realidade e fantasia. Segundo Vygotski(apud 

DAVIS; OLIVEIRA, 1990, p.51) “ a aquisição de um  sistema linguístico reorganiza, 

pois, todos os processos mentais infantis. A palavra dá forma ao pensamento, criando 
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novas modalidades de atenção, memória e imaginação.” Assim,  promover a dimensão 

expressiva e comunicativa das ideias através dos poemas é algo significativo e que se 

liga intimamente ao desenvolvimento das capacidades das crianças de uma forma lúdica 

e prazerosa.  

Quando se tem a oportunidade de entrar em contato com o mundo da leitura e da 

escrita de maneira interessante, desde o início de nossa vida escolar, sem uma 

obrigatoriedade do ler e escrever, se abre um espaço de socialização que ultrapassa ao 

ato de codificar e decodificar. Leva-se em consideração a criança e sua relação com o 

mundo, deixando de lado paradigmas ou verdades absolutas; é um possibilitar 

momentos de deixar o pensamento se alimentar de novas ideias. Considerando essa 

perspectiva é que o poema vem colaborar e oferecer material para o jogo simbólico, 

tanto presente na infância.  

Oferecer aos alunos a oportunidade de contato com diferentes modelos de textos, 

contextualizando a língua escrita, através de seus usos, mesmo antes de se tornarem 

efetivamente capazes de ler e escrever, é essencial para que desse contato, façam 

descobertas fundamentais para o seu processo de alfabetização, promovendo maior 

entrosamento, troca de informações e de experiências, de forma a aumentar a qualidade 

do processo de aprendizagem.  

A criança é um sujeito ativo e interativo que realiza atividades que podem 

ampliar e modificar a compreensão do meio e, nesse sentido,  é preciso entender que “a 

linguagem não é apenas vocabulário, lista de palavras ou sentenças.”(REFERENCIAL 

CURRICULAR NACIONAL PARA EDUCAÇAÕ INFANTIL-RCNEI, 1998, p.121, 

vol.3), mas constrói relações e estabelece comunicações que permitem compreender o 

mundo. A poesia será assim uma possibilidade diferente e encantadora de contato com a 

simbolização, a imaginação, desenvolvimento de habilidades comunicativas. Com a 

criança se pode brincar do jeito que quiser, é aberta ao novo, aos desafio, à curiosidade 

e, com as letras não é diferente.  

O processo de ensinar a ler e escrever não é apenas transmitir um legado cultural 

e o que temos presenciado é uma dificuldade de a escola trabalhar a linguagem escrita, 

burocratizando-a e muitas vezes engessando-a com cópias ditados, redações 

descontextualizadas apresentando ao final  um trabalho que não expresse sensibilidade, 
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expressividade e uma precariedade produção de conhecimento. Por isso, dinamizar a 

produção de textos que favoreça e estimule um processo de escrita juntos aos 

graduandos que lhes permita criar e produzir textos espontâneos, individuais e coletivos 

e que poderão depois perceber que tal atividade pode ser aplicada quando estiverem 

atuando como docentes.  

As experiências na escola devem apresentar um encantamento das palavras 

descortinando para seus alunos a leitura de mundo, independentemente de sua faixa 

etária.  A poesia não significa apenas um período da infância, mas é uma  manifestação 

cultural que permeia o nosso imaginário  e cultura,  mesmo quando nos tornamos 

adultos. 

A atividade teve seus momentos ora individual, ora coletivo, permeando todo o 

processo formativo do ler e escrever dos alunos graduandos,  a partir de textos 

acadêmicos que traduzem  interação das teorias de desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças e  que contribuem para a compreensão do processo de apropriação e elaboração 

do conhecimento   assim como  as análises dos aspectos semânticos e  estilísticos da 

língua, que contribuem de forma tão significativa para a construção dos poemas. 

Inicialmente, o professor selecionou poemas que deveriam ser analisados em 

seus aspectos semânticos, estilísticos e sonoros. Concomitantemente, as professoras 

foram explicando em suas disciplinas sobre a importância da linguagem oral e escrita e 

sua importância no processo formativo das crianças. Ao identificar esses aspectos os 

alunos compreenderam  relações entre significantes e significados, o estético da língua e 

suas variações de acordo com o contexto e no caso do poema sua musicalidade, 

sensibilidade, sua expressividade. Assim, durante as aulas houve uma singular discussão 

dos poemas apresentados, um estudo aprofundado sobre a temática, sobre questões 

gramaticais, ortografia, adequação do léxico, entre outros elementos relevantes uma vez 

que, posteriormente, estariam aplicando na produção de sentidos de seus próprios 

poemas.  

Desenvolvida a primeira etapa, de reconhecimento e do cotejar de diferentes 

poemas é agora o momento da pesquisa. Nesse instante, é pesquisar poemas que então 

virão a compor uma Antologia Poética, a serem utilizadas no ensino infantil.  
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Para as crianças menores, as canções rimadas, a brincadeira com parlendas e a 

leitura de poemas com os sons das palavras cumprem a função de despertar uma 

reflexão de uma consciência fonológica que podem auxiliar sobre as palavras escritas, 

além da sensibilidade e percepção de vivências de características sociais, modos de 

falar, ampliação do vocabulário além do estilo de texto.  

Trabalhar essa perspectiva na academia promoveu desenvolver atitudes leitoras 

com os graduandos da Pedagogia de uma ação poética do ler e escrever. Em um 

primeiro instante o objetivo seria oportunizar aos alunos do curso de Pedagogia uma 

vivência de diálogo entre as disciplinas Educação Infantil e Língua Portuguesa, Leitura 

e Produção de texto, mas no decorrer das ações previstas o alcance de objetivos fez com 

que os professores se aproximassem de forma tão efetiva que se fez importante 

compreender aspectos intrínsecos dessa conexão.  

Essa aproximação fez com que cada docente percebesse de maneira mais efetiva 

o quanto é imprescindível uma educação que estabeleça um diálogo autêntico entre 

formadores. Reconhecemos nossa inconclusão, o que “implica necessariamente a 

inserção do sujeito incabado num permanente processo social de busca. [...]nos 

tornamos seres em quem a curiosidade, ultrapassando os limites que lhe são peculiares 

no domínio vital, se torna fundante da produção do conhecimento.”(FREIRE, 2002, 

p.23).Passamos a identificar a necessidade de acrescentar em nossa intervenção 

pedagógica uma comunicação e compreensão de conceitos próprios de cada disciplina a 

fim que o intento de BRINCAR DE POETAR fosse alcançado.  

Dando continuidade à brincadeira, foi então realizada uma roda de leitura, 

professores e alunos se sentam para que os alunos apresentem um dos poemas 

selecionados na Antologia e então os recitem, dramatizem e apresentem análises nos 

aspectos semânticos, estéticos e sonoros. Durante suas explanações devem explicitar o 

público alvo a ser desenvolvido a atividade, relevância do tema do poema, fazendo 

enfim uma abordagem relacionada ao ensino para crianças. A roda de leitura permitiu 

evidenciar o que os alunos aprenderam a distinguir, a leitura em voz alta e as 

modulações de voz que se anuncia em um texto escrito, a interlocução  com o discurso 

escrito e a oralidade.  
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Após a roda de leitura, às  análises apresentadas da antologia pesquisada, trocas 

de saberes de poemas socializados, estão agora aptos realizar jogos de palavras e 

manipular as dimensões sonoras das letras e sílabas que se unem em forma de 

brincadeiras, podendo então criar seus próprios poemas, uma vez que tiveram a 

oportunidade de apreenderem as habilidades de comparar palavras quanto às 

semelhanças sonoras e as aliterações. Brincando com as palavras podem aprender a 

ensinar.  

 Essa vivência da roda de leitura foi apenas uma prévia da apresentação final, 

uma vez que apresentaram posteriormente, em um noite de gala, os  seus próprios 

poemas, sendo que para essa noite foi selecionado 10 (dez) poemas. A sua escolha foi 

realizada por outros docentes do curso de letras e pedagogia a fim de que fosse algo 

imparcial.  

MINHA HISTÓRIA 
  
O Primeiro dia de aula. 
Momentos para nunca  esquecer 
As pernas tremendo tanto 
E agora? O que é que vou fazer? 
 
A escola é tão grande 
E pequenina sei que sou 
Em meio a tantos coleguinhas 
Um desespero me abraçou. 
  
Estranhos e desconhecidos. 
Aqui não vou ficar. 
Professora, me leve para casa, 
Porque lá é o meu lugar! 
  
__ Minha pequenina, 
não há porque chorar. 
A escola é sua amiga 
e  logo  você vai se acostumar. 
  
A vida traz mudanças, 
Em todo tempo e lugar 
Desconhecidos tornam-se  amigos 
Se você acreditar. 
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Então acreditei e a causa 
Abracei 
A tristeza foi embora 
e amigos conquistei 
  
A escola me ajudou 
A obter conhecimento 
Se antes ela era assustadora, 

                                       Hoje é o meu alento.( Poema de uma aluna) 

Assim é que foi então o trabalho ora de maneira individual ora colaborativa. No 

que se refere às atividades individuais foram a escolha dos poemas que compuseram a 

Antologia Poética de seus grupos, a criação de seu próprio poema e a internalização que 

cada membro fez a partir das leituras e singularidades que trazem em seu processo de 

envolvimento com o processo educativo. As atividades coletivas foram às trocas de 

saberes, as discussões dos referenciais teóricos, a escolha do poema da Antologia que 

selecionaram e que  apresentaram   para toda a sala. Esse movimento de rever, repensar, 

analisar e decidir juntos permitiu que os alunos exercitassem a participação, iniciativa, 

aceitação e a curiosidade  elementos fundamentais no processo educativo. 

O trabalho com poemas nos permitiu presenciar a importância da linguagem oral 

e escrita. No início da vida escolar da criança a linguagem oral é algo fundamental, uma 

vez que se encontra em um processo de aquisição independente de qualquer coisa e 

quando esse mesmo aluno chega ao ensino superior essa linguagem volta a ter 

importância, pois se prepara para desafios acadêmicos em que têm que se expressar. 

Nesse viés, a poesia foi um recurso que auxiliou aos alunos graduandos a perceberem o 

quanto certas práticas pedagógicas são produtivas  pois criam condições para que 

sejamos produtores de conhecimento e puderam  produzir suas  subjetividades, tornando 

o trabalho com a linguagem na escola mais eficiente, criando mecanismos de ampliação 

para os textos, tornando-os mais criativos, mais significativos para os alunos.  

Os alunos do curso de Pedagogia ao brincar com as letras e criar seus próprios 

poemas nos faz recordar José Paulo Paes “a Poesia é brincar com palavras como se 

brinca com bola, papagaio, pião.” Assim, é importante que a escola dê continuidade a 

esse caminho espontâneo, natural, que se iniciou nos primeiros anos de vida da criança, 

contribuindo para que ela amplie ainda mais essa visão poética de mundo. 
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A poesia tem como objeto primordial a palavra, que como afirma José Paulo 

Paes “ bola, papagaio e pião de tanto brincar se gastam, as palavra não: quanto mais se 

brinca com elas mais novas ficam”. Por meio dos recursos estilísticos da língua é 

possível estabelecer um jogo entre as palavras e explorá-las nas mais diversas 

possibilidades. 

Há muitos recursos que podem ser empregados no poema, como a musicalidade, 

a repetição e a linguagem metafórica, essa última responsável por conferir ao texto 

maior subjetividade. 

Segundo Frantz ( 2011, p.122   )  

o poema trabalha, lapida a palavra. Busca a musicalidade, explora a 
sonoridade, o seu ritmo, os seus vários significados, fazendo da 
palavra um jogo, uma atividade lúdica na qual a palavra passa a ser 
um brinquedo com infinitas possiblidades. Desse modo o texto poético 
nos torna mais sensíveis à realidade quotidiana, amplia nossa 
percepção linguística, a nossa sensibilidade para com a riqueza e a 
beleza do mundo da palavra. 

Nesse sentido, o texto poético pode ser explorado em seus mais diversos 

aspectos, tanto por meio de elementos sonoros, no plano fonético, quanto pela sua 

organização no papel. A principal finalidade do trabalho com poesias em sala de aula 

deve ser o exercício da capacidade criadora da linguagem. É imprescindível que se 

perceba como as figuras de linguagem, como metáfora, metonímia, sinestesia, 

onomatopeia, são importantes e relevantes para a construção do lirismo e da 

musicalidade do poema. Há todo um arranjo com as palavras, como o intuito de reforçar 

e expressar a subjetividade por meio do texto poético.  

As crianças no início do processo de escolarização necessitam vivenciar 

situações significativas de leitura e de escrita  em um espaço de aprendizagem  em que 

ocorra por meio atividades lúdicas e de vivência de seu cotidiano. Há crianças que estão 

inseridas em um meio cognitivo mágico da escrita, outras por sua vez, entram na 

aprendizagem da leitura e da escrita pelo treino das habilidades escritas. Em geral as 

primeiras se tornam leitoras , às outras tem um destino incerto.  

Ao demonstrar para nossos graduandos a magia do poema, queremos acreditar 

que estamos a despertar-lhes a importância pelo gosto pela leitura feita com 

compreensão e entonação e lhe possibilitar desenvolver suas habilidades do ler e 
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escrever, superar suas dificuldades e acima de tudo respeitar as diferenças e limitações 

de cada um.  

A avaliação desenvolvida durante o desenvolvimento desse projeto foi 

processual e mediadora, uma vez que a todo o momento os professores faziam 

intervenções pedagógicas, orientando, reorganizando reflexões orais e escritas enfim, 

redefinindo ações à medida que os alunos exerciam seus apontamentos. Ao criar um 

ambiente que favorece o aspecto lúdico com o poema, viabiliza o entendimento de um 

processo criativo ao mesmo tempo em que  incentiva a serem criadores  também de 

produtos criativos. Dinamizar o processo formativo dos licenciandos provocando-lhes a 

uma reflexão contextualizada dentro da prática educativa lhes sugere repensar relações, 

valores, processos de descoberta e criações fazendo com que possam experienciar o que 

poderão realizar com seus futuros alunos.  

Sem a promoção de desafios adequados, a partir do que este observou 
e refletiu, é altamente improvável que as crianças venham a construir 
“da maneira mais significativa possível” os conhecimentos 
necessários aos seu desenvolvimento, isto é, sem que ocorra uma ação 
pedagógica mediadora(desafiadora e provocativa).( HOFFMANN, 
2012, p.19) 

Essa perspectiva da avaliação mediadora foi assim norteadora do desenrolar das 

atividades e a culminância final aconteceu em uma noite de gala, onde alguns dos 

poemas foram escolhidos por outros professores da instituição e que trabalham no curso 

de Letras. Foi também organizado um livreto com todos os poemas dos alunos e todos 

receberam a coletânea feita por seus colegas.  

Vygotsky nos ressalta que a aprendizagem acontece de maneira interativa e, ao 

realizar essa atividade se pode perceber de forma clara e precisa como os alunos e 

professores se recriaram, se permitiram vivenciar seus anseios, suas dúvidas, trocarem 

suas experiências e realizarem descobertas.  

É importante ressaltar que a atividade oportunizou uma aprender brincando com 

as palavras, em  sua dimensão lúdica,  estética, sonora e gráfica. Brincar de pensar com 

a poesia é algo que podemos propor e realizar com adultos, que dirá com as crianças  e 

de qualquer faixa etária, sendo que apenas se faz preciso deixar-nos guiar por ideias que 

nos impulsionam a viajar na imaginação do ler e escrever. 
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O Brincar de poetar evidencia finalmente uma proposta dos indicadores de 

qualidade na Educação Infantil na dimensão “Multiplicidade de experiências e 

linguagens”- professoras criarem oportunidades prazerosas para o contato das crianças 

com a palavra escrita, além de abordar um tema importante como o letramento. 

A aprendizagem seja da criança na escola, seja de um aluno na academia está 

fundamentada na leitura e compreensão de textos. Dessa formam cabe ao docente 

propiciar oportunidades a todos os envolvidos, de desenvolver esse processo cognitivo, 

através de estratégias que aprimorem a competência linguística, de trazer o romantismo 

de volta para o mundo deles. Valorizar a leitura e a compreensão de textos a partir do 

poema é um caminho que permite ampliar o encanto de ler e escrever.  

Quando o educador propõe situações que convidam aos seus alunos  a um 

contato com o hábito da leitura, poética ou não, desencadeia um processo de formação 

de leitor que proporciona motivos para falar, ouvir e escrever. O trabalho com a poesia 

ajuda a nós aprendizes, a um aperfeiçoamento do vocabulário, a leitura, a linguagem 

oral e um adentrar com a cultura estimulando desde cedo à consciência crítica do leitor.  

É preciso ensinar aos alunos a beleza da língua, sua complexidade, mas acima de 

tudo estabelecer um vínculo de um sujeito leitor-escritor que mergulha na imortalidade  

das letras que se desenham sobre o papel, nos tornando  poetas e poetisas. 
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Resumo: O presente artigo visa descrever o caminho processual da Educação Infantil 
brasileira na perspectiva da inclusão educacional, sob os seguintes olhares: das leis 
brasileiras que regulamentam tal temática, do que afirmam pesquisadores da área e da 
leitura de produções acadêmicas. A opção metodológica para atendimento ao objetivo 
descrito foi a revisão da literatura de pesquisadores da Educação Infantil e educação 
inclusiva e um levantamento bibliográfico das teses e dissertações publicadas entre os 
anos de 2004 a 2015 no Banco de Teses e Dissertações da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul – UFRGS, LUME – Repositório digital da produção acadêmica da 
UFRGS utilizando as palavras-chave Inclusão e Educação Infantil, simultaneamente. As 
considerações iniciais que tal estudo permite chegar são: a necessidade de mais 
pesquisas sobre inclusão na Educação Infantil afinal esta é a primeira etapa básica do 
sistema educacional brasileiro, o repensar da formação dos profissionais que atuam 
nesse contexto, bem como dos espaços utilizados e do serviço que é prestado. A 
mudança não é estrutural, mas sim de paradigma, que leve todos os educadores a 
olharem seus alunos sejam eles público alvo da educação inclusiva ou não, como 
indivíduos capazes de aprender; merecedores de respeito, igualdade, zelo e atenção. 
 
Palavras-chave: Inclusão. Educação Infantil. LUME. 

 

 

 Introdução 
 

A inclusão consiste em adequar os sistemas sociais 
gerais da sociedade, de tal modo que sejam eliminados 

os fatores que excluíam certas pessoas do seu seio e 
mantinham afastadas aquelas que foram excluídas. 

SASSAKI, 2005 

 

Dados do Censo Escolar disponíveis para consulta através do Portal Brasil 

sugerem um crescimento significativo no que diz respeito às matrículas de alunos 

público alvo da educação especial na educação básica regular em classes comuns. Ao 

observarmos os Dados Estatísticos na tabela abaixo constata-se tal crescimento: 
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ANO ALUNOS PÚBLICO ALVO 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

MATRICULADOS EM 

UNIDADES DE ENSINO 

ALUNOS PÚBLICO ALVO DA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

MATRICULADOS EM CLASSES 

COMUNS DE UNIDADES DE ENSINO 

1998 200.000 26.000 

2014 884.516 698.768 
Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora através dos dados do Censo Escolar  

 

Os dados dentro de um recorte temporal de dezesseis anos, mais de uma década e 

meia, deixam claro não somente o crescimento do número de matrículas de alunos 

público alvo da educação especial, pois o valor mais que quadruplica. Como também do 

total de alunos público alvo da educação especial matriculados nas redes de ensino em 

classes comuns. Em 1998 do total apenas 13% estavam matriculados em classes 

comuns. Em 2014 esse percentual aumenta para 79% do total. 

Nosso país vivencia ao longo de sua história um processo de transformações 

constantes. A citar a criação da Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 que em seu 

conteúdo faz alterações na Lei de Diretrizes e Bases n° 9.394/96, publicada no Diário 

Oficial do dia 5 de abril de 2013 e determina a obrigatoriedade das crianças a partir de 4 

anos de idade no Ensino Infantil. Anterior a criação desta lei, o acesso ao Ensino Básico 

gratuito até era garantido pela Constituição Federal do Brasil para as crianças de 4 a 17 

anos de idade, porém aos pais ou responsáveis legais por esses indivíduos a 

obrigatoriedade de matriculá-los só existia de fato à partir dos 6 anos, onde os mesmos 

já ingressavam no Ensino Fundamental.  

A Lei 12.796 ao garantir tal obrigatoriedade de matrícula aos 4 anos de idade tem 

como avanço no cenário educacional brasileiro o reconhecimento e valorização da 

Educação Infantil. Para tanto, tal lei determina para essa etapa de ensino, nomeada pré-

escola, uma carga horária de 800 horas/ano, que devem ser distribuídas por uma 

quantidade mínima de 200 dias letivos, passa-se a ter instrumentos de controle de 

presença devendo ser, no mínimo, 60% ao ano33.  

                                                           
33 Alguns pesquisadores vêm tais medidas como o prenúncio de um processo de antecipação da 

escolarização, nossa visão até o presente momento é o que já ressaltamos: a valorização da Educação 
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Vivenciamos todo um processo pelo qual o país historicamente passa de 

transformação de uma política assistencialista voltada para as crianças de 0 a 5 anos 

para uma política de cunho educativo, onde a mudança da prática pedagógica do 

professor da educação infantil está inserida.  

Aliado a tudo isso é preciso pensar numa educação inclusiva que se inicie desde a 

educação infantil. Como as produções acadêmicas vem abordando essa temática? Quais 

são as principais categorias que emergem dessas questões?  

É preciso, ao menos, tentar sobrevoar tais questões, cogitar respondê-las para que 

avanços positivos de fato aconteçam. Focado nessa perspectiva se faz uma revisão da 

literatura e um levantamento bibliográfico do Banco de Teses e Dissertações da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul denominado LUME – Repositório digital 

da produção acadêmica da UFRGS que trazem como temática Inclusão e Educação 

Infantil. 

 

 Contextualizando a Educação Infantil Brasileira 

[...] o estudo do passado pode, sim, suscitar reflexões 
que sirvam para aqueles que trabalham com a infância e 

a sua educação nos dias de hoje [...] as propostas para 
agora não podem ser pensadas como coelhos a se tirar 

magicamente da cartola, mas precisam envolver uma 
profunda reflexão ancorada tanto na prática quanto nos 

resultados das pesquisas e na produção teórica. 
KUHLMANN JR, 2015 

 
 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira 9.394/96 institui a Educação 

Infantil como a primeira etapa da Educação Básica. Logo a LDB no artigo 4º, determina 

que: 

 

                                                                                                                                                                          
Infantil. Tal antecipação da escolarização não está atrelada a obrigatoriedade de matrícula aos 4 anos, mas 
sim a proposta pedagógica desenvolvida nas unidades de ensino.   
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Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de: (...) IV - atendimento gratuito em 
creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade; (...). 

 

O atual Plano Nacional da Educação – PNE, aprovado em 2014 reforça tal 

questão quando em sua primeira meta visa “universalizar, até 2016, a educação infantil 

na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta 

de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.” 

A LDB ainda garante nos seus artigos 29 e 30 como e onde deve ser feito e 

efetivado o atendimento às crianças de zero a seis anos quando relata: 

 

Seção II – Da Educação Infantil 
Art. 29. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos 
de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. 
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 
I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos 
de idade; 
II – pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 
 
 

A partir de 2006, com a ampliação do ensino fundamental para nove anos de 

duração (Lei nº 11.274/2006) e a inserção das crianças de 06 anos em escolas de ensino 

fundamental, uma nova configuração da educação infantil está sendo desenhada, uma 

vez que o atendimento em creches e pré-escolas passa a contemplar as crianças de 0 a 5 

anos, com a extensão da obrigatoriedade do ensino para os quatro anos de idade. As 

consequências dessas mudanças para a educação infantil, sobretudo na ordem do 

pedagógico, ainda são pouco exploradas, mas já tem gerado debates sobre o que estaria 

sendo considerado como um movimento de antecipação da escolaridade. 

As Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução 

nº 5, de 17 de dezembro de 2009), que em sua versão final, visa uma prática que consiga 

transpor o caráter assistencialista para um caráter educativo entende a relação educar e 

cuidar como indissociável. Dessa forma, estabelece em seu Art. 5º que:  
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Art.5°: A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é 
oferecida em creches e pré-escolas, as 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.  

 
 

Afinal o ato de cuidar ultrapassa processos ligados somente à proteção e ao 

atendimento das necessidades físicas da criança como alimentação, repouso, higiene, 

conforto e prevenção da dor. Cuidar exige colocar-se em escuta às necessidades, aos 

desejos e inquietações, supõe encorajar e conter ações no coletivo, solicita apoiar a 

criança em seus desafios, requer interpretação do sentido singular de suas conquistas no 

grupo, implica também aceitar a lógica das crianças em suas opções e tentativas de 

explorar movimentos no mundo. 

As relações de cuidado numa visão sociológica são vistas como não sendo 

exclusivo da relação adulto-criança, mas um “modelo gestado historicamente nas 

sociedades ocidentais a partir de certas condições associado à mulher.” Carvalho (1999) 

A docência no Brasil durante sua trajetória histórica passou por um movimento de 

transição em sua composição no quesito gênero. Inicialmente composta por uma 

maioria masculina, hoje, cada vez mais, com raras exceções, há prevalência do gênero 

feminino principalmente nas etapas iniciais de ensino (Creche, Pré-escola e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais). A diferenciação ocorre apenas no Ensino Fundamental 

Anos Finais e Ensino Médio onde as mulheres continuam como maioria, mas não uma 

maioria absoluta e no Ensino profissionalizante onde os homens aparecem como 

maioria. Em documento do MEC denominado Estudo exploratório sobre o professor 

brasileiro que tem como base os resultados do Censo Escolar da Educação Básica 2007, 

o seguinte gráfico inserido no documento citado e aqui ilustrado retrata tal realidade: 
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De acordo com Saparolli (1997, apud Jardim, 2003, p.60), a creche não se 

feminizou como ocorreu com o magistério, mas nasceu feminina, é uma profissão de 

gênero feminino porque está ligada ao cuidado de crianças e “a função é exercida com 

base em atributos considerados inatos ou em habilidades aprendidas através da 

socialização informal. Esta é uma das razões que tem sido alegada para entender o 

expressivo número de mulheres que trabalham com crianças pequenas porque são 

mulheres preparadas para o exercício da maternidade” (ibid). 

Na condução desse processo, tendo como foco o que regulamenta nosso país para 

a Educação Infantil, voltamos a atenção para a prática pedagógica do profissional que 

atua nesse segmento. Profissionais estes que são em sua maioria mulheres-professoras e 

que necessitam desenvolver no dia-a-dia práticas características/específicas da 

Educação Infantil. 

Carvalho (2011) a esse respeito diz: 

 

[...] existe uma prática pedagógica própria da Educação Infantil, 
construída sobre pressupostos que subsidiam, também, as práticas de 
maternidade – uma matriz cultural comum, tanto aos ideais de 
professora competente, quanto de uma boa mãe – que remete a uma 
concepção de infância, a um conceito de cuidado infantil e às normas 
sobre a adequação das mulheres a tais tarefas, sendo que todas essas 
ideias são social e historicamente construídas. (Carvalho, 2011, p. 28) 
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Ao tentar traçar, ao menos parte, da trajetória da educação infantil brasileira, com 

suas peculiaridades em termos de proposta pedagógica, corpo docente, formação destes, 

entre tantas outras questões. Algo maior e inserido em todo esse processo nos inquieta: 

O que tem revelado as pesquisas acadêmicas, em relação ao trabalho desenvolvido na 

educação infantil dentro de uma proposta de educação inclusiva? 

Tal inquietação nos remete a outras questões mais pontuais e específicas, como: 

São muitos os pesquisadores que se dedicam a abordagem da temática educação 

inclusiva na educação infantil? Tais trabalhos tem conseguido levar a reflexão de onde 

estamos, em termos de realidade brasileira, e onde pretendemos chegar? Se realmente 

há uma prática pedagógica específica da educação infantil, tal prática tem conseguido se 

caracterizar como uma prática inclusiva? 

O presente artigo não tem a pretensão de responder tais questões, mas tem a 

tentativa de despertar o olhar do leitor para tais problemáticas que emergem no sistema 

de ensino brasileiro. 

Iniciamos contextualizando a educação infantil, continuemos agora abordando a 

educação inclusiva. 

 

 Educação Inclusiva Efetiva, em Processo ou Utópica? 

Estar preparado para aprender... Estamos sempre 
preparados, dependendo daquilo que é reconhecido pelo 

educador como ‘aprendizagem’. Trata-se, portanto, de 
valorizarmos o conhecimento que já existe sobre 

processos de aprender e ensinar, evitando qualquer cisão 
simplificadora que separe o aluno com deficiência de 

seus companheiros de mesma idade. 
BAPTISTA, 2011 

 

 
Uma escola que vise a efetivação de uma educação na perspectiva inclusiva 

precisa estar aberta para a diversidade34, sua transformação não se remete somente a 

                                                           
34 A palavra diversidade é empregada neste artigo como conceito mais amplo que engloba o conceito de inclusão, ao 

utilizar tal palavra o objetivo é se referir ao atendimento não só dos alunos público alvo da educação inclusiva como 
também o aluno que não está inserido neste universo. 
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questões de acessibilidade arquitetônica. A acessibilidade e receptividade ao diverso 

tem que estar presente em todos os espaços da escola. Na parte estrutural, na proposta 

político pedagógica de ensino, na formação profissional do docente e demais servidores 

que ali se encontram, afinal, todos, em maior ou menor grau estarão em contato direto e 

indireto e inseridos no contexto do processo de inclusão. 

Quanto a isso Morin (2011) cita: 

Cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de unidade da 
espécie humana não apague a ideia de diversidade, e que a da sua 
diversidade não apague a da unidade. Há uma unidade humana. Há 
uma diversidade humana. A unidade não está apenas nos traços 
biológicos da espécie Homo sapiens. A diversidade não está apenas 
nos traços psicológicos, culturais, sociais do ser humano. Existe 
também diversidade propriamente biológica no seio da unidade 
humana; não apenas existe unidade cerebral, mas mental, psíquica, 
afetiva, intelectual; além disso, as mais diversas culturas e sociedades 
têm princípios geradores ou organizacionais comuns. É a unidade 
humana que traz em si os princípios de suas múltiplas diversidades. 
Compreender o humano é compreender sua unidade na diversidade, 
sua diversidade na unidade. É preciso conceber a unidade do múltiplo, 
a multiplicidade do uno. (MORIN, 2011, p. 49-50) 

 

A leitura que podemos fazer da educação inclusiva brasileira é que a mesma se 

caracteriza por um modelo educacional, gestado e pautado em leis bem elaboradas e até 

avançadas em comparação a vários outros países da América Latina, porém na prática 

não se efetivam, encontrando-se ainda bem distante do que verdadeiramente necessita a 

realidade escolar. 

Como Mendes (2006) bem explica: 

 

Se o termo surgiu no início da década de 1990 e veio associado a uma 
prática de colocação de alunos com dificuldades prioritariamente nas 
classes comuns, hoje o seu significado aparece ampliado, englobando 
também a noção de inserção de apoios, serviços e suportes nas escolas 
regulares, indicando que a inclusão bem-sucedida implica 
financiamento. [...] Ainda estamos na luta pelo acesso, e este deve ser 
direcionado necessariamente para aumentar as matrículas nas classes 
comuns das escolas públicas do ensino regular. 
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Entretanto, só o acesso não é suficiente, e traduzir a filosofia de 
inclusão de leis, dos planos e das intenções para a realidade dos 
sistemas e das escolas requer conhecimento e prática. É preciso, 
portanto, questionar: Qual a prática necessária? E o conhecimento 
necessário para fundamentar a prática? E este é, sem dúvida nenhuma, 
um exercício para a pesquisa científica. (MENDES, 2006, p. 402) 
 
 

Ao focarmos o nosso olhar para a educação inclusiva na educação infantil, talvez 

a primeira e evidente conclusão que chegamos é que se é a educação infantil a primeira 

etapa da educação básica é antes de tudo por lá que a efetivação da educação inclusiva 

deve começar.  

 Tal evidência apesar de clara e óbvia, ainda não se concretiza no dia-a-dia da sala 

de aula. Os Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI’s ainda estão longe de se 

constituírem em espaços inclusivos, o professor da educação infantil, em muitos casos, 

não possui a devida preparação e nem mesmo valorização profissional. Tendo condições 

de salários, em muito, inferior aos que estão ou se dedicam as etapas de ensino 

subsequente.  

É como se na prática o que se efetiva é semelhante a uma pirâmide invertida. 

Quanto ‘menor’ a etapa de ensino, ali se concentram os menores salários, as menores 

exigências de formação superior e continuada do profissional que ali se encontra. 

 
 

Produções acadêmicas 

No momento em que o professor detiver o conhecimento 
dos instrumentos de ação para efetivar sua prática 

educativa e não só tiver o conhecimento, mas souber 
operacionalizar esses instrumentos em favor de seu 
alunado, passará então a ter liberdade de criação e 

direcionamento de sua prática embasada em uma teoria 
viva. 

ZANATA, 2004 
 

Na tentativa de entender melhor o que acontece com a educação inclusiva na 

educação infantil fez-se um levantamento bibliográfico das teses e dissertações 

publicadas no Banco de Teses e Dissertações da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul – UFRGS, denominado LUME – Repositório digital da produção acadêmica da 
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UFRGS através da busca das palavras-chave Inclusão e Educação Infantil, dentro de um 

recorte temporal de 2004 a 2015. 

Para referendar a escolha por esse banco de teses e dissertações vê-se como 

importante ressaltar e relatar algumas características existentes na UFRGS. Sendo elas: 

 A existência de um Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu), 

vinculado à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), unidade que também congrega o Curso de Licenciatura em Pedagogia e a 

formação pedagógica dos demais Cursos de Licenciatura da Universidade. O PPGEdu 

integra o sistema de Pós-Graduação da UFRGS, composto por 71 Programas, avaliados 

e reconhecidos pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação, distribuídos em 69 Cursos de 

Doutorado, 71 de Mestrado Acadêmico e 9 de Mestrado Profissional. Em suas quatro 

décadas de existência, o PPGEdu/UFRGS articula sua proposta formativa a partir de 

demandas sociais, científicas e acadêmicas da área. As linhas e projetos de pesquisa, as 

disciplinas, as teses e dissertações e a produção bibliográfica e técnica do corpo docente 

e discente expressam a inserção político-social no âmbito dos avanços e impasses da 

Educação brasileira, em especial a Educação Básica, em consonância com os objetivos 

históricos do Programa. Iniciado em 1972 como Curso de Mestrado em Educação. Em 

1976 iniciou o Curso de Doutorado em Ciências Humanas – Educação. O 

PPGEdu/UFRGS, com o objetivo de formar profissionais qualificados para o exercício 

das atividades de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento da produção de conhecimento no 

campo da Educação, até dezembro de 2011 titulou 1.413 mestres e 579 doutores. 

A UFRGS na Faculdade de Educação com 40 anos de existência, possui pós-

graduação na linha de pesquisa do eixo 2 em Educação Especial e Processos Inclusivos. 

Na Universidade também se encontra em plena atividade o Núcleo de Estudos em 

Políticas de Inclusão Escolar – NEPIE que possui registro no sistema da UFRGS e no 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, desde 2005 e 

tem como objetivo investigar a área da Educação, com ênfase nos sujeitos com 

necessidades educativas especiais e nos processos inclusivos. O grupo é constituído por 

pesquisadores vinculados à Linha de Pesquisa Educação Especial e Processos 

Inclusivos do PPGEdu/UFRGS. Atualmente o coordenador do grupo é o professor Dr. 

Cláudio Roberto Baptista, que há mais de 20 anos dedica-se à análise das instituições de 
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ensino no contexto brasileiro e italiano, procurando compreender as possibilidades de 

implementação de processos inclusivos. 

Durante a busca os dados numéricos a que se chega são: 

Das 141 teses e dissertações publicadas durante os anos de 2004 a 2015 na área da 

inclusão, ao fazermos uma busca refinada utilizando as palavras-chave Inclusão e 

Educação Infantil, simultaneamente, apenas 06 pesquisas são identificadas. Esse valor 

representa aproximadamente 4,3% do total das publicações. O que nos leva a refletir 

sobre talvez a necessidade de aumento no número de pesquisadores que se dediquem a 

discutir tal temática.  

As 06 publicações estão divididas em 02 teses de doutorado e 04 dissertações de 

mestrado. Sendo publicadas no ano de 2007 uma dissertação, 2009 outra, 2011 duas 

teses e uma dissertação e em 2015 uma dissertação.  

Os títulos, bem como, temáticas abordadas em cada trabalho foram 

respectivamente: 

2007 - Inclusão na educação infantil: as crianças nos (des)encontros com seus 

pares; 

2009 - A literatura infanto-juvenil 'nas águas' da inclusão escolar: navegar é 

preciso; 

2011 - Corpos que não param: criança, "TDAH" e escola; 

2011 - Educação especial e educação infantil: uma análise de serviços 

especializados no Município de Porto Alegre; 

2011 - Autismo e inclusão na educação infantil: um estudo de caso longitudinal 

sobre a competência social da criança e o papel da educadora; 

2015 - Formação continuada e educação especial: a experiência como constitutiva 

do formar-se; 

Baseando-se nas temáticas, nos resumos e em partes lidas dos trabalhos, é nítido 

que a publicação de 2009 tem como objetivo a análise específica da literatura infanto-

juvenil em língua portuguesa com destaque para os livros que trazem como personagens 

de suas narrativas sujeitos com deficiência. Os trabalhos de 2011 também trazem a 

discussão de temas mais específicos da educação inclusiva. O listado primeiro tem 

como questão central responder a seguinte pergunta: O que acontece com o saber e o 
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não saber da educação face aos Corpos Que Não Param?35 O segundo objetiva 

analisar a constituição do atendimento educacional especializado em educação 

especial para crianças da Educação Infantil. E o terceiro tem como objetivo geral 

investigar as mudanças do perfil de competência social de uma criança com autismo 

na educação infantil, ao longo de um ano letivo, em dois contextos: pátio e sala de aula. 

Detivemos um pouco mais o nosso olhar para os trabalhos de 2007 e 2015. A 

dissertação publicada em 2007 investiga como ocorrem as interações entre pares nos 

processos de inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais. Tal 

trabalho traz como análise quatro dimensões que revelam os modos de socialização 

observados no grupo investigado. São elas: Os caminhos para estar juntos: compreender 

o outro; Movimentos ativos de aproximação; Ações partilhadas; Tão perto e tão longe. 

Algumas conclusões que a pesquisa relata é que as crianças dão visibilidade às 

diferenças que se apresentam no encontro com seus pares, mas nem tudo o que é gerado 

entre elas tem a ver especificamente com a marca distintiva da deficiência e que o 

brincar aparece reafirmado como uma estratégia que possibilita a aproximação entre as 

crianças. 

Já a dissertação de 2015 recentemente publicada teve como objetivo principal 

analisar os possíveis elos entre formação de professores, pesquisa acadêmica e 

contextos de inclusão escolar na Educação Básica, considerando predominantemente 

a educação infantil e o ensino fundamental. Foram investigadas, ainda, as características 

de um processo formativo instituído com base na ação de professores envolvidos em 

uma proposta que busca valorizar a inovação, a experiência docente e a reflexão 

pedagógica. O estudo foi desenvolvido a partir de um grupo de trabalho denominado 

Grupo de Práticas, instituído no âmbito de um projeto aprovado no programa 

Observatório da Educação (OBEDUC). Esse grupo é constituído por professores de 

Educação Básica e pesquisadores envolvidos com a área da educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva. O principal objetivo do grupo é propiciar que 

professores de Educação Básica implementem planos de ação inovadores nas escolas 

vinculadas ao projeto. Percebeu-se a dimensão de apoio que o grupo passou a 

                                                           
35 Corpos Que Não Param se referem a crianças com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH. 
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representar no que diz respeito ao planejamento e à reflexão sobre as práticas 

pedagógicas desses professores no âmbito de seus cotidianos de atuação. Destacou-se, 

também, um movimento de retroalimentação envolvendo os conceitos elencados pelos 

integrantes do grupo como norteadores do percurso (cotidiano, necessidade e inovação). 

Registrou-se ainda na pesquisa a importância de levar em consideração os espaços 

dialogados de formação, principalmente quando tomamos como referência contextos de 

inclusão escolar e do investimento em processos formativos que levem em consideração 

as práticas pedagógicas dos professores como espaços de produção de saberes. 

Considerações Finais 

Tolerar a existência do outro, e permitir que ele seja 
diferente, ainda é muito pouco. Quando se tolera, apenas 
se concede, e essa não é uma relação de igualdade, mas 
de superioridade de um sobre o outro. Deveríamos criar 

uma relação entre as pessoas, da qual estivessem 
excluídas a tolerância e a intolerância. 

JOSÉ SARAMAGO, 1993 

Ao tentar traçar os caminhos que o presente artigo perpassa: Educação Infantil, 

Educação Inclusiva e publicações acadêmicas sobre essa temática, vários aspectos se 

revelam dentro deste contexto e merecem destaque. Dentre eles gostaríamos de 

ressaltar: 

A importância de formação inicial e continuada dos professores que atuam na 

educação infantil para melhor atenderem as demandas específicas que tal etapa exige 

dentro de uma política nacional de educação inclusiva. Quanto a isso Mantoan (2006) 

relata: 

 

No caso de uma formação inicial e continuada direcionada à inclusão 
escolar, estamos diante de uma proposta de trabalho que não se 
encaixa em uma especialização, extensão ou atualização de 
conhecimentos pedagógicos. Ensinar, na perspectiva inclusiva, 
significa ressignificar o papel do professor, da escola, da educação e 
de práticas pedagógicas que são usuais no contexto excludente do 
nosso ensino, em todos os seus níveis. A inclusão escolar não cabe em 
um paradigma tradicional de educação e, assim sendo, uma 
preparação do professor nessa direção requer um design diferente das 
propostas de profissionalização existentes e de uma formação em 
serviço que também muda, porque as escolas não serão mais as 
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mesmas, se abraçarem esse novo projeto educacional. (MANTOAN, 
2006, p. 54-55). 
 
 

Muito ainda precisa ser feito, temos leis que regulamentam a educação inclusiva 

desde a educação infantil, a Resolução CNE/CEB nº 2/2001, que institui Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica é um registro disso, pois no 

artigo 1º, Parágrafo único, determina que: 

 

 O atendimento escolar desses alunos tenha início na educação 
infantil, nas creches e pré-escolas, assegurando-lhes os serviços de 
educação especial sempre que se evidencie, mediante avaliação e 
interação com a família e a comunidade, a necessidade de atendimento 
educacional especializado.  

 

 

Educação inclusiva na educação infantil, para que de fato aconteça mais que leis e 

regulamentações é necessário um repensar de a quem a escola se destinada. É 

necessário, uma mudança conceitual, onde as relações de interação no espaço escolar 

consigam ocorrer de forma natural e positiva, com o aluno deficiente ou não, sendo 

visto como um ser sempre capaz de aprender. Arroyo (1998), referenda tal atitude: 

 

[...] nada justifica, nos processos educativos, reter, separar crianças, 
adolescentes ou jovens de seus pares de ciclo de formação, entre 
outras razões, porque eles aprendem não apenas na interação com os 
professores-adultos, mas nas interações entre si. Os aprendizes se 
ajudam uns aos outros a aprender, trocando saberes, vivências, 
significados, culturas. (ARROYO,1998, p. 41) 
 
 

É fato que a realidade vivenciada ainda não atende ao que as leis, diretrizes e 

estudiosos da área tanto preconizam. Mas é necessário ter a visão de Mantoan (2006) e 

acreditar que: 

 

É inegável que as ferramentas estão aí para que as mudanças 
aconteçam e para que reinventemos a escola, desconstruindo a 
máquina obsoleta que a dirige, assim como os conceitos sobre os 
quais ela se fundamenta, os pilares teórico-metodológicos em 
que ela se sustenta. (MANTOAN, 2006, p. 35) 
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Enfim a realidade está aqui e agora e pode ser modificada visando a melhoria da 

qualidade do ensino ofertado, visando uma educação mais humanizadora e igualitária 

que trate a todos com o mesmo valor que a cidadania deveria conceder indistintamente. 

O que se deve é acreditar, acreditar que é possível melhorar e buscar caminhos para essa 

melhora. 
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RESUMO 

Este projeto aconteceu em uma escola municipal da cidade de Uberlândia-MG, 
conforme exigências da disciplina de Estágio Supervisionado I do curso de Pedagogia 
da UFU, no ano de 2015. Foi desenvolvido a partir de observações que realizamos na 
sala de aula e a constatação da necessidade de se trabalhar com diferentes práticas que 
contemplasse o alfabeto, quais as letras que compõem as palavras, os números, as 
diferenças, e trabalhar também em diferentes espaços da escola. Foi realizado na turma 
do II Período, ou seja, alunos com faixa etária de 5 anos, com o intuito de mostrar aos 
alunos que todos somos diferentes, como por exemplo, apresentamos diferenças físicas 
e culturais e que há uma necessidade de cada um respeitar e conviver com as mesmas. 
Assim desenvolvemos diversas atividades que privilegiasse o conhecimento prévio dos 
alunos, utilizando da ferramenta de contação de histórias. Objetivou também 
desenvolver nas crianças sua criatividade para realizar as atividades, privilegiando 
momentos lúdicos com as mesmas. As atividades foram organizadas em 12 momentos, 
resultando em 8 dias de atividades.  
 
Palavras-chave: Educação infantil;  Respeito as diferenças; Contação de história. 
 

INTRODUÇÃO 

A escola tem como função a socialização do saber e promover a construção da 

cidadania, sendo assim a prática educativa do professor deve ter um contexto histórico, 

político, social, cultural.  Atualmente tem se notado profundas transformações do 

mundo do trabalho, mudanças de valores, tendências e relações no mundo, reconstrução 

do conhecimento do mundo usando outras linguagens, aprendizagem e ensino não se 

fazem exclusivamente na escola. Levando em conta ainda os avanços e utilização de 

meios tecnológicos, o que tem gerado novas demandas para produção e gestão de 

conhecimentos e para exercício das profissões sendo assim um grande desafio para as 

Universidades repensar seu processo formador e a contribuição pedagógica do estágio.  
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Assim o estágio supervisionado tem como função desenvolver competências nos 

que diz respeito ao ensino- aprendizagem o estágio. A resolução do Conselho Nacional 

de Educação/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, artigo 12 inciso 3, determina que o 

estagio supervisionado deve ser realizado em uma escola de educação básica, a partir do 

inicio da segunda metade do curso e ser avaliado conjuntamente pela escola formadora 

e a escola campo de estágio. A instituição escolhida para realização deste estágio foi 

uma escola da Rede Municipal de Educação infantil da cidade de Uberlândia/MG. 

Tratatava-se então de uma escola localizada em bairro perímetro urbano da cidade, que 

atende característica sócio econômica famílias que trabalham no comércio, indústrias, 

entre outros, a maioria possui emprego fixo e mantêm seus filhos com uma certa 

estabilidade, salvo alguns casos em que os pais ficam desempregados.  

Após realizar as entrevistas e observações das práticas pedagógicas foi feito um 

diagnóstico da realidade escolar, para assim em parceria com a professora orientadora 

planejar uma proposta de projeto de intervenção. Dessa forma apresentamos o projeto 

para a professora da sala e para a supervisora da escola, após aprovado por ambas, 

foram realizadas as atividades com a turma selecionada, sob acompanhamento da 

professora regente. 

Observamos na escola a ausência de contações de histórias com técnicas 

diferentes e notamos também que utiliza-se sempre da mesma metodologia para 

trabalhar com as crianças. Dessa forma o projeto e as atividades realizadas estão em 

torno de contações de histórias e atividades que não estão nas rotinas das crianças. 

Através das contações aconteceram conversas e atividades que foram realizadas 

contagem, tentativas de escritas, comparação e o estímulo da imaginação e lúdico das 

crianças 

Foi desenvolvido em 12 momentos que foram divididos em 8 dias. As histórias 

utilizadas para o desenvolvimento do projeto foram: “A Rua do bem me quer”, autora 

Therezinha Casasanta, “Com quem será que eu me pareço?” da autora Geogirna Martins 

e “Esta é a Silvia” dos autores Jeanne Willis e Tony Ross. 
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PROJETO DE INTERVENÇÃO  

 

O projeto “Sou diferente como os animais”, tem com intuito mostrar aos alunos 

que todos somos diferentes, como diferenças físicas e culturais, e a necessidade de cada 

um respeitar e conviver com as mesmas.  Foram desenvolvidas diversas atividades em 

que explore o conhecimento prévio dos alunos, utilizando da ferramenta de contação de 

histórias envolvendo o tema das diferenças. O projeto visou explorar o conhecimento 

prévio, o lúdico, a criatividade e a imaginação dos alunos, estimular os alunos a 

trabalharem com quantidade, a compreensão de gráfico, o reconhecimento das letras do 

alfabeto, a tentativa de produzir e registrar nomes dos animais e o trabalho coletivo. 

 

OBJETIVOS 

- Explorar o conhecimento prévio, lúdico, criatividade e a imaginação dos alunos; 

- Instigar os alunos há realizarem registro através da escrita confrontando suas 

hipóteses; 

- Estimular os alunos a trabalharem com quantidade e a compreender gráfico; 

- Estimular o reconhecimento das letras do alfabeto e a tentativa de produzir e registrar 

nomes dos animais; 

- Conhecer os diferentes animais que vivem na “Rua do Bem Me Quer” e seus 

costumes, visando mostrar as diferenças entre os animais; 

- Estimular o trabalho coletivo; 

- Mostrar as diferenças entre os animais e entre os humanos para conscientizar os 

alunos; 

- Promover o sentimento de respeito ao diferente; 

 

 

METODOLOGIA 

 1º momento: Iniciamos o projeto com uma roda de conversa, falando sobre 

animais. Quais animais eles gostavam, já viram, ouviram falar, se todos os animais são 

iguais, o que eles tem de diferença etc. E falamos que íamos contar uma história sobre 
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os animais que viviam na “Rua do bem me quer”, mas que antes eles deviam imaginar 

quais animais que moram nesta rua. 

ESPAÇO FÍSICO: Este momento foi realizado na garagem da escola. 

 

 2º momento:  Os alunos produziram desenhos imaginando quais eram os animais 

que moram na “Rua do bem me quer”. Assim estimulamos o lúdico das crianças, a 

criatividade e a imaginação. 

ESPAÇO FÍSICO: Sala de aula 

MATERIAIS: folhas A4 e lápis de cor. 

  

3º momento: A contação de história, com a técnica da mala contadora de história 

do livro “A Rua do bem me quer”, autora Therezinha Casasanta. 

ESPAÇO FÍSICO: Garagem 

MATERIAIS: os objetos necessários para a contação de história, como a mala, as casas, 

os animais etc. 

 

 4º momento: Depois de contar a história retornamos a sala de aula e foi feito um 

levantamento junto com os alunos dos animais que apareceram na história. Os alunos 

registraram em uma folha estes animais, depois de realizarem a tentativa de escrita nós, 

as estagiárias, escrevemos no quadro para assim as crianças já observarem que não 

escrevemos as palavras com qualquer letra. 

ESPAÇO FÍSICO: Sala de aula 

MATERIAIS: giz de quadro negro, caderno e lápis dos alunos. 

 

 5º momento: Retornamos as atividades do 2º momento e do 4º momento, e 

elaboramos um gráfico de quantos alunos adivinharam quais animais tinham na história. 

O gráfico foi feito por animal, por exemplo, na história tem o coelho, as crianças que 

desenharam o coelho na atividade anterior levantaram a mão e fizemos a contagem, 

logo marcamos no gráfico o número de quadradinhos de acordo com número de 

crianças que desenharam este animal. Cada criança fez o seu gráfico registrando com 

tinta e nós fizemos junto com elas mas em um cartaz grande. 
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ESPAÇO FÍSICO: Sala de aula 

MATERIAIS: Folha com o gráfico impresso, tinta, cartaz com o gráfico, pedaços de 

papel recortados. 

  

6º momento: Fizemos novamente uma roda de conversa para lembrarmos como ficou a 

casa de cada animal que mora na Rua do bem me quer, como os animais pintaram a 

casa, como ficou a cortina, as plantas que plantaram na casa etc. Levamos o material 

utilizado na contação de história para auxiliar na discussão. Após a conversa, 

provocamos os alunos sobre quem gostaria de morar na Rua do bem me quer e como 

seriam suas casa. 

ESPAÇO FÍSICO: sala de aula em roda 

MATERIAIS: casas utilizadas na contação de história 

  

7º momento: Após a roda de conversa, montamos a nossa rua. Foi um desenho 

coletivo e cada aluno desenhou como seria a sua casa. Depois dos desenhos prontos 

montamos a rua e os alunos escolheram qual seria o nome da rua realizando uma 

votação. 

ESPAÇO FÍSICO: sala de aula em roda 

MATERIAIS: cartaz para desenho coletivo 

  

8º momento: Em uma roda explicamos para as crianças as diferenças dos 

animais, que alguns são roedores, como na história, que são animais que comem 

castanhas, onde vivem, como nascem. Mostramos para as crianças imagens de animais e 

discutimos com eles o que são esses animais, até chegar na resposta certa. Separamos a 

turma em grupos de quatro crianças, dividimos as imagens e alfabeto móvel, com as 

letras de cada animal, entre os grupos. As crianças tentaram montar o nome do 

respectivo animal que está em seu grupo. Depois de todos os grupos realizarem a 

atividade, nós levamos fichas com as características dos animais para que a turma os 

relacionasse. 

ESPAÇO FÍSICO: varanda do fundo 

MATERIAIS: imagens, alfabeto móvel, fichas. 
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9º momento: Realizamos uma roda de conversa sobre as diferenças. Primeiro 

trouxemos o que nós vimos na história e nas rodas de conversas, que cada animal tem 

sua característica, cada um é de um jeito. E depois questionamos os alunos se nós somos 

todos iguais, se nós gostamos da mesma coisa, se as partes do nosso corpo são iguais. 

Depois de realizar a roda de conversa foi realizado a contação de história do livro “Com 

quem será que eu me pareço?” da autora Geogirna Martins, com a técnica do avental. 

ESPAÇO FÍSICO: garagem 

MATERIAIS: livro e objetos para a contação. 

10º momento: Na sala de aula conversamos sobre a história, que cada animal 

parecia com uma pessoa e no final as crianças estavam falando o animal que eles 

pareciam. Assim nós descobrimos com qual animal parecemos. A atividade foi feita 

com recortes, onde entregaremos as revistas e eles procuraram um animal que achavam 

que se pareciam. Depois colamos na folha e fizemos uma tentativa de escrita com o 

nome do animal. 

ESPAÇO FÍSICO: sala de aula 

MATERIAIS: revistas, folha, cola e tesoura. 

 

11º momento: Foi feita a contação de história do livro “Esta é a Silvia”. 

Deixamos as crianças falarem sobre a história, o que eles mais gostaram, o que chamou 

mais atenção. 

ESPAÇO FÍSICO: garagem 

MATERIAIS: livro e materiais para a contação. 

 

12º momento: Realizamos atividade de desenho com materiais de interferência. 

Para cada criança foi entregue alguns materiais, como desenho de uma pessoa sem 

deficiência, desenho de uma pessoa sem uma perna, desenho de uma pessoa sem um 

braço, desenho de uma pessoa em uma cadeira de roda, barbante marrom, amarelo, 

preto, vermelho, lápis de cor marrom, rosa claro, bege, entre outros, e assim as criança 

produziram com os materiais que ela tinham disponíveis. Depois foi feito um varal na 

garagem da escola para expor a atividade. 
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ESPAÇO FÍSICO: sala de aula 

MATERIAIS: materiais para interferência. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação foi feita durante todo o processo, onde observamos o envolvimento 

dos alunos diante da proposta, ao realizar as atividades, participando das rodas de 

conversas, expondo seus pensamentos e interagindo nas aulas. Observaremos também 

se as crianças conseguem estabelecer as diferenças das características dos animais. Uma 

vez estabelecidos os objetivos veremos se os mesmos foram atingidos através das 

atividades. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como já referido antes este projeto foi fundamentado por meio de observações 

que constatavam a ausência de contações de histórias com técnicas diferentes, onde 

notamos também que utiliza-se sempre da mesma metodologia para trabalhar com as 

crianças. Dessa forma o projeto e as atividades foram realizadas em torno de contações 

de histórias e atividades que não estão nas rotinas das crianças. Por meio do projeto 

observamos que as crianças compreendem as diferenças do outro, e com a realização do 

mesmo foi retratado pelos próprios alunos que devemos respeitar a opinião do próximo 

e assim promover o bem social.  

Importante observar como tivemos uma resposta positiva nas rodas de conversa, 

onde foi ouvida a voz de cada aluno, o que também era distante da realidade dos 

mesmo, eles nos surpreenderam ao colocar suas opiniões e seus conhecimentos prévios. 

Vimos neste processo o que Freire (1996) se refere como “curiosidade ingênua” e 

“curiosidade epistemológica”, que deixa claro que o aprender está relacionado em 

observar esta “curiosidade ingênua” que tem por base o conhecimento do senso comum 

e aprimora-lo a fim de checar á “curiosidade epistemológica” ao conhecimento crítico e 

científico 

Não há pra mim, na diferença e na “distância” entre a ingenuidade e a 
criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulto dos 
procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma 
superação. A superação e não a ruptura se dá na medida em que a 
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curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, 
continuando a ser curiosidade, se criticiza. Ao criticizar-se, tornando-
se então, permito-me repetir, curiosidade epistemológica, 
metodicamente “rigorizando-se” na sua aproximação ao objeto, conota 
seus achados de maior exatidão. 
                                                                               (FREIRE, p., 1996.) 
 
 

    Sendo assim, concluímos que ao utilizar de contações de histórias na Educação 

Infantil podemos desenvolver atividades interdisciplinares para que assim desenvolvam-

se nos alunos vários outros conhecimentos que se agreguem aos seus conhecimentos 

prévios. A renomada autora de histórias infantis, Machado (2002), afirma que, “ouvir 

ou ler histórias inicia a criança no processo de construção da linguagem, ideias, valores 

e sentimentos os quais ajudarão a criança na sua formação cultural como pessoa e 

cidadão”. O projeto tinha como alvo desenvolver nas crianças a igualdade de todos por 

meio do mesmo observamos que as crianças compreendem as diferenças do outro, e 

com a realização deste foi retratado pelos próprios alunos que devemos respeitar a 

opinião do próximo e assim promover o bem social. É importante que a escolas 

trabalhem com o respeito nas relações sociais e na diversidade racial, cultural e social, 

pois assim como prevê os PCN’s as escolas e professores devem desenvolver situações 

e atividades que envolva a diversidade.  

 

 

 

REFERÊNCIAS 
 
CASASSANTA, Therezinha. A rua do bem-me-quer. Belo Horizonte: Expressão, 
1999. 
 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Ed 
Especial. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 
MACHADO, Ana Maria. Como e por que ler os clássicos universais desde cedo. Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2002. 
 
MARTINS, Geogirna. Com quem será eu me pareço?. São Paulo: Editora Planeta 
Brasil, 2007. 
 
WILLIS, Jeanne; ROSS, Tony. Esta é a Silvia. Salamandra. 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

356 

 

A LEITURA E SUAS INTERFACES 
 

Márcia Martins de Oliveira Abreu 
Escola de Educação Básica da UFU- ESEBA/UFU 

mmartinsabreu@uol.com.br 
 

Adriana Pastorello Buim Arena 
Universidade Federal de Uberlândia 

(Orientadora) 
dricapastorello@gmail.com 

 
 

Resumo: O presente ensaio é resultado de reflexões acerca da temática leitura, tecidas 
por meio de interlocuções com alguns teóricos. Dentre eles destacam-se Bakhtin e 
Volochínov que apresentam grandes contribuições na área da filosofia da linguagem. Na 
tentativa de buscar subsídios para melhor compreender o conceito de leitura, buscou-se 
ainda um diálogo com outros teóricos como Vigotski, Bernardin, Bajard, Jolibert e 
Ginzburg. O estudo se constitui com o objetivo de clarear o conceito de leitura e de 
analisar alguns aspectos que envolvem esse termo como sua funcionalidade, sua 
definição e sua distinção de outras atividades também produzidas a partir do código 
escrito. O trabalho ainda apresenta uma breve análise sobre determinadas ações 
desenvolvidas com a leitura no contexto escolar, especialmente com alunos na fase de 
alfabetização. O estudo convida o leitor para uma reflexão sobre as experiências 
humanas com a linguagem escrita explicitando a dialogicidade e a complexidade 
envolvidas no ato de ler e apresenta algumas ponderações sobre o processo de ensino e 
de aprendizagem da leitura. 
Palavras-chave: Leitura. Texto gráfico. Dialogicidade. 
 
 
Introdução 
 

Este ensaio apresenta algumas reflexões acerca do conceito de leitura 

construídas por meio de diálogos com teóricos de diferentes áreas de conhecimento, que 

contribuem com a discussão à medida que apresentam elementos envolvidos no ato de 

ler contribuindo assim para uma maior compreensão sobre essa atividade que se acredita 

ser muito importante para o desenvolvimento humano. 

O estudo se ampara especialmente na teoria bakhtiniana, pelas contribuições que 

o filósofo da linguagem apresenta, de forma marcante, na medida em que analisa o uso 

da língua em movimento, enquanto linguagem especificando as minúcias que permeiam 

o dialógico processo de interação com o outro.  
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No primeiro item será apresentada uma breve reflexão sobre a história da leitura, 

especialmente, no que tange a relação dos homens com os registros gráficos. 

Posteriormente, será realizada uma análise sobre o conceito leitura, bem como outras 

atividades que envolvem o código escrito e que em diversas situações confundem-se 

com o ato de ler. Por fim, serão apresentadas algumas considerações sobre determinadas 

ações realizadas com a escrita no contexto da alfabetização escolar. 

 

Leitura na perspectiva bakhitiniana 

 

Pensando na leitura enquanto uma ação humana que tem se transformado, no 

decorrer da história, e ao mesmo tempo é transformadora dos sujeitos e de seus 

contextos, é que surgem as reflexões aqui presentes que objetivam contribuir com a 

compreensão de alguns aspectos que envolvem o ato de ler.  

Desde a antiguidade, o homem se manifesta por meio das mais diversas 

linguagens e dentre as suas formas de manifestações, a língua escrita surge de maneira 

rudimentar se concretizando em forma de desenhos e de pinturas, antes mesmo da 

utilização da linguagem falada. São as chamadas pinturas rupestres que revelam, nas 

paredes das cavernas, os primeiros registros desse tipo de comunicação. Nesse sentido 

observa-se que a necessidade de registrar as experiências vivenciadas, sentidas e 

pensadas sempre acompanhou o homem em sua trajetória evolutiva.  

Gradualmente o homem foi tornando seus registros gráficos mais complexos e 

pode-se afirmar que essas marcas foram se transformando nas primeiras narrativas 

humanas realizadas de diferentes formas e com o uso dos mais variados recursos.  

Nesse mesmo contexto, o instinto de sobrevivência veio acompanhando o 

homem, que para suprir as suas necessidades utilizava-se da procura de vestígios, 

fossem eles de animais, de elementos da natureza ou ainda de outros humanos. 

Procurados e encontrados em seu meio, esses vestígios, ou marcas, auxiliavam o 

homem a atingir os seus objetivos de suprimento das necessidades imediatas como por 

exemplo: a alimentação, a proteção da pele, a construção de ferramentas e moradias, 

dentre outros. A procura por recursos na natureza fez com que o homem desenvolvesse 

um processo investigativo sobre o meio a seu favor. Com isso pode-se afirmar que o 
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processo de procura, de caça ou mesmo de investigação acompanha o homem desde os 

períodos pré-históricos. 

Ao sentir a necessidade de registrar suas experiências e utilizar-se de símbolos 

para isso, o homem cria uma diferente forma de marca ou vestígio em seu contexto. A 

partir daí, entende-se que esses registros de narrativas demarcam uma mudança na 

relação, até então estabelecida entre os homens e entre ele e essas marcas. Ao se deparar 

com as marcas humanas em um suporte, seja ele qual for, estabelece-se uma relação não 

mais com um simples objeto, mas de uma forma bem especial, com idéias, pensamentos 

e sentimentos humanos. Segundo Ginzburg (1989, p.171) 

 

Uma coisa é analisar pegadas, astros, fezes (animais ou humanas), 
catarros, córneas, pulsações, campos de neve ou cinzas de cigarro; 
outra é analisar escritas, pinturas ou discursos. A distinção entre 
natureza (inanimada ou viva) e cultura é fundamental. 
 

Mediante essa observação, considera-se que esses registros humanos se diferem 

de forma significativa das demais marcas até então deixadas e encontradas pelos 

homens, definindo uma relação bem mais complexa, singular e dialógica, em que a 

subjetividade humana se faz presente tanto no ato de quem registra como no de quem 

interpreta os registros. 

Esses primeiros sinais gráficos, ainda que rudimentares, se comparados ao 

código escrito que se materializa na atualidade, já apresentavam para os possíveis 

leitores, a possibilidade de uma interpretação subjetiva feita por um leitor que os 

apreciasse, estabelecendo no encontro entre o sujeito e o texto, um diálogo. 

Numa perspectiva bakhtiniana, acredita-se que o ato da leitura apresenta-se 

como uma oportunidade apresentada ao leitor de realizar uma interpretação singular e 

subjetiva numa relação dialógica, em que o conteúdo textual é expresso de forma que o 

autor se apresenta no todo da obra e ao mesmo tempo o sentido dela se torna 

eternamente inacabado. 

As possibilidades de atribuição de sentido na ação de ler se tornam inúmeras 

pelo fato deste ato se manifestar de forma plural, complexo e criador. Nas palavras de 

Bakhtin (2003, p. 398), 
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Definição de sentido em toda a profundidade e complexidade de sua 
essência. A interpretação como descoberta da presença por meio da 
percepção visual (contemplação) e da adjunção por elaboração 
criadora. Antecipação do contexto em expansão subsequente, sua 
relação com o todo acabado e com o contexto inacabado. Tal sentido 
(no contexto inacabado) não é tranquilo e nem cômodo (nele não se 
pode ficar tranquilo nem morrer). 
 

Por meio das palavras do filósofo da linguagem pode-se entender não apenas a 

dialogicidade presente na relação do leitor frente ao texto, no exercício de atribuição de 

sentido, mas ainda a complexidade envolvida nesse ato, de forma marcante, em que o 

leitor realiza um papel não de simples tradutor da mensagem manifesta por meio do 

código escrito, mas de interpretador ativo e criativo. O leitor ao ler o texto reelabora a 

palavra do outro e ao mesmo tempo seus pensamentos. Sendo assim, pode-se entender 

que subjetividade humana é construída de maneira vinculada às leituras e experiências 

já vivenciadas pelo sujeito.  

Bakhtin (2003) contribui ainda, com a discussão sobre a leitura, ao apresentar o 

conceito de polifonia existente no interior de um texto literário que apresenta as diversas 

vozes controversas. Sendo assim, dentro da organização interna de um discurso existirá 

sempre a presença de outras obras, de outros textos, enfim, outras leituras. Para ele, 

O que importa é o tom, separado dos elementos fônicos e semânticos 
da palavra (e de outros signos). Estes determinam a complexa 
tonalidade da nossa consciência, tonalidade que serve de contexto 
axiológico-emocional na nossa interpretação (plena e centrada nos 
sentidos) do texto que lemos (ou ouvimos), bem como em uma forma 
mais complexa e no processo de criação (de geração) do texto. 
(BAKHTIN, 2003, p. 403). 
 

Nesse sentido, o ato de ler é visto como um processo dialógico de interação entre 

o autor e o leitor, em que a palavra idealizada para determinado público ao ser escrita 

poderá se definir de uma determinada maneira, com uma determinada intencionalidade 

e ao ser lida poderá ganhar sentidos diferentes. 

Ao ler um texto, o leitor apresenta diferentes possibilidades de leituras que serão 

compostas não necessariamente com o mesmo sentido que foi idealizado ao ser escrito. 

As possibilidades de leituras sofrerão interferências marcantes devido à composição do 

universo interior do leitor. Segundo os autores, 
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O mundo interior e a reflexão de cada indivíduo têm um auditório 
social próprio bem estabelecido, em cuja atmosfera se constroem suas 
deduções interiores, suas motivações, suas apreciações, etc. Quanto 
mais aculturado for o indivíduo, mais o auditório em questão se 
aproximará do auditório médio da criação ideológica, mas em todo 
caso o interlocutor ideal não pode ultrapassar as fronteiras de uma 
classe e de uma época bem-definidas (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 
2014, p. 117). 
 

Ainda sobre a relação que se estabelece no ato da leitura, em consonância ainda 

com a concepção bakhitiniana, acredita-se que a cada contato do leitor com um 

determinado registro, essa relação seja dialogicamente única e produza um novo texto, a 

partir de um novo olhar, uma nova leitura, carregado de experiências individuais e 

específicas de cada leitor. Neste sentido, no ato de ler estaria presente o inacabamento 

infinito do texto, marcado pela interação, entre aquele que escreve e aquele que lê, a 

cada vez que ocorre o encontro entre texto e contexto e surge a criação de um novo 

discurso. 

Portanto, considera-se que no estabelecimento da leitura de uma produção 

gráfica, é conferido ao leitor, um sentido que é único, porque a relação do texto com o 

contexto, também se dará de forma singular. É nesta medida que um mesmo registro 

pode ser interpretado, compreendido e fazer um sentido diferente para os mais diversos 

leitores ou ainda, um mesmo leitor atribuir múltiplos sentidos a um mesmo texto lido 

em variados momentos de sua vida. 

Desde a sua criação, a leitura assume, nos diferentes setores da sociedade, as 

mais variadas funcionalidades, de acordo com a forma com que cada cultura se apropria 

desse sistema, no atendimento de suas especificidades e necessidades. Historicamente o 

ato de ler tem sido cada vez mais solicitado, pelo próprio desenvolvimento das 

sociedades letradas. 

Com o aperfeiçoamento das formas de se propagar a escrita, através da evolução 

dos mais diversos recursos e suportes: livros, revistas, jornais,dispositivos tecnológicos, 

essa ferramenta tem se transformado e concomitantemente modificado os contextos em 

que é utilizada, cada vez mais.  

Das marcas nas paredes das cavernas aos blocos de argila, dos papiros às 

iluminuras, dos livros impressos às telas de computadores, kindles, tablets, 
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independente do suporte onde são registradas as marcas do pensamento humano, esse 

recurso se faz presente se caracterizando como possibilidade de criação de infinitas 

leituras, no encontro do texto do autor com as possíveis leituras do leitor.  

Mediante essa perspectiva histórica da ação de ler, a leitura se define como uma 

atividade humana de extrema importância nas mais diversas práticas sociais dos seres 

humanos. A ação de ler, independente do contexto, apresenta a necessidade de ser 

entendida e utilizada para diferentes funções, dentre elas a aquisição de conhecimentos. 

Segundo Bernardin (2003, p. 62) 

[...] essas funções da escrita podem ser ocultadas por representações, 
por usos, por uma relação com a linguagem, com o saber e com o 
mundo, nas quais assumem maior ou menor sentido e posição. Para 
utilizar a escrita principalmente dentro de uma meta de aquisição de 
conhecimentos, também é preciso ter percebido os limites da 
experiência, das “lições do real”, estar convicto de que o saber 
também está nos livros e não somente nas práticas, competências e 
discursos do grupo de pertença. 
 

As experiências do leitor com a leitura de um registro, independente de qual seja 

a situação e em qual suporte esteja o código escrito, se configuram como primordiais 

para a atribuição de sentido e valor dessa ação para o sujeito. A ação de ler, ao se 

materializar, na mais variadas formas e nos mais diversos contextos poderá definir de 

forma marcante a constituição do futuro leitor. 

Mediante essas observações acredita-se que é na ação concreta de leitura, no 

contato direto com os textos escritos, que o sujeito se torna leitor. De acordo com 

Jolibert (1994, p.14), 

É lendo que nos tornamos leitor e não aprendendo primeiro para poder 
ler depois: não é legítimo instalar uma defasagem, nem no tempo nem 
na natureza da atividade, entre “aprender a ler” e “ler”. Colocada 
numa situação de vida real em que precisa ler um texto, ou seja, 
construir seu significado (para sua informação ou prazer), cada criança 
mobiliza suas competências anteriores e deve elaborar novas 
estratégias para concluir a tarefa. 
 

A consideração da autora contribui com a reflexão, no sentido de alertar que 

muitas vezes no processo de aquisição do código escrito o alfabetizador, na organização 

de seu trabalho acaba por materializar uma separação entre as atividades de 

aprendizagem do código gráfico e as de sua utilização. Neste contexto, o processo de 
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produção de conhecimento sobre o funcionamento do código escrito se configura de 

maneira fragmentada, muitas vezes mecânica, impedindo a realização de um trabalho 

em que o aluno alcance a aquisição do código através de seu uso real e de forma mais 

natural e prazerosa. Ao contrário, se aos alunos fossem oportunizadas situações diretas 

com textos escritos, e ainda um trabalho de discursividade sobre os mesmos, a 

prerrogativa aprender a ler lendo seria conquistada na ação. 

No processo de leitura, o leitor, por mais novo que seja, em contato com o texto 

escrito estabelecerá um processo de interação, fruto não apenas da subjetividade do 

sujeito mas também da essência do texto. Enfim, o que definirá o ato da leitura será o 

diálogo entre o leitor e o texto. Nesse processo dialógico sempre haverá, de acordo com 

Bakhtin(2014), dois elementos que se interagem. Para ele,  

Toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato 
de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para 
alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e 
do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. 
Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última 
análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte 
lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa 
extremidade, na outra apóia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o 
território comum do locutor e do interlocutor. 
BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 117). 
 

Nessa perspectiva, o código escrito está a serviço dos mais diversos tipos de 

atividades humanas. Ele é necessário e importante para que a leitura se realize, mas não 

é determinante para que ela seja concreta, real, dialógica e significativa. 

Seja para informar, formar, entreter, registrar, socializar, justificar ou lembrar, 

independentemente da funcionalidade que a leitura assuma em determinado contexto, é 

importante que ela seja sentida como necessária ao sujeito que lê. Somente assim, a 

leitura irá cumprir com a sua função de atender às necessidades do homem dando cada 

vez mais condições para que ele a transforme e se transforme por meio de seu uso. 

  

Diferenças entre ler, proferir e ouvir 

 

 Ao apresentar o termo leitura, é preciso definir, bem como distinguir essa ação 

de outras atividades que apesar de se constituírem a partir do uso do código escrito, se 
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caracterizam de formas distintas e se realizam por meio de diferentes funções 

apresentando objetivos e resultados diversificados. Atividades como ler individualmente 

um registro gráfico, ouvir a leitura de um texto proferido por outra pessoa ou mesmo 

ouvir um reconto de um texto, podem ser equivocadamente compreendidas como uma 

mesma ação, pelo fato de se utilizarem, de uma forma ou de outra, do código escrito.  

Nessa perspectiva, independente do contexto em uso, seja na escola ou fora dela, 

algumas atividades humanas que se utilizam da escrita, comumente são vislumbradas 

como sendo leitura, ocasionado um equívoco conceitual. Mediante esse fato, considera-

se necessário delimitar o campo de definição de cada uma dessas atividades, pois esse 

entendimento é importante, especialmente para os profissionais que trabalham com a 

língua escrita, bem como os responsáveis pelo seu ensino. Bajard, (2002, p.80) contribui 

com a reflexão: 

Leitura é um termo polissêmico na língua comum. Fala-se de leitura 
de uma arquitetura, de um rosto, de uma pintura ou de uma prática 
social; apesar de todas trazerem em seu bojo a noção de compreensão, 
remetem, no entanto, a operações cognitivas distintas.  
 

A partir do apontamento do autor, concorda-se que o fato do termo leitura se 

definir como compreensão e atribuição de sentido pode ocasionar equívocos 

conceituais, quanto a utilização do termo em diversos contextos de aplicação para além 

do código escrito. Pensemos no termo leitura de vida ou ainda leitura de mundo, termos 

utilizados recorrentemente na contemporaneidade nas mais diversas áreas de 

conhecimentos. Se essa utilização do termo for apresentada com o objetivo de se 

expressar o termo compreensão de mundo ou compreensão de vida esse uso se 

justificará em várias situações, mas ofuscará o real sentido do termo quando empregado 

em seu sentido original de língua vernácula, o de atribuir sentido a um texto gráfico. No 

entanto, no contexto deste estudo, apoiado nas considerações de Bajard (2007), o termo 

leitura também será utilizado sem acompanhamentos de outras palavras para definir o 

ato de ler textos escritos, vinculado à compreensão do texto gráfico.  

Desde que a escrita foi inventada iniciou-se o processo de socialização de 

registros entre os homens e a partir daí, de forma cada vez mais crescente, as sociedades 

letradas se deparam com dois tipos de acesso aos textos, em que os registros dos 

códigos escritos chegam aos sujeitos, por meio da audição ou da visão. Através da 
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audição o acesso se dá por meio da escuta de uma leitura realizada por outra pessoa, da 

proferição de um texto, mais conhecida como leitura em voz alta. Já através do canal da 

visão, o acesso se concretiza através do contato do leitor com o texto, de forma 

silenciosa, sem intermediário na relação entre o leitor e o texto.  

Apesar do processo de ouvir a proferição da leitura, realizada por outras pessoas, 

suscitarem ações mentais diferenciadas da leitura individual e ser necessária a distinção 

entre as duas ações, acredita-se que o contato da criança com as histórias, por meio da 

audição, mesmo antes de seu domínio e uso autônomo do código escrito, se configura 

como uma vivência muito valiosa para o desenvolvimento infantil. Esse tipo de 

atividade pode oportunizar a criança um contato com o mundo da linguagem escrita, 

que para ela pode ser lúdico, estimulante e até mesmo mágico. Portanto, considera-se 

esta uma atividade muito importante de ser estimulada nos mais diversos contextos 

sociais aos quais a criança pertença. 

  No entanto, apesar de se apresentar como importante e até necessária essa ação 

de ouvir as proferições de textos, no sentido inclusive de aproximar a criança ao mundo 

das histórias através do objeto livro, entende-se que a ação exigida para essa atividade 

não é a de leitura, pois da criança não será exigida a ação de ler, mas sim a ação de 

escutar. De acordo com Bajard (2007), na situação real de leitura a criança tenta 

compreender o texto gráfico que tiver acesso: 

Ora, coerentemente com nossa definição de leitura como compreensão 
de um texto gráfico, o ato de ler se assemelha mais, dentro da sessão 
de mediação, à experimentação direta do livro pela criança nos 
espaços de autonomia do que à escuta do texto. É importante tomar 
consciência de que a transmissão vocal em si mesma não propicia 
situação de leitura, na medida em que a escuta não requer o saber ler. 
(BAJARD, 2007, p. 98). 
 

Ler então uma história se diferencia significativamente de ouvir outra pessoa 

proferi-la. A abordagem da leitura então, aqui defendida, em consonância com Bajard 

(2007, p. 81), é a de uma atividade de tratamento silencioso do texto tendo em vista 

atribuir-lhe sentido. Nessa perspectiva, a leitura se caracteriza pela relação 

individualizada do sujeito com o registro gráfico na tentativa de atribuição do sentido de 

forma bem específica.  
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Dessa forma, a atividade de ouvir e de contar histórias se diferenciam do ato de 

ler porque ambas exigirão, conforme já anunciado, ações mentais diferenciadas. Aquele 

que diz o texto em voz alta ou aquele que ouve a proferição de um texto não está 

verdadeiramente engajado em um ato específico, o de ler.  De acordo com Bajard (2007, 

p.25), 

A transmissão vocal, endereçada a ouvintes por um proferidor, 
evidencia a presença concomitante de um emissor e de um receptor – 
o primeiro emite, o segundo escuta; nesse momento preciso nenhum 
dos dois lê. 
 

Mesmo identificando os benefícios da ação de ouvir histórias, conforme já 

ressaltado, considerou-se pertinente essa distinção realizada entre ler e ouvir ou proferir 

textos, especialmente para situar o papel daqueles profissionais que trabalham com o 

processo de ensino e de aprendizagem da leitura. Considera-se ainda que a definição do 

ato de ler é primordial para o norteamento de um trabalho qualitativo com a leitura. 

 

A leitura no contexto escolar 

 

De maneira geral, ao pensar a leitura no contexto escolar, uma questão que 

chama a atenção, são as formas de abordagens comumente propostas aos alunos. Muitas 

vezes, presencia-se nas práticas observadas em salas de aula, atividades que envolvem 

processos de leitura que geram sujeitos passivos, aos quais cabem apenas extrair 

informações prontas dos textos, revelando uma concepção de que nele exista um sentido 

que já está evidente, pronto e acabado, restando ao aluno apenas a função de extraí-lo. 

Essa maneira de conceber e tratar a linguagem escrita desconsidera 

completamente as diferentes possibilidades de interpretação que podem ser realizadas 

pelo sujeito leitor. São ainda ignoradas as singulares interlocuções que o mesmo 

apresenta, no encontro com o texto, no processo de atribuição de sentido, enfim, nas 

diversas possibilidades de leituras que podem ser realizadas a partir de um mesmo texto. 

Quando a reflexão sobre a leitura é direcionada ao aluno em fase de aquisição do 

código escrito, algumas preocupações também se fazem presentes, pois acredita-se que 

as experiências vivenciadas nesta fase são importantes por influenciarem, de forma 

muito significativa, na formação dos futuros leitores e produtores de texto.  
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Partindo do pressuposto, anteriormente já apresentado e apoiado em Bernardin 

(2003) sobre o cultivo da necessidade de utilização do código escrito pelos alunos, nas 

mais diferentes práticas sociais, bem como a valorização do livro, acredita-se que na 

fase de aquisição da escrita, a percepção de seu uso nas mais diversas relações também 

é importante para a formação dos educandos. Nesse sentido, a escola se configura 

enquanto local privilegiado para oportunizar experiências em que os alunos vivenciem 

práticas discursivas em que poderão desde cedo atribuírem diferentes sentidos aos 

textos e ainda práticas de leitura contextualizadas com seus interesses de forma a 

perceberem a utilidade da leitura em suas vidas e não apenas no contexto escolar. As 

conclusões de Vigotski (1998) sobre implicações práticas contribuem com a presente 

discussão: 

 
A escrita deve ter significado para as crianças, de que uma 
necessidade intrínseca deve ser despertada nelas e a escrita deve ser 
incorporada a uma tarefa necessária e relevante para a vida. Só então 
poderemos estar certos de que ela se desenvolverá não como hábito de 
mãos e dedos, mas como uma forma nova e complexa de linguagem. 
(VIGOTSKI, 1998, p. 156). 

 
Na fase de aquisição do código escrito, o professor, responsável pelo processo 

de alfabetização, precisa criar meios para que os alunos sintam a necessidade de 

materializar seus pensamentos, vivências e sentimentos utilizando-se do recurso da 

leitura e da escrita.  

Pensando ainda, no processo de ensino e de aprendizagem, de uma 

alfabetização, numa abordagem discursiva, acredita-se que a condição de produção da 

leitura e da escrita é processual, na medida em que construção dos sentidos vai se 

fazendo nas relações com os textos, tanto para os alunos como para os professores. E 

conforme já anunciado, é importante que o trabalho com a aquisição da leitura se realize 

numa perspectiva de contato direto com os textos, em que a criança esteja imersa no 

mundo da linguagem escrita, anteriormente ao estudo do código. Segundo Bajard (2007, 

p. 98), 

 

Como acreditamos que uma aprendizagem se enraíza no exercício da 
prática visada e que o código da escrita é encontrado na sua 
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integralidade apenas nos textos – não numa tabela de correspondência 
entre letras e sons – consideramos imprescindível que o ato de ler 
esteja no âmago do processo de aprendizagem. 

 

Se aos alunos forem oportunizadas situações em que eles possam vislumbrar a 

utilização da leitura como uma necessidade, de forma prazerosa e com significado real 

em suas práticas sociais, especialmente no contato direto com os textos, os mesmos 

poderão se conscientizar que os diferentes usos da língua se configuram como diferentes 

manifestações de linguagem, num processo dialógico em que eles possam ler e escrever 

com autonomia.  

Outro alerta dado por Bajard (2002) aos alfabetizadores é o fato de que apesar de 

diferentes atividades que se utilizam do código escrito serem importantes para o 

desenvolvimento dos alunos, é preciso que o alfabetizador distinga, dentre as diversas 

atividades, a função, os objetivos, de cada uma delas, no exercício de suas práticas, 

evitando aplicar determinadas atividades e esperar por resultados diferentes dos 

apresentados pelos alunos em relação ao desenvolvimento da leitura. O autor sobre essa 

questão se posiciona: 

Ler, escrever, transmitir pela voz operam sobre a mesma língua escrita 
e exigem operações cognitivas comuns. Por isso a prática de uma 
dessas atividades pode favorecer o domínio das outras. No entanto, 
cada uma exige também operações específicas. Decorre daí que não 
podemos nos satisfazer apenas com uma prática na expectativa de 
dominar as demais. (BAJARD, 2002, p.79). 
 

Nessa perspectiva, ao alfabetizador, responsável pelo processo de organização 

do trabalho pedagógico com a leitura e a escrita, cabe a responsabilidade de planejar 

situações e atividades que desenvolverão a autonomia e a criatividade dos alunos sobre 

a utilização do código escrito, seja na leitura ou na escrita.  

Portanto, a constituição do leitor definida por suas experiências com o universo 

escrito, a escola se configura como agente muito importante no oferecimento de uma 

formação de qualidade para que os futuros leitores possam fazer um uso real da leitura 

em suas vidas.    
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Considerações finais 

 

Com base nas discussões apresentadas salienta-se que a leitura se caracteriza 

como uma atividade humana que desde seu surgimento se transforma e possui em sua 

natureza a condição de transformar os sujeitos e seus contextos. As interlocuções com 

alguns conceitos da teoria bakhtiniana contribuíram para o entendimento do processo de 

leitura enquanto ação dialógica em que o texto não se constitui apenas de signos, mas 

essencialmente de relações estabelecidas com o outro que o lê. 

Por meio do estudo, foi possível refletir sobre a ação de ler e as infinitas 

possibilidades que surgem do ato da leitura do texto eternamente inacabado. O trabalho 

oportunizou ainda, uma reflexão sobre a funcionalidade da escrita elucidando a 

importância das experiências com os textos para a atribuição de sentido e de valor. O 

sujeito que se torna leitor à medida que lê e se envolve com as demais atividades 

produzidas a partir da escrita. 

As reflexões aqui apresentadas abrem possibilidades de diálogos, especialmente 

com os profissionais que atuam no trabalho com a língua escrita por tecerem também 

observações sobre o processo de ensino e de aprendizagem da leitura. 

Ao final da presente discussão, entende-se que as reflexões tecidas e aqui 

expostas fizeram parte de um estudo sobre leitura e que dentro de uma vertente 

bakhitiniana poderá surgir agora, na interlocução com outros textos e contextos, 

diferentes e infinitos textos, criados a partir das mais variadas leituras. 
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RESUMO: 

Esse trabalho tem o objetivo de traçar uma reflexão sobre o trabalho com gêneros 
textuais em sala de aula, a partir dos estudos realizados pelo Grupo de Estudos da 
Alfabetização Inicial – GEAI, formado por professores alfabetizadores da Escola de 
Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia – ESEBA/UFU.  A escola 
deve possibilitar o acesso do educando às diversas formas textuais que circulam na 
sociedade com o objetivo de ensiná-los a compreendê-las e produzi-las. Acredita-se que 
o trabalho em sala de aula com diferentes gêneros textuais pode ser um recurso 
significativo para o processo de ensino e aprendizagem no espaço escolar,  pois tem a 
possibilidade de permitir e facilitar o desenvolvimento de habilidades orais e escritas 
dos alunos, conduzindo-os a adquirir uma visão real do funcionamento social da 
linguagem. É importante trabalhar com a diversidade de gêneros textuais para envolver 
o educando em situações concretas de uso da língua, para que consigam, de forma 
consciente, escolher qual texto usar e compreender o seu funcionamento e os conteúdos 
vivenciados em seu contexto social e cultural. 
 
Palavras-chaves: gêneros, suportes, texto. 
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Hodiernamente muito se tem discutido sobre as dificuldades e problemas 

enfrentados pelos alunos das escolas públicas em relação ao domínio da leitura e da 

escrita. Um dos grandes desafios para as políticas públicas educacionais é a formação 

dos professores a fim de caminhar em uma perspectiva de construção de práticas que 

contemplem o desenvolvimento de diferentes habilidades e capacidades dos alunos em 

fase de alfabetização. Este texto pretende aprofundar o estudo sobre os Gêneros 

Textuais na alfabetização, pois acredita-se que a discussão sobre essa temática pode 

contribuir para que os profissionais da educação percebam as possibilidades e 

contribuições de uma prática docente que privilegia o trabalho com diferentes textos em 

sala de aula. 

 O trabalho com diferentes  textos  em sala de aula tem se intensificado nos 

últimos anos diante da preocupação dos educadores em apresentar e trabalhar com os 

alunos os diferentes  tipos e gêneros textuais que fazem parte do cotidiano. É essencial 

que os estudantes compreendam que texto não são somente as elaborações escritas 

tradicionais que se aprende na escola, como, descrição, narração e dissertação, mas sim, 

a comunicação produzida no dia a dia das pessoas, em todos os momentos em que os 

indivíduos se comunicam, tanto na forma escrita quanto oral. Dessa forma, se torna 

possível compreenderem melhor o funcionamento social da linguagem de forma 

significativa, por meio de ações em que percebam como usam a linguagem  no seu 

cotidiano. Por isso, o uso de diferentes gêneros textuais pode ser um rico instrumento 

didático para o trabalho em anos iniciais do Ensino Fundamental, não só no ensino da 

Língua Portuguesa, mas, também, no avanço do conteúdo de outras disciplinas como a 

Matemática. 

 Por todos os lugares que as pessoas passam, nas ruas, nas praças, na escola, em 

casa, entre outros, se deparam com uma grande quantidade de diferentes textos, orais ou 

escritos, como: receita culinária, bula de remédio, carta, bilhete, e-mail, manual de 

instruções, narração de jogos, diário, reportagens, conversas ao telefone, lista de 

compras, apresentação de um trabalho escolar, conversa informal com um colega ou 

familiar, entre vários outros. Todos esses são exemplos de gêneros textuais. Ou seja, as 
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formas naturais que utilizamos a língua e para cada situação de comunicação que 

acontece no nosso cotidiano é utilizado um gênero textual. 

De acordo com as orientações do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa – PACTO (atual compromisso formal assumido pelos governos federal, do 

Distrito Federal, dos estados e dos municípios de assegurar que todas as crianças sejam 

alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental) aos 

oito anos de idade, as crianças já precisam ter o entendimento e a compreensão do 

funcionamento do sistema de escrita e o domínio das correspondências grafofônicas, 

mesmo que não dominem todas as convenções ortográficas irregulares. Elas também 

devem ter a fluência de leitura e o domínio de estratégias de compreensão e de produção 

de textos escritos. Dentro dessa visão de alfabetização, o professor alfabetizador tem a 

função de auxiliar na formação para o bom exercício da cidadania. Para isso, precisa 

entender a alfabetização para além de uma visão tradicional em que considera a 

aprendizagem da leitura e a produção de texto como uma aprendizagem de habilidades 

individuais de simples codificação e decodificação. Mas sim, um processo significativo 

para o aluno que leva em consideração seus conhecimentos prévios e experiências de 

seu cotidiano. Assim, a alfabetização precisa abarcar os conceitos do letramento que 

tem como objeto de aprendizagem os aspectos sociais da língua escrita. 

Nesse sentido, é fundamental que os professores alfabetizadores planejem ações 

que contribuam para melhorar a qualidade do ensino nos anos iniciais e que possibilitem 

aos alunos aprendizagens significativas, que é, segundo Ausubel (1980), elemento 

essencial ao processo de aquisição do conhecimento. Segundo o autor, para que o aluno 

aprenda, a informação que recebe precisa fazer algum sentido para ele, dentro do 

processo de aquisição do conhecimento. Dessa forma, a  informação deverá interagir e 

ancorar-se em conceitos relevantes já existentes na estrutura do aluno (MOREIRA, 

2001). Portanto, se faz necessário que o professor proponha a seus alunos leitura e 

produção textual de temas ligados ao seu cotidiano, para que compreendam a 

importância social da leitura e da escrita. E que ainda, valorize e acolha a bagagem 

cultural diversificada que seus alunos possuem, independente da escola, pois eles já são 
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participantes de atividades nos grupos sociais a que pertencem, portanto trazem para a 

escola conhecimentos prévios de diversos gêneros textuais.  

Ao realizarem atividades referentes aos gêneros textuais utilizados em seu dia a 

dia os alunos têm oportunidade de terem acesso a um trabalho significativo, pois 

convivem com a necessidade da comunicação por meio da escrita. Nesse sentido, o 

conhecimento prévio é fundamental para que, a partir dele, situações de aprendizagem 

possam ser criadas e, consequentemente, propiciar o avanço nas escritas dos alunos.  

De acordo com Brasil  (2012a, p. 07), 

O acesso à diversidade de gêneros que circulam em diferentes esferas sociais 
favorece o ingresso das crianças no mundo da escrita e sua participação em 
situações mais públicas de uso da oralidade. No entanto, para que os 
meninos e as meninas possam participar das diferentes situações de interação 
não é suficiente ter contato com os textos, eles precisam desenvolver 
autonomia de leitura e escrita.  

 

É realidade que os gêneros textuais cada vez mais, passam a nortear o trabalho 

em salas de aula nas atividades de análise, interpretação e produção de textos no intuito 

de favorecer o desenvolvimento da competência linguística e discursiva do aluno. Os 

gêneros textuais como ferramenta para o ensino da linguagem tem sido usado por 

muitos professores com o escopo de tornar os alunos melhores leitores e produtores de 

textos. Mas, para entender melhor como vem sendo o processo dessa prática, se faz 

necessário um pequeno retorno ao pensamento de pesquisadores e estudiosos da 

educação há três décadas. 

A partir da década de 80 muitos trabalhos e pesquisas começaram a surgir com a 

temática relacionada ao processo de ensino e de aprendizagem da leitura e da escrita sob 

a égide da psicogênese da língua escrita difundida no Brasil, principalmente a partir das 

ideias apresentadas por Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985). Com base nos 

resultados dessas pesquisas muitos educadores passaram a compreender de forma 

diferente de como entendiam antes, “como se dá a aquisição da aprendizagem de leitura 

e escrita pelas crianças” e a repensarem suas práticas de alfabetização.  



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

374 

 

Na década de 90, Magda Soares (1998) amplia o termo alfabetização e designa 

novas práticas de leitura e escrita abarcando o conceito de letramento, que compreende 

tanto a apropriação das técnicas de alfabetização quanto o convívio e hábito de 

utilização da leitura e escrita no cotidiano dos alunos. De acordo com a autora o 

letramento aparece sempre ligado à compreensão da leitura e da escrita como práticas 

sociais que privilegiam a visão da língua que usamos a todo momento em que nos 

comunicamos. Soares (1998) destaca a importância do aluno ser alfabetizado em um 

contexto em que a leitura e a escrita tenham sentido para o educando. O contexto em 

que o aluno está inserido, portanto, é de extrema relevância.  

Em uma perspectiva sociointeracionista preconizada por estudiosos da educação 

nas décadas de 80 e 90 no Brasil, os eixos centrais do ensino da língua são a 

compreensão e a produção de textos. Porém, é necessário que eles estejam de acordo 

com a realidade cultural e social em que os alunos vivem. Em uma situação de 

letramento o estudo da língua deve se configurar como uma forma de ação do indivíduo 

no meio em que vive, dentro de seu contexto histórico. Nesse sentido, a escolha de 

textos a serem trabalhados na sala de aula deve acontecer de acordo com os gêneros 

textuais encontrados nas interações sociais dos alunos. 

A partir de 1995 o Governo Federal começou a elaborar um documento 

divulgado em 1997 como Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs  que passou a 

servir como referenciais para os Ensinos Fundamental e Médio de todo o país com o 

intuito de garantir a todas as crianças e jovens, mesmo em condições socioeconômicas 

desfavoráveis, o direito ao acesso a um conjunto de conhecimentos reconhecidos como 

necessários para o exercício da cidadania. Os PCNs da Língua Portuguesa estão 

fundamentados em uma teoria de gêneros textuais e sugerem, na sala de aula, a 

expansão das várias possibilidades do uso da linguagem já usadas pelos alunos nas suas 

atividades comunicativas cotidianas dentro e fora da escola. Preconizam que é 

imprescindível o investimento no trabalho com gêneros textuais em sala de aula, porque 

todos os alunos devem ser capazes de ler diferentes textos com diversos gêneros. 
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Diante do exposto é possível perceber que a preocupação com os textos que 

fazem parte da vida dos educandos, ou seja, diferentes gêneros textuais, não é nova. 

Entretanto, sua importância tem se intensificado cada vez mais nos últimos anos, 

principalmente nos materiais de formação de professores. A referência a gêneros 

textuais diz respeito diretamente a textos orais e escritos utilizados pelas pessoas nas 

diversas atividades comunicativas. Essas atividades se fazem presentes nas práticas 

discursivas da vida das pessoas nos diferentes âmbitos sociais em que estão inseridas. 

Esses textos (orais ou escritos) se definem por sua composição, seu estilo e objetivos de 

comunicação. 

Atualmente, a noção de gênero que embasa as ações em prol do letramento tem 

se pautado nas considerações de Marcuschi (2008, p. 147) que o define como “uma 

categoria distintiva de discurso de qualquer tipo, falado ou escrito, com ou sem 

aspirações literárias”. Assim, a noção contribui para entender a língua não só em seu 

aspecto formal e estrutural, mas, primordialmente, como uma forma de ação social, 

histórica e cognitiva. Como já foi dito antes, os gêneros textuais fazem parte de todas as 

situações de comunicação que ocorrem no nosso dia a dia e para cada situação existe 

um gênero textual a ser explorado.  

As designações usadas para os gêneros não são uma invenção pessoal, mas sim, 

uma denominação histórica e socialmente construída. Mesmo assim, é difícil determinar 

o nome de cada gênero textual. Geralmente os nomes aos gêneros partem de algum 

critério. Para melhor compreensão dos gêneros textuais, Bahktin (1997) propõe dividi-

los e exemplificá-los em gêneros textuais primários e secundários, conforme o uso da 

linguagem. Por gêneros textuais primários entende-se os gêneros do cotidiano que não 

precisam ser ensinados, pois são aprendidos na interação com as outras pessoas, como 

uma lista de compras, uma conversa ao telefone, a escrita de um bilhete. Eles se 

constroem em situações espontâneas de uso da linguagem. Já os gêneros secundários 

precisam ser ensinados e aprendidos, geralmente na escola, e se caracterizam pela forma 

padronizada de organização da linguagem, como a escrita de um livro, de uma 

reportagem, uma palestra ou noticiário. Segundo Bakhtin (1977) os gêneros podem ser 
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aprendidos espontaneamente, na convivência e socialização com o outro e é por meio 

dele que a comunicação se torna possível. Para Bakhtin (1977, p. 302),  

Aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala do 
outro, sabemos de imediato, bem nas primeiras palavras, pressentir-lhe o 
gênero, adivinhar-lhe o volume (a extensão aproximada do todo 
discursivo), a dada estrutura composicional, prever-lhe o fim. (...) Se não 
existissem os gêneros do discurso e se não os dominássemos, se tivéssemos 
de construir cada um de nossos enunciados, a comunicação verbal seria 
quase impossível. 

 

É relevante também definir que os gêneros textuais podem ser escritos e 

falados. Para exemplificar a diferença entre os gêneros textuais que abordam a 

linguagem oral e a escrita é exposto o quadro de gêneros previstos para a prática de 

compreensão de textos apresentado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa, segundo Brasil   (1997, p. 40) 

 
   Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua Portuguesa (1997) 
 

Faz-se necessário, ainda, a diferenciação entre gêneros textuais e tipos textuais. 

Variadas são as intenções de um texto e ele pode ser produzido em diversas situações. 

Portanto, é preciso analisar os elementos que o compõe, como: “Em que situação foi 
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escrito? Quem escreveu?  Para quem escreveu?  Quais os objetivos dessa escrita?” Essa 

análise leva à reflexão da finalidade do texto, pois, dependendo da função do texto é que 

será usado o gênero textual mais conveniente para cada situação. Por exemplo, se a 

intenção do autor for contar uma história ou apresentar uma sequência de fatos, o 

gênero textual usado para tal fim poderá ser um romance, uma fábula ou uma carta. 

Mas, se a intenção for de dar uma informação, instruir ou ensinar algo, o gênero textual 

utilizado deverá ser uma notícia, um manual de instruções ou uma receita culinária. 

Segundo Günther (1991, p. 400 apud MARCUSCHI, 2008, p. 171), “ a escolha de um 

gênero que pode ser usado para servir a uma certa função interativa em nossa cultura 

pode se tornar inadequado numa situação cultural diferente”. Portanto, pode-se concluir 

que o uso que se faz de cada gênero se encontra relacionado ao aspecto sócio cultural do 

contexto em que é apresentado. 

De acordo com a função de um texto, os gêneros textuais estão divididos em 

diferentes tipos textuais. Essa análise leva ao conceito de tipos textuais. Os tipos 

textuais se referem, portanto, à finalidade. Não são textos com funções sociais definidas, 

mas sim, categorias teóricas. Eles não mudam, já estão determinados e se dividem em 

cinco tipos, de acordo com Werlich (1973) citado por Marguschi (2002, p.26-28) : 

1- Narrativo  

2- Descritivo 

3- Argumentativo 

4- Explicativo ou expositivo 

5- Instrucional ou injuntivo  

O tipo textual narrativo é marcado pela temporalidade. Descreve um fato ou 

uma ação, por isso a progressão temporal é essencial para o seu desenrolar, visto que é 

necessário ter um determinado lugar e um determinado tempo para acontecer. O tipo 

textual descritivo é marcado pela espacialidade. Não tem uma sucessão dentro de um 

determinado tempo, mas sim, a apresentação de uma imagem que reproduz um 

determinado momento. Já nos textos de tipo textual argumentativo se faz a defesa de um 

determinado ponto de vista, ideia ou questionamento de um fato. Requer uma ideia mais 

objetiva, pois o objetivo é convencer o leitor ou ouvinte, fundamentando-se em 
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argumentos. O tipo textual explicativo ou expositivo objetiva explicar ou dar 

informações a respeito de algo para que o leitor adquira um conhecimento. Não há, 

nesses tipos de texto, a defesa de uma ideia, mas sim, a identificação de um fenômeno, 

conceito ou definição. O tipo textual instrucional ou injuntivo tem como alvo dar 

informações. Geralmente, esse tipo textual se caracteriza por construções frasais 

iniciadas por um verbo no infinitivo ou outras formas que indicam orientação ou ordem. 

O conhecimento das possibilidades de uso de gêneros textuais é muito útil ao 

professor, pois o auxiliará a escolher qual se adequa mais à sua intenção de análise, 

compreensão e construção de textos pelos alunos. Deve-se ter clareza de que, 

dependendo da finalidade do texto (tipo textual) é que deve ser escolhido o gênero 

textual a ser trabalhado em sala de aula. Marcuschi (2008, p. 159) afirma que “gêneros e 

tipos não são opostos, não formam uma dicotomia. São complementares e integrados, 

são formas constitutivas do texto em funcionamento”. 

Para melhor compreensão, Marcuschi (2002) faz uma distinção entre gênero 

textual e tipo textual da seguinte forma: 

(a) Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de 
construção teórica definida pela natureza lingüística de sua composição 
(aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas). Em geral, os 
tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como: 
narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. (b) Usamos a 
expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga para referir 
os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que 
apresentam características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, 
propriedades funcionais, estilo e composição característica. Se os tipos 
textuais são apenas meia dúzia, os gêneros são inúmeros. Alguns exemplos 
de gêneros textuais seriam: telefonema, sermão, carta comercial, carta 
pessoal, romance, bilhete, reportagem jornalística, aula expositiva, reunião 
de condomínio, notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de 
remédio, lista de compras, cardápio de restaurante, instruções de uso, 
outdoor, inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada, conversação 
espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-papo por computador, aulas 
virtuais e assim por diante. 

  

O quadro abaixo apresenta as possibilidades de uso de gêneros adequados aos 

diferentes tipos textuais. 
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TIPO TEXTUAL FUNÇÃO EXEMPLOS DE GÊNERO TEXTUAL  

NARRATIVO Contar uma história ou apresentar 
uma sequência de fatos 

crônica, romance, conto de fada, fábula, 
lendas, piada, carta, bilhete, novela, 
histórias, casos contados entre amigos, 
notícia, reportagem 

 

DESCRITIVO Enumerar características de fatos, 
lugares, pessoas, ações 

anúncio, classificados, lista de 
ingredientes, guias turísticos, lista de 
compras, legenda, biografia, notícia, 
reportagem, diário, relato de viagem, 
relato policial 

 

ARGUMENTATIVO Discutir questões, defender um 
ponto de vista 

redações  monográficas, críticas, artigo 
de opinião, debate, carta de reclamação, 
carta de leitor, ensaio 

 

EXPLICATIVO Transmitir informações capítulo de livro didático, verbetes de 
dicionários, enciclopédias, conferência, 
seminário, palestras, notícias 
jornalísticas,  

 

INSTRUCIONAL Transmitir informações e 
prescrições de ação 

bula de remédio, propaganda, receita 
culinária, manual de instruções de 
montagem ou uso de um aparelho, 
regimentos, regras de jogo, regras de 
trânsito, leis 

 

Fonte: quadro elaborado pela própria autora 

 Outro ponto importante que é preciso esclarecer quando se trata de gêneros 

textuais é a forma de apresentação dos textos. Esse é um ponto essencial para que o 

aluno entenda como esse texto circula na sociedade e em alguns casos, a sua 
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importância. Essa apresentação diz respeito ao que é chamado de suporte. Para 

Marcuschi (2003, p. 11), a noção de suporte relaciona-se com a ideia de um “portador 

do texto”, entendido como “um lócus físico ou virtual com formato específico que serve 

de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto”. Podemos dizer, 

então, que suporte textual é o lugar onde os gêneros são colocados para circular. Os 

suportes tanto amparam uma mensagem quanto auxiliam e, às vezes, até definem a 

mensagem do texto – um texto com uma mesma mensagem pode ser mudado 

dependendo de seu suporte. A ideia da apresentação de um mesmo produto deve ter o 

texto alterado dependendo se seu suporte é em um out door ou uma revista.  

É importante, inclusive, que o professor leve o texto para sala de aula em seu 

suporte autêntico. Por exemplo, se decidir levar uma reportagem jornalística para 

trabalhar alguma atividade em sala é interessante que mostre o jornal, se levar uma 

história em quadrinhos deve apresentar o gibi de onde foi retirado. Também é 

importante mencionar que um mesmo suporte pode veicular diversos gêneros textuais, 

como por exemplo, uma revista. Exemplos de suportes: livro, livro didático, jornal 

(diário) revista (semanal/mensal), revista científica (boletins e anais), rádio, televisão, 

telefone, quadro de avisos, out door, encarte, folder, luminosos, faixas, embalagens, 

roupas, paredes, muros, entre outros. 

O professor precisa construir estratégias para a seleção e utilização de textos de 

diferentes gêneros em turmas de alfabetização. Devido à multiplicidade de gêneros a 

escola não tem condições de trabalhar todos durante os três anos de alfabetização. Mas 

não se trata de escolher qual é menos ou mais importante. A questão é trabalhar 

conforme a necessidade e habilidades a serem desenvolvidas em cada período. Isso não 

quer dizer que um gênero tem que ser trabalhado em um ano específico, mas eles devem 

corroborar para que os objetivos didáticos sejam aprofundados. Com isso, a abordagem 

adotada em cada ano deve ter gradativamente sua complexidade aumentada. Mas, o 

trabalho progressivo com os gêneros exige que o professor conheça as habilidades que 

seus alunos possuem e estabeleça quais devem ser desenvolvidas e/ou aprofundadas. 
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É importante elucidar, ainda, que os gêneros são instrumentos dinâmicos, e não, 

estanques, pois, se renovam, se reconstroem, surgem novos gêneros, dependendo da 

funcionalidade da comunicação, visto que, são utilizados de acordo com as necessidades 

da cultura na qual são desenvolvidos. A diversidade dos gêneros deve, portanto,  ser 

explorada pela escola porque cada gênero, com sua especificidade pode proporcionar 

diferentes aprendizagens. Eles não podem ser trabalhados todos ao mesmo tempo, e não 

é possível fazer isso, entretanto, é necessário encontrar o melhor momento e 

oportunidade de aplicação e exploração desse ou daquele gênero textual afim de 

oferecer ao aluno a oportunidade de diferentes práticas de letramento. É importante que 

em todas as etapas de alfabetização e letramento sejam trabalhados diferentes gêneros 

textuais. Essa prática capacita os alunos a reconhecerem os usos da língua e as diversas 

finalidades do que está escrito ou é falado, na sua casa, na TV, nas ruas, na internet, ao 

telefone, entre outros.  É nesse sentido que a escrita produzida na escola não pode se 

desconectar dos textos que circulam na sociedade e no cotidiano das crianças. 
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Resumo: O texto produzido constitui ressonância da experiência vivenciada no 
contexto escolar com crianças com deficiência intelectual. O objetivo foi compreender 
como tem sido produzida a inclusão do educador no espaço institucional para atuação 
com crianças com deficiência intelectual, com foco na análise dos significados e 
concepções construídas por mim através da experiência cotidiana com a Educação 
Especial, para efetivação do ensino e aprendizagem das crianças com deficiência. Neste 
sentido, utilizamos autores que abarcaram aspectos fundamentais da Educação Especial, 
valorizando as experiências profissionais construídas ao longo da profissão. 
Compreendem que disponibilizar o melhor do ensino e as mais variadas atividades é 
papel do professor, considerando as diferenças de opiniões, interesses, necessidades e 
ideias de escolhas, contribuindo para a concretização de um ensino democrático. 
Ressaltamos que a formação docente transcorre por diferentes dimensões para efetivar a 
complexa tarefa de ensinar. Assim, compreendemos que as experiências profissionais, 
experimentadas pelos docentes no contexto institucional, tem sido preciosa fonte 
formativa. 
 
Palavras-chave: educação especial; experiência profissional; deficiência intelectual. 
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Introdução 

Este trabalho é fruto do Curso de Especialização em Educação Especial e 

Atendimento Educacional Especializado, oferecido pela Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU). Com base nas minhas experiências com crianças com deficiência 

intelectual, especificamente a Síndrome de Down, aponto neste artigo algumas de 

minhas vivências como professora no ambiente institucional de uma escola pública. 
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Tais experiências me fizeram refletir e construir, juntamente com meu grupo de 

trabalho, significados e concepções de uma práxis pedagógica desenvolvida com base 

nos processos interativos, afetivos e colaborativos. 

Esta pesquisa, tem natureza qualitativa uma vez que “procura estudar os fenômenos 

educacionais e seus atores dentro do contexto social e histórico em que acontecem e 

vivem, procurando o cotidiano como campo de expressão humana” (CUNHA, 1993, 

p.101). Assim, o objetivo é analisar como tem se constituído o processo inclusivo do 

educador que atua com crianças com deficiência, com amparo em minhas vivências 

pessoais. 

Buscamos compreender aspectos da formação da professora regente, as 

concepções construídas por ela para sustentação da práxis em relação à atuação com a 

criança com deficiência na primeira etapa da Educação Básica. O foco central foi 

observar os caminhos percorridos e os significados construídos ao longo da experiência 

vivida para concretização do ensino e aprendizagem da criança com deficiência 

intelectual. 

Um dos aspectos considerado ao se abordar a deficiência intelectual trata da 

perspectiva dos possíveis caminhos educacionais. Não pensando somente na 

alfabetização desses alunos, mas proporcionando novos horizontes de aprendizagem e 

transformando a estrutura curricular da escola regular para atender às outras 

desenvolturas que o aluno apresenta. Assim, “uma pessoa pode sentir-se discriminada 

em um ambiente que lhe impõem barreiras e que só destaca a sua deficiência ou, ao 

contrário, ser acolhida, graças às transformações deste ambiente para atender às suas 

necessidades” (BATISTA, MANTOAN, 2007, p. 15). 

 

 O anseio pela temática 

 O desejo em aprofundar o conhecimento acerca da temática “Significados e 

concepções de um aprendizado: A experiência com a Educação Especial” tem a ver com 

as experiências que tive no contexto institucional durante os anos de 2012, 2013 e 2014. 

Ao inserir-me em uma escola da rede pública nofinal do ano de 2012, assumi como 

professora regente o espaço da brinquedoteca.  A Brinquedoteca é um espaço que 

compõe o currículo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental na escola, no qual 
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todas as crianças da Educação Infantil (1° e 2° período) e do 1° ano do Ensino 

Fundamental perpassam por ela. Cada turma tem uma aula semanal, com a carga horária 

de 60 minutos. 

Quando cheguei neste espaço, a brinquedoteca, várias inquietações foram 

“inundando” meu universo e seria minha primeira experiência neste ambiente. 

Receberia nesta sala doze turmas diferentes, com faixas etárias distintas. O primeiro 

sentimento foi de medo e aflição. Como seria o trabalho desenvolvido neste espaço? O 

que fazer em 60 minutos? Será que as crianças iriam gostar da nova professora? Estes 

questionamentos e meu cotidiano desafiador na brinquedoteca foram sanando meus 

“medos” e contribuindo em minha aprendizagem durante minha estada naquele lugar. 

Estar com as crianças e, principalmente, com alunos daEducação Infantil sempre 

foi algo que almejei. Assim, a partir dos estudos e diálogos constantes com os demais 

profissionais que compõem o grupo da Educação Infantil, procurei ampliar meu 

conhecimento em relação ao espaço da brinquedoteca, a fim de proporcionar para as 

crianças um ambiente prazeroso e rico de aprendizado. 

Meu tempo de atuação na brinquedoteca foi de um semestre, visto que no 

começo do ano letivo de 2013 assumiria a regência de uma sala de 2° período na 

Educação Infantil. Neste período pude conviver, aprender e ensinar duas crianças com 

deficiência. Na turma do 1° ano do Ensino Fundamental, João39,com deficiência mental 

severa, e no 1° período da Educação Infantil, José, com Síndrome de Down. 

Em nossas aulas inseria-me nos pequenos grupos de crianças para realizar as 

brincadeiras estabelecidas por elas. Quando recebia as turmas de João e José, na maioria 

das vezes estava presente em seus grupos, pois tinha curiosidade em saber como era o 

desenvolvimento, aprendizagem e interação com seus grupos de convivência. Assim, 

com o tempo, fui me aproximando mais de ambas as crianças, fomos estabelecendo 

vínculos de confiança uns com os outros. Minha aproximação de José foi maior, pois 

ele estava inserido na Educação Infantil, espaço no qual tínhamos contato a todo o 

                                                           
39Os nomes utilizados para descrever as crianças no presente trabalho são fictícios. 
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momento.  Através dessa aproximação minha mobilização, curiosidade e vontade em 

saber mais sobre o processo de ensino/aprendizagem da criança foi crescente.  

Ao findar o ano letivo de 2012, fizemos um remanejamento de professores na 

Educação Infantil, no qual eu seria professora de uma turma do 2° período durante o 

ano letivo de 2013. José continuava na Educação Infantil em uma sala em frente à 

minha. Nosso contado era permanente e minhas descobertas e aprendizagens 

continuavam riquíssimas e prazerosas. Observava José nos momentos coletivos em 

comum que tínhamos na escola, como era sua interação com o grupo de crianças e com 

os adultos, sua aceitação em relação ao toque, o diálogo com as crianças e a aceitação 

do próprio grupo em relação a José. Todos esses elementos me aproximavam dele, 

faziam-me conhecer mais ainda a criança e me permitiam entrar em contato com minhas 

dificuldades, limites e dúvidas. 

No ano letivo de 2014, continuei com o trabalho na Educação Infantil, 

especificamente no 2° período e uma das crianças que estava no meu grupo era José. 

Meu interesse em estudar e abranger o conhecimento sobre o processo de ensino e 

aprendizado de crianças com síndrome de Down era mais intenso, principalmente por 

saber que tinha um papel fundamental enquanto professora no processo de construção 

do conhecimento de José e dos outros sujeitos que compunha meu grupo.“Um ponto de 

partida para compreensão da aprendizagem é ter claro que todo aluno é capaz de 

aprender” (MANTOAN, 2008, p.71). Assim, faz-se imprescindível entender que os 

sujeitos têm tempos diferentes de aprendizagem e que trançam caminhos diversos para 

que este se concretize. 

Neste contexto, ao longo de minha experiência com o grupo, procurava atentar-

me às relações estabelecidas e como José inseria-se nelas, e de que forma poderia 

intervir para contribuir efetivamente para seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

motor. Disponibilizar o melhor do ensino e as mais variadas atividades é papel do 

professor, considerando as diferenças de opiniões, interesses, necessidades e ideias de 

escolhas, contribuindo para a concretização de um ensino democrático (MANTOAN, 

2008). 

 

A experiência como um processo de aprendizado e reflexão. 
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 O contato com a sala de aula e com as crianças sempre foi algo desejado. Na 

graduação, algumas experiências como estágios e projetos aproximavam-me do espaço 

institucional. Porém, era apenas uma “aproximação”, no qual não nos dava a liberdade 

de vivenciar aquele ambiente efetivamente. Concretizeital experiência somente quando 

me formei e assumi a sala de aula como regente.Nesta posição de professora regente, 

muitas dúvidas, incertezas, questionamentos compunham meu vivenciar a escola. Por 

onde começar? Como fazer? A quem recorrer?  

 Bondía (2002) define experiência, como o que nos passa, o que nos acontece,o 

que nos toca. Eu buscava realizar na sala de aula aquilo que durante a formação docente 

havia ficado em mim, o que tinha significado e que por fim era prazeroso. Várias foram 

as inquietações, os desafios e a insegurança que vivenciei e vivencio até hoje no 

ambiente escolar. Pois, a escola como espaço vivo e formativo, requer dinamicidade 

eatualização do conhecimento. Segundo Imbernón (2009), é nesse desequilíbrio é na 

dialética de aprender e desaprender que construímos outras possibilidades de práticas 

educativas. 

 Foi nesse movimento de desconstrução e construção que vivenciei a Educação 

Especial no ano de 2012, 2013 e 2014. Momento em que mais aprendi e desaprendi, pois, 

era necessário repensar a prática atual a fim de construir outras possibilidades de ensino. 

Quando soube que seria professora de uma criança com deficiência intelectual, o 

sentimento era de incapacidade, não saber como fazer. Nunca tinha atuado com a 

Educação Especial, era a primeira experiência. Faltava conhecimento sobre aquela área. 

E diversas vezes pensei que não saberia ensinar aquela criança. A busca era constante 

pela formação e o aprendizado de novas práticas educativas que alcançasse José. Pois, 

“aprender é uma ação humana criativa, individual, heterogênea e regulada pelo sujeito 

da aprendizagem, independente de sua condição intelectual ser mais ou menos 

privilegiada” (GOMES, 2007, p.16) 

 Assim, eu caminhava na tentativa de acertar. Mas o “acerto” nem sempre era 

óbvio. Como era desafiador pensar em atividades que comtemplasse José e o restante da 

sala, garantindo sua participação e aprendizado através de outras possibilidades de 

ensino. A Educação Especial requer inclusão, direito de acesso à educação democrática 
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e de qualidade que garanta um desenvolvimento social, emocional e intelectual 

adequado valorizando as diversidades apresentadas por seus alunos (DECHICHI & 

FERREIRA, 2012). 

 Olhar para as crianças e compreender que o grupo compunha um coletivo e que 

este coletivo se representava por particularidades e individualidades era um exercício 

árduo. Exercício no qual eu me atentavaque cada criança aprendia de uma maneira 

diferente, que suas hipóteses e os caminhos percorridos nem sempre eram iguais. Esse 

“caminhar” com o grupo despertou um olhar e uma escuta sensível em relação ao 

aprendizado de José e suas hipóteses levantadas ao longo do processo na construção do 

conhecimento.  

 José tinha a fala e a coordenação motora fina limitada, suas expressões mais 

significativas aconteciam por meio dos gestos. Cada experiência vivenciada e o avanço 

de José nas diversas atividades propostas no cotidiano escolar, constituíam vitórias e 

novas possibilidades de práticas educativas que eu aprendia. Neste contexto, ao mesmo 

tempo em que me sentia despreparada por não ter uma formação especializada para 

atuação com crianças com necessidades especiais, compreendia que o espaço de 

atuação, a experiência cotidiana também era formativa. 

É provocante atentar para a própria prática erepensá-la, trilhar outros caminhos, 

mudar de concepções. Bondía (2002), afirma que,  

Aexperiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 
tempos quecorrem: requer parar para pensar, parar para olhar,parar para 
escutar, pensar mais devagar, olhar maisdevagar, e escutar mais 
devagar; parar para sentir, sentirmais devagar, demorar-se nos detalhes, 
suspendera opinião, suspender o juízo, suspender a vontade,suspender o 
automatismo da ação, cultivar a atençãoe a delicadeza, abrir os olhos e 
os ouvidos, falar sobreo que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 
aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-
se tempo e espaço (p. 19).  

 

Nas “andanças” com o grupo de crianças e professores da Educação Infantil 

construímos conjuntamente diversificadas alternativas de trabalho com José, sempre no 

movimento de olhar para trás, avaliando o que era possível e como poderíamos 

avançar,mas também olhando para frente, vislumbrando recursos a serem explorados. 

Muito me ajudou o trabalho coletivo na escola, o curso de especialização em Educação 
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Especial realizado durante o ano de 2014 e as trocas significativas com as colegas de 

grupo. Porém, o mais valioso aprendizado estava nas situações vivenciadas com José, a 

experiência! Eu me fazia sujeito daquela prática juntamente com ele, olhando com 

atenção, com sensibilidade. Nas nossas trocas diárias ficavam marcas, vestígios e efeitos 

de um aprendizado que se revelava no meu amadurecimento e nas conquistas de José. 

O que permanecia era um sentimento de mudança. Mudança por não olhar da 

mesma forma, por descobrir o novo, recriar o espaço de aprendizagem, fazer diferente!  

 
É incapaz de experiência aquele a quem nada lhe passa, a quem nada 
lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada o toca, nada lhe 
chega, nada o afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada ocorre. 
(BONDÍA, 2002, p. 25) 

 

A experiência é aquilo que “nos passa”, nos toca, nos tomba. E seu elemento 

essencial é a capacidade de formação e transformação. 

 

Deficiência Intelectual e o movimento de inclusão na sala de ensino regular. 

 

Pensar a educação e o cuidado das crianças que se encontram na Educação Infantil 

é pensar numa fase da vida em que se vivenciam as primeiras experiências escolares, 

concomitantemente às primeiras expressões afetivas, emocionais e relacionais 

extrafamiliares. Tal movimento exige a concepção de uma prática pedagógica que 

conceba a criança como um sujeito que pertence a um contexto sócio-econômico-

cultural, possuidora de uma história de vida e que apresenta várias dimensões a serem 

desenvolvidas, respeitando, assim, a sua infância. Por isso, na Educação Infantil elas 

têm direito de se desenvolver em um ambiente que valorize o mundo da fantasia, da 

brincadeira, do movimento e do lúdico (RCEI, 1998). 

A incumbência das instituições de Educação infantil abarca a integração do 

cuidado e educação. Além de assumirem a compreensão de que “para cuidar é preciso 

antes de tudo estar comprometido com o outro, com sua singularidade, ser solidário com 

suas necessidades, confiando em suas capacidades. Disso depende a construção de um 

vínculo afetivo entre quem cuida e é cuidado”(RCEI, 1998, p.25). Na minha relação 

com José a afetividade era um elemento fundamental. Percebia que, na medida em que o 
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vínculo afetivo se fortalecia entre nós, eu conseguia prender as suas particularidades e a 

singularidade que envolvia o seu caminhar em relação à aprendizagem. 

É preciso refletir que quando falamos em inclusão escolar na Educação Infantil 

não estamos nos referindo apenas a “presença” ou “socialização” das crianças com 

deficiência com as outras; e que conceber os pressupostos inclusivos às práticas 

existentes hoje na educação, tem se mostrado um desafio para vários segmentos: a 

família, a escola, educadores, serviços de saúde, etc. Existem barreiras que dificultam o 

desenvolvimento integral dos alunos, como por exemplo, a organização do espaço 

físico; os recursos administrativos, pessoais e pedagógicos; a necessidade de apoio 

deprofissionais de saúde; o processo de formação dos profissionais envolvidos na 

escolarização dos alunos; a adequação com qualidade à própria rotina da sala de aula; as 

práticas pedagógicas existentes. Guiadas pelos pressupostos da escola pelas diferenças, 

Ropoliet al. (2010, p.9) destacam: 

 
Não é fácil e imediata a adoção dessas novas práticas, pois ela 
depende de mudanças que vão além da escola e da sala de aula. 
Para que essa escola possa se concretizar, é patente a 
necessidade de atualização e desenvolvimento de novos 
conceitos, assim como a redefinição e a aplicação de 
alternativas e práticas pedagógicas e educacionais compatíveis 
com a inclusão. 
 

Ressalta-se dessa forma, a importância de que “pensar em mudança de 

paradigma e em consequente transformação da escola em inclusiva implica no 

reconhecimento de que a Educação Infantil é o primeiro espaço em que as mudanças 

devem se efetivar.” (CARNEIRO, 2012, p.93).  

Partindo deste pressuposto, é fundamental compreender que a escola é um 

espaço onde encontramos diversidade cultural e que se faz necessário romper com 

paradigmas tradicionais para que se possa pensar a escola de forma diferente, 

respeitando a singularidade de cada aluno. Assim, buscar outras maneiras de rever o 

conhecimento escolar, rever seus sistemas de avaliação, promover uma releitura dos 

procedimentos de ensinar e aprender é essencial para que se abram os caminhos a 

inclusão escolar. “A inclusão leva em consideração a pluralidade das culturas, a 

complexidade das redes de interação humanas.” (MACHADO, 2008, p. 69). Ou seja, 
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ela não está limitada à inserção de alunos com deficiência nas redes regulares de 

educação, pois beneficia a todos os alunos, com e sem deficiência, e que são excluídos 

de alguma forma das escolas de ensino regular. 

Pensar no sujeito inserido no espaço escolar evidencia a necessidade de 

adaptações curriculares que sejam capazes de valorizar suas potencialidades, tal como, 

de reconhecer suas limitações. A organização atual das práticas educacionais na escola 

especial e na escola regular tem deixado de valorizar a capacidade de aprender de 

pessoas com deficiência ao não ofertar condições de superação das dificuldades 

inerentes à deficiência (GOMES, ROCHA, FIGUEIREDO, 2010). 

A inclusão denuncia o esgotamento das práticas tradicionais das salas de aula, 

que tem como fundamento o modelo transmissivo do conhecimento, na espera do aluno 

perfeito, na padronização dos resultados esperados pela avaliação classificatória, no 

currículo excludente organizado de forma disciplinar e universal, entre tantos outros 

elementos que compõem o mundo das práticas escolares (MACHADO, 2008).  

Portanto,“ensinar na perspectiva inclusiva, significa ressignificar o papel do 

professor, da escola, da educação e de práticas pedagógicas que são usuais no contexto 

excludente do nosso ensino, em todos os níveis” (MONTOAN, 2003, p. 81). Como já 

mencionado, não há espaços para práticas tradicionais excludentes, e isso requer um 

novo perfil de profissional e escola.A criança deve ser entendida e respeitada como um 

ser em constante desenvolvimento, necessitando, assim, da mediação de instrumentos e 

signos que devem ser planejados pelo professor, promovendo atividades que envolvam 

o lúdico respeitando seu tempo de aprendizado. 

São as diversas ideias e opiniões que enriquecem a construção do conhecimento 

dos alunos e professores. Essa diversidade de saberes singulares possibilita 

compreender determinados conteúdos e expressar abertamente sobre eles, enriquecendo 

o processo escolar. 

É imprescindível que a escola, em uma perspectiva inclusiva, trilhe novos 

caminhos educacionais, pensando não somente na alfabetização das crianças com 

deficiência mental, como também na modificação curricular da escola de ensino regular 

para atender às outras habilidades que o aluno com deficiência mental apresente, como 

artes, música, dança, e com outro olhar sobre o papel do educador (MONTOAN, 2003). 
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Gomes (2007) argumenta que “ensinar é um ato coletivo, no qual o professor 

disponibiliza a todos os alunos, sem exceção, um mesmo conhecimento” (p.16).  Ainda 

no contexto atual, deparamo-nos com vergonhosas práticas discriminatórias em relação 

a determinadas pessoas ou grupos que, por diferenças étnicas, econômicas, culturais e 

religiosas são deixadas à margem do processo de inclusão social. O significado de uma 

situação ou de uma pessoa com deficiência geralmente cogita um julgamento social. 

Julgamento este que vai se requintando à medida que as sociedades vão crescendo 

tecnologicamente àcargo de valores e atitudes culturais específicas. (DECHICHI& 

FERREIRA, 2012) 

Ao longo da história, inúmeras práticas de infanticídio, abandono e exclusão 

foram cometidas em relação à pessoa com deficiência. Observamos que o modo como é 

concebido o sujeito em determinada época, de acordo com princípios políticos, culturais 

e religiosos,determina sua “forma” de estar no mundo. A análise critica das mudanças 

ocorridas faz-se imprescindível para entendermos a complexidade da deficiência, 

principalmente aqueles que envolvem uma dimensão socioeducacional, como é o caso 

da deficiência mental. Além de nos ajudar a refletir que a influência de padrões 

construídos historicamente ainda é vigente em nossa forma de compreender tal 

fenômeno. (DECHICHI& FERREIRA, 2012) 

É fundamental entendermos que, quanto mais esclarecidos estivermos sobre 

especificidades da pessoa com deficiência, mais poderemos contribuir na luta contra 

concepções ultrapassadas e preconceituosas reproduzidas nos dias atuais, colaborando 

para a construção de novos ideais, que compreendem este sujeito como um ser que se 

desenvolve independente de qualquer que seja sua limitação (DECHICHI& 

FERREIRA, 2012). 

Neste movimento de busca por formaçãoao longo da experiência com a 

Educação Especial, pude perceber o quanto os referenciais estudados e o contato direto 

com José colaboraram na construção de outras possibilidades de práticas pedagógicas. 

As trocas diárias com o grupo de crianças e com as colegas de trabalho constituíram 

elementos preponderantes para pensar a escola sob outro viés.  

Ao refletirmos sobre o papel da escola frente aos alunos com deficiência mental, 

analisamos a importância deste espaço para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e 
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psicomotor do sujeito. As relações estabelecidas pelo sujeito no ambiente escolar 

propiciam interações sociais, construção de novos vínculos afetivos, convivência com 

diferenças, aprendizados a cerca do convívio e interação em grupo, construção de regras 

e compromissos e entendimento sobre direitos e deveres (DECHICHI & FERREIRA, 

2012). Tais conhecimentos vão se constituindo na medida em que a criança se relaciona 

e interage com o meio e com os outros sujeitos que fazem parte do contexto no qual ela 

se encontra inserida. 

Portanto, “toda pessoa deve ter garantido o acesso e a permanência com 

qualidade na escola, independente de suas condições físicas, mentais, emocionais ou 

sensoriais”. (DECHICHI & FERREIRA, 2012, p. 274). Os sujeitos que apresentam 

algum tipo de deficiência, não podem ser privados em desfrutar de todos os benefícios 

que a escola tem a oferecer. Compreendemos que a inserção social plena dos alunos 

com necessidades educacionais especiais é tarefa árdua e que demanda formação para 

aqueles que estarão envolvidos neste processo. É na necessidade de transformação, de 

novos posicionamentos, mudanças de concepções, práticas pedagógicas, atitudes 

cotidianas, outros meios de avaliação, na formação permanente do professorado, que 

buscaremos outro modelo de escola. Renegando práticas preconceituosas, 

discriminatórias, barreiras sociais e culturais vigentes em nossa sociedade. 

 

Conclusão 

 

Em consonância a formação docente perpassa por diversas dimensões para 

concretizar a complexa tarefa de ensinar. Os saberes docentes provem de diferentes 

fontes, como a própria história pessoal, os cursos de formação inicial e continuada, a 

prática pedagógica, as experiências e as trocas com os pares (TEIXEIRA, SANTOS, 

2010). Neste sentido, as experiências profissionais, vivenciadas pelos professores no 

cotidiano escolar tem sido valiosa fonte formativa. 

Bondía (2002) aponta que cada vez estamos mais tempo na escola, na 

universidade e nos cursos de formação do professorado; porém, cada vez temos menos 

tempo. Esse sujeito da formação permanente e rápida, da constante atualização, é um 

sujeito que usa o tempo como um valor e tem sempre que aproveitar o tempo, pois não 
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pode adiar qualquer coisa e tem que seguir o passo rápido do que se passa. Mas o que 

“se passa”, tem sido experiências fundamentais que enriquecem o cotidiano escolar. 

Na aceleração da contemporaneidade, nos esquecemos de olhar para a própria 

experiência, o que construímos, o que deixamos para trás, o que resignificamos, o que 

ficou em nós e o que fez sentido.  Estamos sempre apressados e nada nos acontece. Os 

significados e os sentidos, que os professores carregam perfazem uma das explicações 

mais importantes de suas ações (SACRISTAN, 1999). 

Ao pensar sobre minha atuação com a Educação Especial e, especificamente 

com José, acredito que nossa relação diária contribuiu para construirmos laços afetivos 

de confiança e segurança. O vinculo entre nós permitiu que o processo de aprendizagem 

se tornasse intenso e, ao mesmo tempo sublime, uma vez que, ao olhar para as 

necessidades de José aprendia e construía outros caminhos metodológicos. Neste 

movimento, era fundamental parar para pensar, avaliar o que estava dando certo e 

principalmente construir outro viés de ensino.  

A reflexão, pensar mais devagar, encontrar os detalhes, as singelezas, parar para 

sentir. Nessa busca incessante de construção e desconstrução, fazemos outro caminhar. 

Um caminhar que tem uma escuta sensível ao processo de aprendizagem, que 

compreende que cada sujeito constrói de formas diferentes o aprender, o ensinar, o 

viver. 
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RESUMO: 
Este trabalho é um estudo teórico que discute aspectos cognitivos do desenvolvimento 
da aprendizagem, no âmbito da Língua Portuguesa e da Matemática, nos anos iniciais 
do ensino fundamental. O estudo volta-se para o problema da assimilação de 
conhecimentos e habilidades, destacando o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a 
partir de contribuições da Psicologia da Educação. Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa teórica de natureza bibliográfica, analisando aproximações entre contribuições 
da teoria de Lev Vigotski e Metacognição. Os dados analisados mostraram a relevância 
psicológica e pedagógica da promoção do protagonismo do aluno em seu processo 
educativo, da tomada de consciência do próprio processo de aprendizagem e do papel da 
linguagem no processo ensino-aprendizagem, imbricados na aproximação estudada. 
Com base na análise dos dados foram elaborados esquemas explicativos sintetizando a 
discussão dos resultados obtidos, permitindo ao leitor um exame dessas explicações. 
Este estudo visa contribuir com a pesquisa educacional voltada para o desenvolvimento 
da aprendizagem nos primeiros anos do ensino fundamental, no enfoque abordado. 
Palavras chave: ensino fundamental; metacognição; Vigotski. 

 
 

Introdução 

O ensino fundamental é uma etapa muito importante da Educação Básica. Uma 

de suas características é que, colhendo frutos da Educação Infantil, ao longo de seus 9 

anos de percurso, promove-se um desenvolvimento contínuo da aprendizagem, segundo 

um processo em que o aluno avança academicamente nos currículos e na aprendizagem 

dos conhecimentos promovidos,  que vão se ampliando gradativamente, sendo cada ano 
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ora servindo de base do saber, ora compreendendo novas assimilações de 

conhecimentos e habilidades mais complexas. Essa questão pode ser vista na própria 

relação entre as aprendizagens do ensino fundamental I (anos iniciais) e fundamental II 

(anos finais). Nesse processo, promovem-se conhecimentos na leitura, na escrita, na 

matemática, na arte, nas ciências naturais, nas ciências humanas, etc., junto à formação 

integral do aluno e de sua expressão no mundo. 

O que acima colocamos tem respaldo no texto do artigo 24 das Diretrizes 

Nacionais para a Educação Básica, que serve como enunciado para os incisos mais 

acima mencionados, e que diz: 

 

Os objetivos da formação básica das crianças, definidos para a Educação 
Infantil, prolongam-se durante os anos iniciais do Ensino Fundamental, 
especialmente no primeiro, e completam-se nos anos finais, ampliando e 
intensificando, gradativamente, o processo educativo. 

 

Do complexo quadro do ensino fundamental, destacaremos, para fins de estudo, 

os anos iniciais, enfatizando as questões de ensino-aprendizagem apontadas nas 

orientações legais abaixo mencionados.  

O inciso II, do artigo 24, das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica, Resolução número 4 de 13 de julho de 2010, do Conselho Nacional de 

Educação, coloca que os 3 primeiros anos do ensino fundamental devem ter foco central 

na alfabetização, permitindo, entre outros, o desenvolvimento da expressão e da 

comunicação. De igual modo, na Matemática, a aprendizagem do sistema decimal que, 

dentre outros ganhos, tem seus desdobramentos no desenvolvimento do pensamento 

lógico e abstrato, considerando-se a operação mental com números. 

Essas questões podem ser ligadas ao artigo 32, inciso I, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 20 de dezembro de 1996, que coloca como 

um dos objetivos do ensino “o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 

meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo”. O inciso III do 

mesmo artigo coloca como objetivo do ensino: “o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação 

de atitudes e valores”. Essas mesmas orientações, com esses mesmos termos, são 

repetidos nos incisivos I e III, do artigo 24 das Diretrizes Curriculares Nacionais da 
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Educação Básica, Resolução número 4 de 13 de julho de 2010, do Conselho Nacional 

de Educação, que visa o Ensino Fundamental.  

Entendemos que as orientações acima colocadas, reúnem ensino e aprendizagem 

de maneira dinâmica, entorno tanto dos domínios previstos, quanto da assimilação de 

conhecimentos e habilidades, no ato educativo. Uma maneira de examinar essa questão 

é considerando a dimensão cognitiva da capacidade humana para aprender e o ensino.  

Começando esse examine pela questão do ensino, do ponto de vista psicológico, 

assumimos a definição de Pfromm Netto (2002), quando coloca que ensino é 

essencialmente uma relação de ajuda ou auxílio interpessoal acompanhado de atividades 

intencionalmente planejadas para promover a aprendizagem nos alunos. Nesse processo, 

o professor deve dominar o conteúdo correspondente de sua área e os recursos 

metodológicos adequados, além de conhecer como e em que condições o aluno aprende, 

para um resultado efetivo do ensino. 

Na questão da aprendizagem, Pfromm Netto (2002) e Nunes e Silveira (2011) 

comentam que os psicólogos reconhecem que, de um modo geral, aprendizagem se trata 

de um processo complexo envolvendo a influência de fatores externos e internos, 

exigindo também atitude de investigação e de processos cognitivos como atenção, 

percepção, memória, etc. 

Assim sendo, ensino e aprendizagem têm inter-relações importantes no âmbito 

cognitivo. O domínio da escrita, da leitura e do cálculo, exige também de operações 

intelectuais, o que nos leva a essa inter-relação. Esse destaque nos processos cognitivos 

implica também considerar o protagonismo do aluno em seu processo de aprendizagem. 

Mas, entendemos que esse protagonismo, no interior do processo educativo, também 

depende da metodologia de ensino, de materiais adequados, de exercícios planejados e 

de postura do professor para sua promoção, no processo de assimilação de 

conhecimentos e habilidades.  

Queremos apontar que essa conjunção de fatores, tem um elo psicológico 

importante: criar condições para que o aluno tome consciência de seu processo de 

aprendizagem. No que tange a processos cognitivos, essa tomada de consciência diz 

respeito à função da metacognição. Essa função é importante na promoção do 

protagonismo do aluno no processo educativo, nos anos iniciais do ensino fundamental. 
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Mesmo sem uma definição geral, coloca-se que metacognição diz respeito ao 

processo de conhecer o próprio ato de conhecer, ou melhor, conscientização, análise e 

avaliação do como se conhece, relacionado com o domínio consciente dos próprios 

processos cognitivos (também denominado cognição de segunda ordem), 

acompanhados de experiências afetivas no empenho intelectual. Esse processo abarca 

autorregulação, que envolve a habilidade para se conscientizar, monitorar e deliberar 

sobre o que se conhece, assim como seu processo e seus estados cognitivos e afetivos 

(Ribeiro, 2003; Oliveira, 2004; Papaleontiou-Louca, 2008; Cosenza; Gerra, 2011). 

Segundo Foulin e Mouchon (2000), as habilidades metacognitivas colocam em 

prática operações necessárias à compreensão, como correlação e hierarquização de 

informações, confronto com conhecimentos prévios, etc., cuja conscientização ajuda o 

sujeito a conhecer e controlar seu próprio funcionamento cognitivo. 

Nossa posição nesse assunto, é que o desenvolvimento habilidade da 

autorregulação da aprendizagem – relacionada à função de metacognição e ao ensino –, 

permite conferir um importante protagonismo ao estudante em seu processo de 

aprendizagem, que beneficia a assimilação de conhecimentos e habilidades na escrita, 

na leitura e no pensamento matemático. Para analisarmos teoricamente essas questões, 

optamos por aproximar a questão da função metacognitiva, de contribuições da teoria de 

Vigotski para a educação, cuja discussão permite abordar o que vimos apontando. 

Para Vigotski, o modo do domínio de noções que a criança adquire na escola, 

tem relação com o ensino escolar, afirmando que “a aprendizagem escolar orienta e 

estimula processos internos de desenvolvimento” (Vygotsky, 2007, p. 41). Segundo 

Oliveira (2003), na teoria de Vigotski, aprendizagem e desenvolvimento vem inter-

relacionado, envolvendo interação social, comunicação entre os sujeitos do processo, 

num processo em que o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes, valores, 

em seu contato com a realidade e com as outras pessoas. 

Oliveira (1992) cita metacognição, como uma contribuição da teoria de 

Vigotski. Papaleontiou-Louca (2008) também coloca a teoria de Vigotski como uma 

precursora dos estudos sobre metacognição e autorregulação da aprendizagem. 

Para verificarmos essa aproximação e suas possibilidades de aplicação no 

âmbito das discussões acima levantadas, realizamos um estudo teórico de natureza 
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bibliográfica. De acordo com Lima e Mioto (2007), pesquisas de natureza bibliográfica 

também servem para se responder a questões colocadas acerca de documentos ou 

teorias, respondidas por meio de uma leitura sistemática e reflexiva das fontes 

pesquisadas. Essas autoras mostram que, nesse sentido, pesquisas bibliográficas 

também possuem caráter teórico importante, que se coloca para além de uma revisão 

bibliográfica, contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento. 

Com base na análise dos resultados obtidos na pesquisa, elaboramos esquemas 

explicativos discutindo suas ideias principais, visando tanto criar uma representação 

gráfica de nossas interpretações, quanto comunicar nossa perspectiva de sua aplicação 

no processo ensino-aprendizagem, de acordo com a temática colocada, para que o leitor 

possa tirar suas conclusões sobre sua aplicação prática, segundo sua experiência com o 

ensino da Língua Portuguesa e da Matemática, nos anos iniciais do ensino fundamental. 

 

Fundamentação teórica 

Pozo (2004) comenta que o ambiente humano se caracteriza notadamente pela 

cultura (e suas variações), o que implica em formas de aprender especificamente 

humanas, ligadas a demandas geradas pela cultura. Para esse autor, nessa condição, a 

mente humana é capaz de conhecer, de aprender e de transmitir conhecimentos numa 

forma de cultura simbólica, comentando que isso demonstra 2 conquistas cognitivas da 

mente humana: “nossa capacidade de conhecer é produto das formas específicas a partir 

das quais aprendemos que, por sua vez, são resultado de nossa capacidade de 

conhecermos a nós mesmos e, através de nós, conhecermos o mundo” (p. 12).  

Pozo (2004) comenta que o primeiro aspecto citado diz respeito à aquisição de 

conhecimento como traço característico do sistema cognitivo humano (que nos 

diferencia de outros organismos); o segundo aspecto é relativo ao processo de 

hominização, ligado especialmente à linguagem e ao pensamento consciente, no acesso 

à cultura. Com base nesses comentários, esse autor comenta: 

 

O estudo dos processos psicológicos por meio dos quais as pessoas 
adquirem o conhecimento é, portanto, uma janela privilegiada para 
refletir sobre nossa capacidade cognitiva, sobre aquilo que nos 
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diferencia, enquanto sistemas mentais ou cognitivos, do resto dos 
organismos. (Pozo, 2004, p. 13) 

 

De acordo Matlin (2004), Neves (2006) e Neufeld, Brust e Stein (2011), a 

psicologia cognitiva é uma das disciplinas que integra a ciência cognitiva, sendo esta 

uma área interdisciplinar de estudos cujo objetivo principal corresponde à investigação 

da cognição a partir de diversas perspectivas, como as abstratas, humanas ou mecânicas. 

Nesse sentido, os cientistas cognitivistas partem da premissa de que o pensamento 

compreende a manipulação de representações internas sobre o mundo externo. Em 

decorrência disso, conforme afirmam Neufeld, Brust e Stein (2011), os indivíduos 

tornam-se aptos a desenvolverem atividades mentais importantes para a execução desde 

tarefas simples (reconhecimento de objeto ou recordação de uma pessoa conhecida) até 

as mais complexas (resolução de problemas).  

Matlin (2004) comenta que, de um modo geral, os modelos teóricos da 

psicologia cognitiva repercutem em muitas áreas, entre elas a Psicologia da Educação. 

Em função dessa influência na educação, a psicologia cognitiva passa a integrar o que 

se denomina cognitivismo. Segundo Neves (2006) e Neufeld, Brust, Stein (2011), o 

cognitivismo ou a compreensão da mente explicada a partir da psicologia e da educação, 

tem sido desenvolvido por estudiosos de diferentes linhas teóricas como, por exemplo, 

Piaget, Vigotski, Wallon, Ausebel, entre outros. 

Em relação à teoria de Vigotski, Oliveira (1992) comenta que esse autor não 

usou o termo “cognição” porque um termo equivalente somente entrou no léxico da 

psicologia soviética depois de sua obra. No entanto, essa autora frisa que isso não 

significa que a psicologia de seu tempo não investigava questões como pensamento, 

percepção, memória, etc. Segundo Oliveira (1992), Vigotski usou termos como “função 

mental”, para se referir aos processos como pensamento, memória, percepção e atenção, 

e, assim, coloca a seguinte reflexão: “Vygotsky poderia ser considerado um 

cognitivista, na medida em que se preocupou com a investigação dos processos internos 

relacionados à aquisição, organização e uso do conhecimento” (Oliveira, 1992, p. 75).  

Oliveira (1992) aponta ainda que, na teoria de Vigotski, aspectos relacionados 

com o funcionamento cognitivo, como os processos psicológicos superiores, o papel dos 

instrumentos e signos culturalmente desenvolvidos, processo de interiorização, 
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mediação simbólica, relação pensamento e linguagem, etc. têm sido muito explorados e 

difundidos na psicologia e na educação brasileira. 

Assim, é possível relacionar a teoria de Vigotski a discussões sobre processos 

cognitivos, especialmente no campo educacional. Mas, são precisos ajustes teóricos 

finos para estabelecermos essa possibilidade, mais em função da teoria de Vigotski.  

A psicologia cognitiva entende que o ser humano é autônomo e está em 

constante interação com o mundo externo, transformando, reduzindo, elaborando, 

armazenando e usando a entrada sensorial, sendo esta interação realizada pela mente 

humana enquanto um processador de símbolos e significados que guardam relação com 

o ambiente externo (Matlin, 2004; Silva et al., 2010; Neufeld; Brust, Stein; 2011).  

A psicologia cognitiva ressalta a atividade do próprio sujeito, porque leva em 

conta que o mundo em que vivemos e agimos é um mundo construído e interpretado por 

nós (Silva et al, 2010). Vigotski fala em processos intelectuais internos, mas ressaltando 

a origem social desses processos, se distinguindo teoricamente nesse sentido. Oliveira 

(2003) comenta que as possibilidades de operação mental sobre o mundo são mediadas 

pelos signos internalizados, sendo que os signos tem origem social desenvolvidos em 

sistemas simbólicos complexos, como a escrita, os signos matemáticos, etc. Oliveira 

(2003) comenta que, nesse sentido, mediação simbólica assume importância: 

 

Quando trabalhamos com os processos superiores que caracterizam o 
funcionamento psicológico tipicamente humano, as representações mentais 
da realidade externa são, na verdade, os principais mediadores a serem 
considerados na relação do homem com o mundo. É justamente a origem 
dessas representações que Vygotsky está buscando quando nos remete à 
criação e uso de instrumentos e de signos externos como mediadores da 
atividade humana. (Oliveira, 2003, p. 35-36, grifo da autora) 

 

Levando-se essa discussão teórica para a temática de nosso estudo, passando 

especialmente pela questão da cooperação professor-aluno, consideramos que o 

conceito de Zona de Desenvolvimento Próximo (ZDP), elaborado por Vigotski, assume 

importância. Nesse conceito, a autonomia da criança no processo educativo é discutida 

do ponto de vista da aprendizagem assistida, cujo resultado é construído com ajuda ou 

colaboração de outras pessoas, oferecendo-se pistas para a resolução de tarefas mais 
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complexas, comparado a tarefas que ela poderia resolver de forma independente, 

valendo-se somente do seu desenvolvimento intelectual atual.  

 

Esta diferença entre a idade mental ou o nível atual de desenvolvimento, 
determinado por meio da resolução independente de tarefas, e o nível 
alcançado pela criança quando resolve tarefas não de forma autônoma, mas 
assistida, determina a zona de desenvolvimento próximo. (Vigotski, 2012, p. 
353, tradução nossa). 

 

 Segundo Baquero (2001), o conceito de ZDP tem a seguinte ideia central: “o 

que hoje se realiza com assistência, ou com o auxílio de uma pessoa mais especializada 

no domínio em jogo, no futuro se realizará com autonomia sem necessidade de dita 

assistência” (Baquero, 2001, p. 97). Esse autor coloca que, nesse conceito, o 

desenvolvimento da autonomia do aluno se dá como produto do auxílio de outros e que 

essa dependência entre auxílio externo e autonomia forma uma relação dinâmica entre 

aprendizagem e desenvolvimento, mesmo sendo um tanto paradoxal. 

Baquero (2001) comenta que o conceito de ZDP implica uma visão de ensino 

como um sistema de interação definido em que os interlocutores participam de uma 

tarefa desenvolvida intersubjetivamente, cujo sentido remete tanto à constituição dos 

processos psicológicos superiores, quanto a domínios particulares (alfabetização, por 

exemplo), e seus procedimentos e estratégias, considerando-se habilidades envolvidas. 

Baquero (2001) também aponta para a seguinte ideia central da teoria de 

Vigotski: os processos psicológicos superiores têm uma origem histórica e social, em 

que a mediação simbólica (criação e uso de signos como instrumentos psicológicos) 

cumpre um papel central na constituição dessas funções, sendo que o domínio dos 

instrumentos semióticos dessa mediação (promovidos num cenário sociocultural de base 

e em processos interpsicológicos) diz respeito a uma atividade instrumental psicológica 

orientada pela comunicação, mas que também resulta em domínio de si (ou da própria 

conduta). Baquero (2001) coloca que, nessa abordagem de Vigotski, a linguagem é um 

dos instrumentos semióticos mais versáteis, comentando que ela “aparece orientada para 

‘outro’, mas seu poderoso efeito na formação subjetiva e no desenvolvimento cognitivo 

está em sua propriedade de orientar-se, por sua vez, para o próprio sujeito, para si 

mesmo” (Baquero, 2001, p. 38-39). 
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Nessa altura das discussões, incluímos a questão da função metacognitiva: 

 

Como objeto de investigação e no domínio educacional encontramos duas 
formas essenciais de entendimento da metacognição: conhecimento sobre o 
conhecimento (tomada de consciência dos processos e das competências 
necessárias para a realização da tarefa) e controle ou autorregulação 
(capacidade para avaliar a execução da tarefa e fazer correções quando 
necessário - controle da atividade cognitiva, da responsabilidade dos processos 
executivos centrais que avaliam e orientam as operações cognitivas). (Ribeiro, 
2003, p. 110) 

 

Referindo-se às questões apontadas nessa citação, Ribeiro (2003) comenta, em 

nota de rodapé, que Vigotski “foi um dos primeiros investigadores no âmbito da 

psicologia cognitiva, a postular a relação direta entre a consciência dos próprios 

processos cognitivos e a capacidade de controlá-los” (p. 110). 

 

Discussão dos resultados e esquemas explicativos 

Camperell (1982) comenta que, segundo a teoria de Vigotski, no âmbito da 

instrução e da autorregulação da aprendizagem, a criança deve demonstrar habilidades 

para se comunicar e para responder a essa comunicação. Esse autor coloca que, em 

termos de desenvolvimento cognitivo, nessa experiência social de aprendizagem, a 

criança acaba utilizando vários recursos intelectuais, ou processos cognitivos, na 

interação social com outras pessoas e segundo a qualidade dessa interação. Camperell 

(1982) coloca que, no processo de internalização de operações externas, “gradualmente, 

as crianças tranformam ou reconstroem as operações externas e os meios para as regular 

de modo que tais operações passam a ocorrer internamente” (p. 34, tradução nossa).  

Segundo Camperell (1982), de acordo com Vigotski, “à medida que os alunos 

adquirem um novo conhecimento, eles também desenvolvem meios para regular e 

controlar o uso desse conhecimento” (p. 34, tradução nossa). Para esse autor, desse 

modo, a aprendizagem amplia-se de acordo os domínios requeridos pela instrução 

escolar, envolvendo rotinas de metacognição e autorregulação. Para Camperell (1982), 

em Vigotski, existe uma relação entre a origem das operações intelectuais superiores e a 

função de regulação da fala, de modo que, sob o efeito dessa relação, o estudante 

melhora seu desempenho acadêmico, em seu processo de aprendizagem. 
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 Com base nos comentários acima, elaboramos a Figura 1, mostrada abaixo. 

FIGURA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No esquema acima, os quatro elementos estão conectados de maneira contínua e 

interdependente, mostrando que pessoas, processos cognitivos e modos de comunicação 

e inter-regulação da conduta estão dinamicamente relacionados no processo ensino-

aprendizagem, como vimos significando nesse trabalho. A aprendizagem da leitura, da 

escrita e do cálculo, como atividades simbólicas, pode ser vista nesse esquema. A seta 

no duplo sentido liga especialmente o conteúdo dos quadros, indicando se tratar de uma 

inter-relação específica entre eles, mas sem se desconectarem dos demais elementos, 

que vimos como fatores correspondentes e interdependentes. 

Vigotski enfatiza o papel fundamental da interação social para o 

desenvolvimento afetivo-intelectual da criança, de modo que o desenvolvimento 

psicológico individual não se dissocia do ambiente ou interação social que o origina. 

Através das experiências da criança com o outro, ela interioriza novos conceitos e, 

assim, seus processos mentais ou psíquicos se reorganizam, formando novas 

habilidades, de modo que o indivíduo passa da “regulação externa” para uma “regulação 

interna”, sendo a linguagem paradigmática nesse processo (Oliveira, 1992; Baquero, 

2001; Ribeiro, 2003; Oliveira, 2004; Papaleontiou-Louca, 2008). 

Camperell (1982), Doolitle (1995) e Baquero (2001) comentam que, no tocante 

ao ensino, e segundo contribuições da teoria de Vigotski, a autorregulação da 

aprendizagem ocorre quando os estudantes percebem a importância das relações 
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estruturais entre conceitos a partir da comunicação do professor e da atividade realizada, 

que orienta os alunos no uso dos conceitos. Essa natureza social da aprendizagem faz 

com que os alunos se baseiem na linguagem tanto para conhecer quanto para regular sua 

própria aprendizagem, reconstruindo em suas mentes as formas de explicar e comunicar 

conhecimentos, usadas no método de ensino.  

De acordo com Camperell (1982), Doolitle (1995) e Baquero (2001), para 

Vigotski, o modo como os conceitos são estudados pelos alunos na escola afeta 

diretamente o desenvolvimento das habilidades envolvidas. Esses autores colocam que, 

para o psicólogo russo, os conceitos abstratos são instrumentos de pensamento que 

alteram totalmente a natureza e a estrutura cognitiva das pessoas, desenvolvendo mais 

fortemente habilidades que estimulam o pensamento do aluno, melhorando o processo 

cognitivo e o desempenho acadêmico.  

 Com base nos comentários acima, elaboramos a Figura 2, mostrada abaixo. 

FIGURA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 2 espelha o esquema da Figura 1, atualizando dados. No esquema 

acima, apesar da seta indicar a passagem da regulação externa para a regulação interna, 

pode haver retroalimentação, ajudado pelo diálogo professor-aluno, segundo exercícios 

ou atividades realizadas, contando com o papel fundamental da linguagem.  

Segundo Baquero (2001), em termos de função reguladora da fala, “a linguagem 

começa a ser utilizada, gradual e crescentemente, orientada em parte para si mesma, e 

operando como uma espécie de organizadora e avaliadora da própria ação ou da 
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resolução de situações problemáticas” (p. 52). Baquero (2001) comenta que, no 

processo de interiorização da linguagem no âmbito simbólico, funções comunicativas da 

fala social, externa, em termos de classificação de eventos, objetos, categorias, etc., 

participam de forma especial na atividade interpsicológica. Mas, sua progressão para a 

fala interna diz respeito a um uso intelectual particular da fala social, e em 

contraposição a ela. A fala interna, ou linguagem para a pessoa mesma, possui aspectos 

sintáticos e semânticos abreviados, e diz respeito a um processo complexo de conversão 

interna de operações externas, em que a linguagem interna estabelece relações com o 

pensamento da criança, envolvendo desenvolvimento cognitivo. 

De acordo com Nunes e Silveira (2011), nos processos psicológicos da 

aprendizagem humana, assume invariável importância mecanismos como atenção, 

percepção, memória, linguagem, pensamento, etc., como elementos que formam o 

psiquismo de um sujeito visto como integrado à cultura de forma ativa, considerando-se 

que as pessoas atribuem sentido particular ao que aprendem ao mesmo tempo em que 

são influenciadas pelo que aprendem, num complexo processo em que o sujeito se 

constitui de modo cada vez mais aperfeiçoado. 

Mas, nesse processo, é necessário sublinhar  a importância do diálogo professor-

aluno. Nessa relação, diálogo pode criar possibilidades de promoção do protagonismo 

do estudante em seu processo de aprendizagem e também condições para o 

desenvolvimento intelectual do estudante, na instrução escolar. Vemos essas questões 

ligadas à perspectiva vigotskiana de diálogo. Na teoria de Vigotski, diálogo professor-

aluno tem um caráter especial: 

 

Ajudar é possibilitar o fazer com; é dialogar, portanto. Se o ajudante for o 
professor, a ajuda é planejada e sistemática, pois o seu impacto no aluno é 
esperado como realização, conforme já dissemos. Logo, é preciso conhecer o 
que já há; novamente, o diálogo. Conhecer o que há para definir o que poderá 
ser. Nesse jogo assimétrico, professor e aluno ferem-se, atingem-se 
mutuamente. O aluno dirige o seu próprio processo de aprender, restringindo, 
ativamente, as possibilidades de ação do professor. Por seu turno, o professor é 
quem planeja e cria as condições de possibilidade de emergência das 
potencialidades do aluno, como querem, em acordo, Buber e Vigotski: criador 
que cria a criatura em liberdade. (Tunes; Tacca; Bertholdo Junior, 2005, p. 
694) 
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Com base nas discussões levantadas até o momento, elaboramos a Figura 3, que 

é uma ampliação das Figuras 1 e 2, mostradas anteriormente. 

FIGURA 3 
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Na Figura acima, partindo do quadro da regulação externa (que não se 

desconecta dos outros elementos da parte superior da figura), o processo de 

conhecimento de português e matemática (segundo também seus eixos estruturantes 

curriculares) seria promovido por uma comunicação sistemática e intencional (ensino), 

e seus modos de explicação (exemplos, ilustrações, etc.). O ensino envolveria o aluno 

nas formas de linguagem em estudo (Língua portuguesa e Linguagem matemática), 

incluído o processo de diálogo professor-aluno, no sentido acima comentado.  

Da regulação externa para a interna, o fator central é a função reguladora da fala 

orientando a conduta, que ao final ajudaria na autorregulação da aprendizagem, como 

colocado mais acima. No caso, a seta é unidirecional (de cima para baixo, em negrito) 

porque a origem do signo é social, externa ao sujeito, que o deverá internalizar, 

mobilizando também recursos cognitivos. Como já dissemos, essa unidirecionalidade 

(que respeita a teoria) não significa que não possa haver retroalimentação entre 

regulação externa e interna, e tão pouco o desenvolvimento dos elementos do restante 

da figura. Por isso, temos também uma seta tracejada, de cima para baixo, 

representando essa discussão. 

O quadro sobre conhecimentos e as habilidades está conectado a todos os fatores 

anteriores, mostrado na figura, e suas atividades educativas ajudam no processo de 

assimilação e formação necessárias, visando desenvolvimento da aprendizagem. Eles 

vão requerer processos cognitivos e metacognitivos.  

Para Matlin (2004), cognição ou atividade mental “descreve a aquisição, o 

armazenamento, a transformação e a aplicação do conhecimento” (p. 2), incluindo 

atenção, percepção, memória, linguagem e pensamento, imagética, resolução de 

problemas, raciocínio e tomada de decisão. 

No âmbito da metacognição, Ribeiro (2003) coloca que sua definição passa pelo 

exame de seus termos componentes, que tem significados próprios: meta e cognição. 

Essa autora comenta a importância da metacognição no processo de aprendizagem, 

afirmando que sua prática conduz a uma melhoria da atividade cognitiva e 

motivacional, potencializando o processo de aprender. 

Assim sendo, cognição e metacognição são processos distintos em sua natureza, 

porém, podem ser inter-relacionados no processo ensino-aprendizagem. Por isso, temos 
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uma linha ligando esses fatores, e estes ao quadro sobre conhecimentos e habilidades, e 

suas atividades. 

Em todos esses processos, deve-se preocupar em conferir protagonismo ao aluno 

em seu processo de aprendizagem, numa metodologia de ensino e num diálogo 

professor-aluno (no sentido vigotskiano) que coopere nesse sentido. A linha tracejada 

envolvendo todos esses componentes, mais uma vez, representa dinamismo, 

movimento, entre as partes ligadas e a tudo por ela envolvido. A função metacognitiva 

pode ser promovida junto ao protagonismo e autorregulação da aprendizagem, se ao 

aluno for dada a oportunidade, auxiliada pelo outro, de tomar consciência de seus 

próprios processos cognitivos na aprendizagem, e de controlá-los. 

No caso da leitura, por exemplo, enquanto o autoquestionamento sobre um texto 

(função cognitiva) pode funcionar para aumentar ou ampliar o conhecimento, a função 

metacognitiva, imbricada nessa ação, pode servir para seu monitoramento. No ato da 

leitura pode operar tanto cognição quanto metacognição, em sua realização, pelo sujeito 

(Ribeiro, 2003).  

Camperell (1982) comenta que a teoria de Vigotski propõe como alternativa aos 

professores repensar e modificar a maneira como é feita a mediação do conhecimento e 

a regulação da aprendizagem que ela promove, ao invés de simplesmente mudar o que 

esperam que os alunos aprendam. 

 

Comentários finais 

 As discussões e os esquemas que mostramos nesse trabalho não abrangem toda a 

complexidade e os desafios do processo ensino-aprendizagem, comuns aos anos iniciais 

do ensino fundamental. Essa complexidade requer considerar também questões como 

avaliação escolar, formação de professores, material didático, concepção de aluno, 

currículo, gestão escolar, etc. Reconhecemos essa complexidade e colocamos que o 

presente estudo envolve apenas uma parte das questões desse período escolar.  

Neste estudo, foram tratados fatores cognitivos nas áreas de conhecimento 

abordadas, refletindo especialmente aproximações entre contribuições da teoria de 

Vigotski e a função de metacognição no processo educativo, ressaltando protagonismo 

do aluno, tomada de consciência da própria aprendizagem e o papel da linguagem.  
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Frisamos também que a perspectiva adotada para se pensar essa aproximação, se 

deu a partir da teoria de Vigotski, em função das características e particularidades de 

sua teoria, no que tange ao problema da cognição. Colocamos também que as análises 

desenvolvidas no texto, podem ser ajustadas ao contexto do ensino das demais áreas de 

conhecimento previstas para o currículo dos primeiros anos do ensino fundamental. 
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Resumo 
As histórias são construções que a humanidade foi consolidando desde os tempos mais 
remotos, antes mesmo da existência da escrita, o homem sentiu necessidade de 
estabelecer comunicações. Esse legado cultural perpetuou por séculos, foi adquirindo 
formas que variaram com a época e o contexto histórico pertencente. As histórias 
contadas abarcam a dimensão do saber: promovem o desenvolvimento das crianças, 
estimulam a criatividade, propõem o senso estético e crítico, o desenvolvimento da 
oralidade, da escrita, e do campo visual, imprescindíveis ao processo de ensino-
aprendizagem. A presença de momentos tão marcantes como estes na escola não podem 
ser relegados apenas às horas de entretenimento, distração ou relaxamento para os 
alunos, nem devem apenas cumprir com a disciplina, conteúdo ou currículo. O objetivo 
deste artigo por meio da pesquisa bibliográfica é o de compreender o papel da contação 
de história no universo escolar. Buscou-se a partir do tema exposto reflexões teóricas 
que servirão de subsídios com vistas à melhoria na formação docente. 
Palavras-chave: contação de histórias, espaço escolar, ensino e aprendizagem 

Introdução 

 

O contador de histórias cria imagens no ar, materializando o verbo e 
transformando-se, ele próprio, nesta matéria fluida que é a palavra. 
Ele empresta seu corpo, sua voz, seus afetos ao texto que ele narra, e o 
texto deixa de ser signo para se tornar significado (ou ao menos, assim 
deveria ser. (BUSSATO, 2006, p.79). 

 Este artigo é parte componente das atividades de conclusão do Curso de 

Especialização em Coordenação Pedagógica oferecido pela Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU). Buscou-se abordar dentro do eixo das práticas pedagógicas a 

temática: Contação de histórias, através da compreensão e o papel da contação de 

história no universo escolar, indagando de maneira geral que lugar as mesmas ocupam 

nas instituições de ensino? Tal questionamento suscitou análises mais específicas acerca 
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do tema tais como: entender como se dá aplicação da contação de histórias na prática 

educativa e qual a contribuição da mesma no processo de ensino aprendizagem, 

conhecer quais as técnicas utilizadas para se contar histórias e compreender o que 

desperta o interesse nos alunos. 

 Os motivos pelo qual optamos por discorrer sobre este tema se encontra no fato 

de ser professora e pedagoga da rede municipal de ensino de Uberlândia situação que 

nos instiga a aprimorar a prática docente; outro fator de destaque está na construção da 

minha identidade profissional docente à qual vou galgando aos poucos uma inserção na 

arte e a façanha de contar histórias, me tornar uma professora contadora de histórias. Tal 

qualificação exige estímulos advindos de estudos, leituras, análises, reflexão, inserção e 

atuação na prática docente, apimentados por uma boa dosagem de dedicação e esforço. 

 Mesmo ciente que esta temática é assunto de interesse de vários autores e que 

existem publicações razoavelmente grande desta literatura, neste contexto o enfoque 

que será dado à pesquisa sinaliza o anseio por novos olhares acerca da compreensão de 

“que lugar a contação de histórias ocupa na escola?”, traz à tona elementos que me 

possibilitam dialogar: a teoria com a prática, verificar o processo de interação e 

desenvolvimento do aluno à luz desta arte, a aplicação da mesma na prática docente 

bem como identificar qual o papel que ela exerce na escola. 

 Partindo destes critérios considero as indagações suscitadas pertinentes e 

necessárias à dimensão que abarca a prática pedagógica; seja pela curiosidade 

epistemológica, pela provocação a novas descobertas, seja pelo poder instigador, 

criativo e imaginativo que as histórias provocam em nós, seja pela formulação de outros 

conceitos, seja pela relação intrínseca que move a curiosidade e o saber, seja pela 

estreita conexão que se estabelece quando se almeja propostas que buscam promover o 

avanço dos alunos, que anseiam recriar contextos significativos e situações de 

aprendizagem e desenvolvimento. 

Com base no que foi indagado e nos critérios de classificação a que se aplicam 

as pesquisas, este estudo se concretiza como exploratório-descritiva na modalidade 

pesquisa bibliográfica, uma vez que objetiva tornar explícito o problema suscitado, por 

meio de abordagens flexíveis nas quais o contato cuidadoso e atento a produções já 
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existentes possibilitará o aprimoramento das ideias vigentes, a curiosidade 

epistemológica, bem como ampliar os conhecimentos sobre o tema em questão. 

 Utilizar a pesquisa bibliográfica como procedimento metodológico prescinde 

ações previamente planejadas, estudos sistematizados no decorrer do levantamento de 

dados, requer também entender que é preciso estar atento ao objeto de estudo, isso 

demanda rigor cientifico e constante vigilância epistemológica, exige leituras apuradas e 

cautelosas, e só a partir daí poder interpretá-las por meio de diálogos escritos com a 

literatura que já foi produzida oriunda de diferentes fontes bibliográficas. 

Como embasamentos teóricos serão utilizados autores que se debruçam sobre o 

tema e trazem colaborações efetivas para refletirmos sobre a temática, para a revisão da 

literatura no que concerne a metodologia da pesquisa Gil(2003), Thiollent(1996), 

Ludke(1986), André (1985) dentre outros, quanto as abordagens que norteiam o 

problema gerado buscarei os apontamentos de: Abramovich(1986), Coelho 

Novaes(2000), Coelho Bety(1986), Bussato(2006), Reyes(2010), Machado(2004), 

Fonseca(2012) além de buscar subsídios em documentos legais como referencial, 

diretriz, etc. 

Mesmo estando imersa na realidade pesquisada, pretende-se buscar respostas ao 

problema postulado sem a pretensão de promover alterações ou intervenções na 

realidade pesquisada, vislumbra colaborar para o aprimoramento de novos 

conhecimentos, instigar novas pesquisas. , aguçar a curiosidade epistemológica, 

compreendendo que o processo no qual a pesquisa está inserida é complexo, inacabado 

e permanente. 

A trajetória e significado da contação de histórias 

As histórias são construções que a humanidade foi consolidando desde os 

tempos mais remotos, antes mesmo da existência da escrita, o homem sentiu 

necessidade de estabelecer comunicações que a princípio se deram de forma bem 

rústica: em pedras, depois por desenhos até chegar a escrita que também ganhou novos 

formatos com a tecnologia. Esse legado cultural perpetuou séculos e séculos e foi 

adquirindo formas e jeitos que variavam de acordo com a época e contexto histórico 

pertencente. 
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 Todavia a tradição oral é parte constituinte do patrimônio cultural, seja como 

histórias guardadas na memória transmitidas de geração a geração, seja pelo reconto, 

pela tradição de um povo, sejam pelas fábulas, lendas, seja na mente de alguém, seja 

nos livros escondidas como um segredo a ser desvendada por um bom leitor que a partir 

do deleite dá novo sentido a leitura e a transforma. 

 A chave da questão está no teor e na grandeza que o contador de histórias dá a 

elas (as histórias), uma vez que com sua arte, possibilita transformar todo o universo das 

histórias em vivências e interações que despertam diferentes sentimentos e emoções no 

público que as ouve, o que as torna fascinante, instigante, algo fantasioso, repleto de 

magia, cheio de riqueza, provoca o lúdico, instiga sensações, desperta o medo, a 

tristeza, promove o prazer, a alegria, o riso frouxo, e tantas outras acepções. Toda essa 

gama de vivencias e interações ocorre por uma relação recíproca, um trato, um 

combinado para quem ouve e para quem conta.  

Contar histórias constitui-se num recurso inesgotável, atinge cada um de maneira 

peculiar, pode servir de acalanto, de exemplo, transmite ideias e valores, amplia o 

vocabulário e repertório verbal, pelas histórias as crianças experimentam o mundo, 

desenvolvem capacidades e potencialidades inerentes ao processo de maturação, 

interrelacionam os fatos do dia a dia, elevam a criatividade, abrem caminho para cada 

um construir sua própria história. 

As histórias contadas abarcam também a dimensão do saber: promovem o 

desenvolvimento das crianças, estimulam a criatividade, propõem o senso estético e 

crítico, o desenvolvimento da oralidade, da escrita, e do campo visual, elementos 

imprescindíveis ao processo e ensino aprendizagem. 

A presença de momentos tão marcantes como estes na escola não podem ser 

relegados apenas às horas de entretenimento, distração ou relaxamento para os alunos, 

nem ter a função apenas de cumprir com disciplina, conteúdo ou currículo. A contação 

de histórias deve ser marcada por vivências, momentos prazerosos e de significativas 

aprendizagens; como parte integrante da prática pedagógica que poderão propiciar: a 

fantasia, as brincadeiras, a imaginação, os jogos teatrais, o faz de conta, a leitura de 

mundo e pertencimento a ele e essencialmente o despertar e aquisição de 

conhecimentos. 
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As histórias alimentam as brincadeiras de faz de conta das crianças, 
pois ampliam enredos, conflitos, personagens, cenários e desfechos. E, 
como num passe de mágica, as crianças viram reis, rainhas, dragões, 
cavaleiros, animais falantes, fadas, magos, bruxas, feiticeiros, heróis e 
heroínas, com escudos, coroas, poções mágicas, feitiços e poderes. 
Personagens que ganham vida e contexto nas brincadeiras infantis 
baseadas no vasto repertório do “era uma vez”. (FONSECA, 2012, 
p.24) 

Quando nos reportamos às histórias simultaneamente voltamos nosso olhar para 

perspectivas teóricas e práticas imprescindíveis ao êxito desta arte. Torna-se essencial 

buscar abordagens e reflexões teóricas que abarcam o universo da contação de histórias 

compreendendo a importância desta arte e o papel que a mesma desempenha no 

universo escolar; com vistas à melhoria para formação docente, às metodologias 

utilizadas, aos recursos disponíveis, a forma como incide diretamente na formação dos 

alunos, são fatores preponderantes uma vez que além de toda dimensão que envolve a 

contação de histórias ela é o acesso direto e primeiro à literatura infantil, ela amplia as 

formas de conhecimentos, promove o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento de 

maneira interdisciplinar. 

Neste sentido para maior compreensão desta temática faz-se necessário investir 

na fundamentação teórica, nas interpretações subjetivas, nas relações com as práticas 

que envolvem os professores contadores de histórias e o papel que desempenham na 

escola no que tange a arte de contar histórias, no processo de construção dos saberes, na 

reconstrução de linguagens, no fazer pedagógico, na aplicação desta arte, no progresso 

de desenvolvimento integral dos alunos, sem abrir mão da correlação que deve ser feita 

com a realidade usufruindo da reflexão teórica que aponta novas relações com situações 

e vivências do cotidiano escolar.  

A importância da arte de contar histórias 

Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir 
muitas, muitas histórias[...].(ABRAMOVICH,1995, p.16). 

Em tempos contemporâneos onde a tecnologia tomou conta da vida das pessoas 

na qual basta um simples clique para termos acesso as mais diferenciadas formas de 

conhecimentos, a arte de contar histórias enseja novos desafios, tal situação emoldura o 
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poder significativo que recobre sobre a arte de contar histórias, bem como a 

responsabilidade daquele que se dispõe a esta arte. 

Por ser uma arte evoca requisitos essenciais à sua tessitura, como: capacidade de 

memorização, gosto estético, a forma como se utiliza o espaço para promover a 

contação, o modo como o contador se apropria das histórias e as transmite, o olhar 

sensível e lúcido às diferentes linguagens verbais e não verbais, os combinados que 

narrador e ouvinte estabelecem; a seleção das histórias, o repertório, o gosto por esta 

arte, o tom da voz, a postura do narrador, o ritmo, o jogo de papéis, a dedicação, a 

pesquisa constante, dentre outras inúmeras façanhas que pressupõem exigências muito 

maiores que simplesmente reproduzir uma leitura de um livro. Como defende 

Abramovich (1995), “contar histórias é uma arte... é tão linda!!! É ela que equilibra o 

que é ouvido com o que é sentido [...].”(p.18). 

Vale ressaltar o destaque dado a contação de histórias nos documentos legais 

como parâmetros e referenciais curriculares, que respaldam a importância de promover 

momentos de leituras e contação de histórias nos espaços escolares, frisam que devem 

ser oferecidas aos alunos as múltiplas experiências e linguagens contidas nestes 

momentos, acrescentam que a literatura infantil é o canal capaz de promover desde a 

mais tenra idade a oportunidade de as crianças vivenciarem de forma autônoma e crítica 

as diferentes formas de ler o mundo tanto o real quanto o imaginário. 

 Especialistas e estudiosos corroboram com esta ideia, comungam que a prática 

da contação da história permite que a criança se aproprie deste momento de maneira 

singular, atribuindo a ele diferentes sensações e emoções como resolução de conflitos, 

valor simbólico, abre o canal da imaginação, fantasia, faz-de-conta, as descobertas, a 

diversão, dentre outros; os ouvintes se tornam parte pertencente da história, se 

reconhecem nela, desenvolve competências, ampliam enredos, etc. Como salienta Reyes 

(2010, p. 66): 

Embora pareça paradoxal, é na escuta atenta da narração oral que a 
criança se encontra com as leis da escritura e interioriza uma forma 
diferente de organização dos feitos, cuja coerência e coesão são muito 
mais intencionais do que as que se empregam para narrar os fatos 
cotidianos. Dado que a história - seja extraída de um livro, seja da 
memória coletiva - é “desenhada” a fim de ser contada para outras 
pessoas, nela existe uma vontade implícita de imaginar e de se adaptar 
ao ouvinte.   
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Partindo deste pressuposto Machado (2004), chama a atenção para que cada um 

desperte o contador de histórias que tem dentro de si, faça pesquisas, busque suporte 

material e técnicas sobre a arte de contar histórias. Nas palavras dela funções e 

desdobramentos desta arte são de suma importância, bem como sua utilização 

pedagógica, seus propósitos e despropósitos. 

Muitos autores como Zilberman (1987), Bussato (2006), Reyes (2010) 

sistematizam-na em tempos e espaços distintos, sinalizam que em diferentes momentos 

e contextos esta arte sempre se fez presente, assumindo delineamentos inerentes ao 

elemento cultural pertencente, fundamental para o desenvolvimento sócio histórico e 

cultural do ser humano; como salienta Oliveira apud Vygotsky (1997, p.57) “o ser 

humano cresce num ambiente social e a interação com outras pessoas é essencial ao seu 

desenvolvimento”.  

Parece oportuno destacar que a arte das narrativas inseridas no universo escolar 

aponta para o despertar de horizontes que se constituem como valiosas e diferentes 

formas de linguagem, importantes canais de comunicação que sinalizam o 

desenvolvimento do conhecimento cognitivo, sensitivo e social, que se manifesta pelas 

relações da criança com as variadas expressões inseridas nesta arte, que provoca 

também o desenvolvimento do pensamento e ação. 

  Tudo que a criança experimenta a leva a novos desafios, é papel do adulto 

estimular as mediações e interações, o que torna indispensável à presença de momentos 

de contação de histórias no espaço escolar que se converta em desdobramentos que 

sejam promotores de melhorias, suporte para múltiplas experiências, espaços de 

aprendizagens, dentre outros. A criança precisa se sentir protagonista da história, 

pertencente aquele momento, se enveredar pelos caminhos da imaginação, reviver 

lembranças, expressar emoções, resolver conflitos, intuir, opinar e se deixar contagiar 

pelo fascínio do mundo do faz-de-conta, do era uma vez, inebriada por estes caminhos 

experimentam outras possibilidades e outras tantas possibilidades. Bussato afirma que: 

Se mergulhar neste universo é fascinante para nós, adultos, que 
esquecemos de nos inebriar com a magia, que dirá para a criança, a 
qual constrói de liberadamente um mundo onde tudo é possível, ao 
contar uma história para ela estaremos lhe oferecendo um alimento 
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raro, pois iremos colaborar para que o seu universo se amplie e seja 
mais rico(.... ), também seremos uteis à imaginação e à fantasia, pois 
cada vez que contamos uma história perpetuamos a existência dos 
seres fantásticos, lhes damos vida e espaço para que se manifestem e 
encantem nosso mundo. (BUSSATO, 2006, p.12) 

A contação de histórias para além do processo de aquisição da linguagem, da 

leitura e alfabetização envolve a ludicidade, as habilidades de escuta, de sensibilidade, 

de saber olhar com os olhos da alma. Cabe destacar que tais processos podem estar 

inseridos na proposta de contação de histórias, todavia o seu fim não se encerra aí, ela 

agrega esses valores inerentes ao desenvolvimento integral da criança e além de tudo 

promove no ouvinte a compreensão, a transformação de forma autônoma, o despertar 

para os valores éticos voltados para a formação da autoestima, interação e cooperação 

social, de forma consciente e criativa. 

É essencial destacar que pela literatura infantil a criança recebe de forma 

privilegiada o acesso a esse universo, se apropria de conhecimentos que são produzidos 

socialmente: à cultura, os valores e as formas de relação humana, a literatura infantil 

condensa esses elementos fundamentais e agrega qualidade a arte de contar histórias.  

A arte de contar histórias na prática, recursos, técnicas e interesse dos alunos. 

Vivemos num mundo turbulento, acelerado, de pernas para o ar, que grita por 

socorro, que sonha com dias melhores, é nesse grito de socorro que as histórias estão 

guardadinhas em segredos dentro do livro, na memória viva que ultrapassa gerações, 

numa caixinha amarelada, ou num baú ou mala já gastos pelo tempo e em outros tantos 

lugares e objetos. Lá estão elas: as histórias, loucas para saltarem dali e se embrear na 

imaginação de cada um de maneira lúdica, criadora, promotora de medos, conflitos, 

ódio, amor, revolta, aventuras, vida e morte, guerra e paz pronta para a um novo fim, ou 

para o tradicional foram felizes para sempre!  

Como destaca Bettelheim (2007) os contos de fadas folclóricos tiveram seus 

tempos de rejeita e repulsa, seja por educadores, seja pelos pais temerosos de lugares 

vindos da terra do nunca, cheios de monstros, ogros, e da crueldade contida neles, e 

tantas outras ideias errôneas destinadas aos contos. Mas eles ressurgem com vigor na 

mente das crianças, ganham sentido como algo próximo da sua realidade. Mesmo as 

histórias que remontam tempos primórdios, que ninguém sabe se existiram ou não, mas 
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que fazem parte do arsenal histórico aproximam as crianças a uma linguagem acessível, 

que vai ao encontro as vivências tão contextualizadas com suas vidas. 

Na contemporaneidade as famílias adquiriram novos formatos, os núcleos 

familiares ganharam contornos heterogêneos: podem ser compostas por pais separados, 

por casais do mesmo sexo, por avós, por nenhum deles, lares são desintegrados a todo o 

momento, crianças sentem rejeição, abandono, tem dificuldade em lidar com as 

frustrações. É nesse universo que os contos desabrocham misturando fantasia com 

realidade; ao tratar de assuntos relacionados a crianças órfãs, filhos que vivem aos 

cuidados de uma madrasta ruim, filhos forçados a se separar dos pais e buscar sua 

própria sorte, crianças sem pais, etc.  

As crianças se identificam com os heróis destes contos que os convencem, e aqui 

não está em julgamento como ele se tornou herói; ele pode ser um feio sapo que se 

transforma em príncipe ao ser beijado, pode ser uma pobre vítima de feitiços e magias 

que aguardam atitudes para vencerem na vida ou tantas outras configurações a que se 

destina os heróis. Ao ouvir os contos a criança se insere nele, se imagina o protótipo fiel 

do herói, pois eles (os contos) orientam-nas para o futuro: só será herói aquele que for 

capaz de vencer algo, buscar caminhos, partir para o mundo distante, ir a luta, ter medo, 

mas ter coragem de enfrentar os desafios, se isolar por um período, vencer barreiras 

sozinho, acreditando no seu potencial, recebendo ou não ajuda extra de seres das mais 

diferentes espécies, segundo o autor: 

O contos de fadas, em contraste, toma estas ansiedades existenciais e 
dilemas com muita seriedade, e dirige-se diretamente a eles: a 
necessidade de ser amado e o medo de uma pessoa de não ter valor, o 
amor pela vida, e o medo da morte. Ademais, o conto de fadas oferece 
soluções sob formas que a criança pode aprender no seu nível de 
compreensão. Por exemplo, os contos de fadas colocam o dilema de 
desejar viver eternamente ao concluir ocasionalmente “se eles não 
morreram”, ainda estão vivos”. O outro final- “e viveram felizes para 
sempre”- não engana a criança nem por um momento quanto à 
possibilidade de vida eterna. Mas indica realmente a única coisa que 
pode extrair o ferrão dos limites reduzidos do nosso tempo nesta terra; 
construir uma ligação verdadeiramente satisfatória com outra pessoa. 
Os contos ensinam que quando uma pessoa assim o fez, alcançou o 
Máximo, em segurança emocional de existência e permanência de 
relação disponível para o homem; e só isto pode dissipar o medo da 
morte. Se uma pessoa encontrou o verdadeiro amor adulto, diz 
também o conto de fadas, não necessita desejar vida eterna. Isto é 
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sugerido por outro final muito comum: “eles viveram por um longo 
tempo, felizes e satisfeitos.  (BETTELHEIM, 2007, p.19). 

Muitos autores apontam o lugar de destaque de cada categoria de história, conto, 

fábula, causo, lenda, história, etc. Cada qual tem seu valor, sua potencialidade literária, 

histórias que orientam, lendas explicativas da origem do mundo, contos que perpassam 

continentes, causos explicativos, histórias chamativas, sequenciais com o sem moral; 

seja em forma de fábula, lenda, conto, poesia ou música. 

 O sentido que o contador de histórias dá a elas é que faz toda a diferença, ele 

precisa fazer da melhor forma possível, de nada adianta modelos, ideias, técnicas para 

esta arte se o contador não contar a história com afetuosidade e amor, com o coração 

conforme afirma Bussato (2006), nesse sentido os recursos internos e externos tornam-

se preponderantes bem como o público a ser atendido e a faixa etária, o local, a voz, etc, 

no entanto a história não perde a sua qualidade quanto ela é previamente selecionada, 

planejada e estudada regrada a uma boa dose de encantamento, o sucesso é certo. 

 Pela literatura infantil é possível compreender as diferentes fases de formação 

do leitor, a faixa etária apropriada para cada tipo de história, que tipo de recurso utilizar, 

a forma como cada criança vai se apropriar delas antes mesmo do processo de 

codificação e decodificação da leitura e da escrita. Sabemos que o universo da literatura 

contribui para aquisição da leitura e da escrita bem como para a formação do leitor que 

em contato com este contexto movido pelo incentivo e estímulo do contador de 

histórias, envolto a um ambiente promissor desenvolve por vias de um processo natural 

o gosto e deleite pela leitura e escrita. “Podemos até rir de nós mesmos, na pele dos 

estúpidos e ignorantes que povoam esses contos, ao lado de sábios e dragões. Seja lá por 

que razão, o fato é que não conheço ninguém que não goste de ouvir uma boa história”. 

(MACHADO, 2004, p.16). 

 Como enfatiza Machado (2004), se uma pessoa deseja aprender a nadar terá que 

se aventurar a entrar na água e praticar, para aprender a arte de narrar o processo é o 

mesmo: é preciso, estudo, investimento, pesquisas, buscar formação, técnicas e recursos 

permanentemente. A autora acredita que todos nós somos contadores de histórias, 

todavia para desenvolver esta arte de maneira eloquente requer garimpar recursos 

internos e externos, reconhecer e selecionar bons contos. Acrescenta ainda que é preciso 
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seguir as histórias, pois são elas que indicam que rumo tomar, qual o caminho a seguir, 

o contador de histórias engajado num trabalho de qualidade deve considerar esses 

princípios como requisitos à sua arte. 

Hoje o mercado literário disponibiliza livros das mais variadas formas e 

finalidades, para atender a todas as idades e gostos, com diferentes formatos, com o sem 

escritas, que viram brinquedos, que podem dobrar, que tem várias ilustrações, que são 

interativos, etc. A forma como os livros é apresentada para os alunos deve ser 

cuidadosamente pensada, planejada, articulada; deve-se considerar os elementos 

culturais, a faixa etária, a apropriação da história, o contador de histórias tem que estar 

atento não só a estética do livro mas também para o conteúdo, ter cuidado com 

reprodução de estereótipos, história única, com mensagens preconceituosas e 

discriminatórias.  

Em nossa sociedade, ainda é evidente atitudes machistas e racistas; muitas vezes 

as histórias reproduzem essa visão de mundo deturpada, discriminatória, estereotipada e 

preconceituosa por meio de mensagens subliminares, há ideias veladas e ocultas em 

muita literatura sem valor espalhadas por estantes de livrarias. Bettelheim (2007) 

destaca ainda que há muita literatura que não estimula o desenvolvimento da 

personalidade e da mente da criança, não provoca nas mesmas capacidades de resolver 

conflitos e resolver problemas. Para o autor: 

A maioria da chamada “literatura infantil” tenta divertir ou informar, 
ou as duas coisas. Mas grande parte destes livros são tão superficiais 
em substância que pouco significado pode-se obter deles. A aquisição 
de habilidades, inclusive a de ler, fica destituída de valor quando o que 
se aprendeu a ler não acrescenta nada de importante à nossa vida. 
(BETTELHEIM, 2007, p. 12). 

O papel do contador é precípuo, demanda responsabilidade, dedicação, 

envolvimento, prazer, fascínio, alegria, toque, jeito para contar e encantar, de nada vale 

o contador ter muitos apetrechos, recursos diversos se ele não almeja cada vez mais a 

habilidade que envolve sensibilidade para arte de contar histórias; ele precisa estar 

atualizado às transformações e inovações tecnológicas, às mudanças velozes do mundo. 

As tecnologias não podem ser vistas como um bicho de sete cabeças, mas um recurso a 

mais para sua atuação.  
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É importante analisar e escolher com detalhe a literatura que vai abordar, sendo 

assim é impreterível que o contador de histórias se debruce sobre que literatura utilizar, 

se indague sobre qual o sentido dela? Para qual público se destina? Isso exige muitas 

leituras de forma apurada, muitos estudos e pesquisas.  

 Considerações finais 

                         João e Maria 
                                         Chico Buarque 

 
                               Agora eu era o herói 

                              E o meu cavalo só falava inglês 
                                                A noiva do cowboy 

                           Era você além das outras três..... 
                                ...Agora eu era o rei 

                             Era o bedel e era também juiz 
                                                    E pela minha lei 
                           A gente era obrigado a ser feliz. 
                                            E você era a princesa 
                                                  Que eu fiz coroar 

                                  E era tão linda de se admirar 
                              Que andava nua pelo meu país. 

 

As ideias esboçadas neste artigo refletem um trabalho de compromisso e 

valorização do universo da contação de histórias, por meio da compreensão do seu 

papel e função no universo escolar. Como foi abordado: a contação de histórias pode 

ser compreendida como um instrumento valorativo de práticas significativas no âmbito 

educacional as quais corroboram com o desenvolvimento integral das crianças que 

paulatinamente vão galgando seus caminhos, suas construções sociais e históricas, 

traçando e definindo suas histórias de vida como protagonistas de seus próprios 

destinos. 

São elas: crianças, adultos, anciões que na relação com o outro e a partir do que 

lhe é ofertado vão desenvolvendo seu potencial criativo, sua capacidade reflexiva, seu 

senso crítico. O docente responsável pela formação humana, mediador do sujeito com o 

mundo ciente da dimensão que envolve a arte de contar histórias, reconhece-a como 

partes integrantes do patrimônio cultural que necessita ser transmitidas, recriadas, 

repensadas, legitimam que elas (as histórias) devem ser impulsionadas como fator de 

interação social, aprendizagens ímpares e apropriação de diferentes formas culturais.  
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Sempre me assombro quando comprovo que nos nutrimos das 
palavras e dos símbolos que outros nos legaram; que desde muito cedo 
recorremos às histórias para os decifrarmos. Como aqueles antigos 
homens que juntavam pequenas tábuas de argila para criar significado, 
tenho presenciado esse fulgor de iluminação nos meus primeiríssimos 
leitores quando eles abrem uma história e, com a ajuda das vozes mais 
amadas, começam a inventar sua própria história.(REYES, 2010, 
p.14) 

Esta história não se finda aqui, ela abre possibilidades para “um mar de 

histórias” repleto de novos horizontes instigados pela curiosidade que move as ondas 

do saber tanto de quem ensina como de quem aprende. Que urge provocar reviravoltas, 

inquietações em águas turvas ou serenas de novas descobertas, permeadas pela 

capacidade reflexiva da prática docente que se concretiza com processo infindável de 

aprendizagens múltiplas, representada por desafios e avanços, ancorada nos princípios 

éticos e no exercício da docência como cumprimento do dever pela busca da qualidade 

do ensino. 
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RESUMO: As mais variadas esferas da comunicação verbal estão presentes no 
cotidiano de crianças em processo de apropriação da linguagem escrita. Pouco a pouco, 
a literatura ganha espaço no interior das escolas, quer seja para um trabalho literário de 
apreciação estética, quer seja de forma didatizada e pedagogizada com o intuito de 
ensinar determinados conteúdos. Este artigo tem como objetivo analisar uma prática 
escolar de produção textual, gerada a partir da leitura do livro Serafina, primeiras 
histórias. O trabalho foi realizado com uma sala de 4º ano do Ensino fundamental de 
uma escola particular do interior do estado de São Paulo, mas aqui será analisada apenas 
a produção de uma das crianças. O livro apresenta a narrativa em primeira pessoa, fato 
que possibilita o mergulho da criança-leitora no universo da escrita, tornando-se a 
própria personagem que narra. Os papéis da personagem e da criança se confundem. A 
proposta da professora de realizar um Diário da turma, inspirado na leitura, provocou 
em cada criança um ato responsivo às falas da personagem Serafina. A conclusão a que 
se chegou ao final da análise, à luz dos teóricos Bakhtin e Volochinov, é a de que todo 
ato de linguagem provoca respostas, não importa se convergentes ou contraditórias, e 
está ligado a uma cadeira de interações verbais. 

Palavras-chave: Leitura. Produção de texto. Metodologia de análise.  

 

Introdução 

 Em aulas de português, os professores colocam as crianças em diversas situações 

de produção de textos, pois muito se tem escrito – tanto na formação inicial como na 

continuada – sobre a importância de o aluno aprender a escrever diferentes gêneros 

textuais.  Entretanto, pouco se tem discutido a respeito de como criar o ambiente 

comunicacional e situacional do discurso que antecedem a escrita e como analisar o 

resultado final dos textos produzidos em determinado contexto. Este artigo tem como 

objetivo apresentar uma atividade de escrita com foco em dois momentos específicos da 

produção: o primeiro, diz respeito ao processo de motivação dos alunos para a execução 
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das tarefas, e o segundo se refere à análise do produto final. O texto produzido pela 

criança será apresentado e discutido no terceiro item deste artigo, mas não será o texto 

em si o objeto de nossa análise, mas o planejamento da atividade elaborada pela 

professora. 

 Toda a discussão será guiada a partir das ideias de Bakhtin (1895-1975), filósofo 

russo e membro do chamado “Círculo de Bakhtin”, formado por pesquisadores como 

Volochinov e Medvedev, com interesses filosóficos comuns. Devido ao problema da 

paternidade das obras que envolve o círculo de Bakhtin, as citações respeitarão as 

referências por nós consultadas.  

Antes de passarmos à análise da atividade realizada com as crianças, no primeiro 

momento do texto, será preciso relembrar alguns temas já bastante discutidos na obra de 

Bakhtin (1988), como o conceito de língua e sua proposta metodológica para a análise 

dos enunciados produzidos na corrente da interação verbal, mas, devido ao espaço 

concedido a este artigo, os conceitos serão tratados brevemente. Em seguida será 

apresentada a atividade proposta pela professora com a intenção de colocar os alunos 

em situação de produção textual. E, por último, a própria escrita da criança. 

 

Interação verbal e a natureza da língua  

 

O conceito de língua apresentado por Bakhtin e Volochinov (1988) é diferente 

daquele concebido pelos estruturalistas, predominante nos livros didáticos para o ensino 

da língua materna. Para eles,  

 A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas lingüísticas nem pela enunciação metodológica 
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo 
fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação 
ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade 
fundamental da língua. (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1988, p. 123). 

 
 Uma proposta metodológica de ensino que apresenta para a criança um 

enunciado fora de seu contexto de produção, ou criado artificialmente para o ensino de 

uma determinada regra gramatical, não considera a verdadeira substância da língua que 

está em sua origem no fenômeno social da interação verbal. Tampouco os exercícios de 
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psicomotricidade que ensinam o traçado perfeito de cada letra colocam os alunos em 

uma situação de uso da linguagem em sua função social. 

 Sendo assim, considerar a interação verbal entre professores, alunos e textos é 

essencial para promover um ensino dinâmico. As manifestações em voz alta, ou seja, as 

trocas verbais orais, devem ser consideradas como diálogos neste contexto bakhtiniano, 

contudo a palavra diálogo pode ser entendida “num sentido mais amplo, isto é, não 

apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda 

comunicação verbal, de qualquer tipo que seja”. (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1988, p. 

123). Esta afirmação dos autores é importante para nossa reflexão, já que consideraremos no 

planejamento da professora “o livro como um ato de fala impresso” e, portanto, “igualmente um 

elemento da comunicação verbal”.  (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1988 p. 123).  

 Toda enunciação, que pode ser um ato de fala dito ou impresso, ganha forma e 

sentido dentro de uma das inúmeras esferas sociais da comunicação, mas toda 

enunciação por mais completa que seja é apenas uma parte da cadeia ininterrupta da 

interação verbal. Para toda enunciação há outras que já a antecederam, por isso, ao 

mesmo tempo em que um ato de fala dialoga com o anterior, ele também abre espaço 

para uma resposta futura. A característica polissêmica da palavra preserva nela sua 

natureza fluida de contínuo movimento na cadeia ininterrupta da interação verbal.  

Portanto, mesmo que se tenha a intenção de estudar um enunciado por ele mesmo, fora 

de seu contexto de produção, isso não seria possível, pois ao retirá-lo de sua origem, sua 

essência se apaga. É por este motivo que frases inventadas para o ensino do código 

linguístico ou de regras gramaticais não podem se equivaler a reais eventos de 

linguagem e, por esse motivo, os alunos não podem, a partir deles, entrar 

verdadeiramente no fluxo da corrente verbal.  

 Bakhtin e Volochinov (1988, p.44) propõem as seguintes regras metodológicas 

que não poderiam ser ignoradas ao analisarmos atos da fala: 

 

1. Não separar a ideologia da realidade material do signo (colocando-a 
no campo da “consciência” ou em qualquer outra esfera fugidia e 
indefinível). 

2. Não dissociar o signo das formas concretas da comunicação social 
(entendendo-se que o signo faz parte de um sistema de comunicação 
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social organizada e que não tem existência fora deste sistema a não ser 
como objeto físico). 

3. Não dissociar a comunicação e suas formas de sua base material 
(infra-estrutura).  

 

Explicitando, com outras palavras, as três regras apresentadas, podemos concluir 

que (1) a língua existe e evolui na medida em que a usamos em situações concretas; não 

existe a língua como uma entidade abstrata apartada da realidade de uso, nem mesmo 

como pura abstração do psiquismo individual; (2) a forma como uma enunciação é 

produzida está diretamente ligada ao curso histórico das outras enunciações já 

produzidas na mesma esfera de comunicação, e, por este motivo, não é possível estudá-

las separadamente; (3) as diferentes formas de enunciação se constroem em situações de 

trabalho, quaisquer que sejam elas, por isso carregam consigo uma estrutura puramente 

social. 

 São esses pressupostos que sustentarão a análise da atividade proposta pela 

professora que será relatada a seguir. Ao considerar a língua como a prática viva dos 

atos de fala, abre-se novas possibilidades para se pensar o ensino da leitura e da escrita, 

calcados em práticas reais de produção, que não sejam aquelas voltadas para a análise 

gramatical do texto. 

 

Uma prática pedagógica situada na esfera da comunicação verbal literária 

 

O contexto econômico de escolas particulares permite algumas práticas que não 

são possíveis em todas as escolas públicas, nas quais as condições socioeconômicas dos 

escolares são diversas.  A turma de um 4º ano de uma escola privada, na lista de 

material escolar recebeu o pedido de compra de quatro livros de literatura que seriam 

lidos e trabalhados durante o ano, um a cada bimestre letivo. O livro Serafina, primeiras 

histórias era um deles.  

IMAGEM 1 – Capa do livro Serafina, primeiras histórias 
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Fonte: <http://www.aticascipione.com.br/produto/serafina-primeiras-historias-361> 

 Publicada pela Ática, a obra de Cristina Porto com ilustrações Michele Iacocca, 

está há 25 anos no mercado editorial e na lembrança de diferentes gerações. Tem 80 

páginas e apresenta um design muito leve e agradável para a leitura. Ele é composto por 

três histórias, todas elas narradas em primeira pessoa pela própria Serafina, personagem 

central. São elas: Se...será...Serafina!, O diário de Serafina e O dicionário de Serafina. 

A temática centra-se nas relações de amizade, nas ações do cotidiano de uma criança 

muito curiosa, e na importância do relacionamento com a família. 

Todos os alunos possuíam um exemplar e o leram em casa como tarefa escolar. 

A professora pedia a leitura de uma história por dia, conversava com a classe sobre a 

compreensão do texto, e promovia debates e reflexões sobre os diversos temas que 

apareciam nas histórias. Ao final da leitura do livro, a professora propôs à turma a 

escrita de um Diário. Cada um contaria suas próprias histórias - assim como fez 

Serafina - em um Diário que seria apresentado em um Festival Cultural ser realizado na 

escola, com duração de uma semana, durante o qual se apresentam diversos temas 

ligados à arte como a pintura, a literatura, a música, entre outros. 

As crianças discutiram assuntos do seu cotidiano como amizade, diversão, 

futuro, arrependimentos, pessoa importante, história de alguém, família, todos 

inspirados em conteúdos abordados pela autora no livro. A docente fazia perguntas de 

forma a aprofundar as reflexões sobre as manifestações orais dos alunos.  
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A proposta da professora - em utilizar a literatura como o enunciado anterior 

àquele que estaria por vir na produção do diário da turma - considera que a enunciação 

não está desligada do fluxo da corrente de interação verbal. A leitura do livro durou três 

dias, porque se lia e se discutia uma história por vez. Esse movimento alimentava o 

embrião de um “ato de fala escrito” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1988) que as 

crianças estavam em vias de concretizar. A escrita literária, como qualquer outro texto 

produzido socialmente, “emerge como uma ilha de um oceano sem limites”, 

(BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1988, p. 125). A autora do livro de literatura infantil, 

assim como a professora que escolhera a obra a ser lida, não tem conhecimento do 

grande e do diversificado público para quem suas enunciações podem atingir. Este 

artigo é uma de tantas respostas que essas enunciações podem proporcionar e, 

provavelmente, esta enunciação provocará em você, leitor, um ato responsivo, quer seja 

ele convergente, quer seja divergente de nossa opinião. Alimentar uma produção escrita 

a partir de outras é uma prática muito diferente daquela que habitualmente se faz nas 

escolas, quando se pede ao aluno que produza um texto qualquer sobre um tema de livre 

escolha.  

Cada criança da classe produziu uma página do Diário Coletivo Ilustrado. Elas 

redigiram a primeira versão em folha avulsa e - depois de feita a revisão pelas próprias 

crianças, sem a interferência da professora - passaram a limpo na folha que seria parte 

do Diário definitivo. 

Ressaltamos no início da discussão que pouco se tem discutido sobre como 

preparar, motivar ou mesmo criar necessidades para que a escrita se realize em contexto 

real. Embora tenhamos reconhecido um importante passo dado pela professora ao 

escolher textos que alimentaram o fluxo do diálogo ininterrupto da cadeia da interação 

verbal no processo de produção textual, igualmente pode-se considerar o equívoco na 

escolha de fazer um diário coletivo da classe.  

O gênero do discurso em que se situa o Diário é essencialmente da esfera do 

individual, que eventualmente pode vir a ser público quando presta um serviço à 

sociedade, como o diário de Anne Frank (1929 -1945) e o de Victor Klemperer  (1881 -

1960) que divulgam atos praticados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. 

Tirando as exceções, na maioria das vezes o diário é escolhido por aqueles que sentem 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

434 

 

necessidade de registrar suas emoções, suas aprendizagens e suas vivências sem 

nenhuma intenção prévia de torná-las públicas.  

O fato de a escrita do diário ser individual e íntima não significa que esteja fora 

da corrente da interação verbal. As dimensões da forma e do conteúdo que se fala estão 

sempre situadas em um contexto que obriga a existência da vida corrente; as 

enunciações registradas nos diários são sempre uma resposta verbal escrita - às vezes 

imagética, quando se faz uso do desenho - às outras que a antecederam. O problema que 

se observa no planejamento da atividade é a proposta de as crianças escreverem um 

diário coletivo, porque cada uma deveria ser responsável por uma página.  

Evidentemente, o primeiro argumento que nos veem a cabeça para validar tal 

proposta é sua base de sustentação, a literatura. Afinal, Serafina, a criança personagem, 

também escreveu seu diário e o publicou. Na literatura tudo pode, é o mundo da 

fantasia. No entanto, o Diário de Serafina possui apenas uma autora - a própria 

personagem – aqui estamos considerando apenas o texto literário – e seu diário não tem 

coautoria, porque a literatura respeitou a forma e a composição do gênero do discurso 

escolhido. A maneira como a atividade foi levada a cabo encobre a forma 

composicional do diário tal como ela é utilizada na vida social. 

Segundo Bakhtin (2010) é na relação com o outro que me constituo; é o outro 

em sua singularidade que me possibilita viver eventos irrepetíveis. Ao analisar a prática 

da professora, eu me constituo em minha individualidade e não tenho nada de superior a 

ela, porque somos parte de um processo de alteridade em nossa evolução permanente, já 

que não queremos estabelecer verdades absolutas, mas, ao contrário, considerá-las em 

um constante devir. Entretanto, somos responsáveis por nossos atos e 

  

Não é o conteúdo da obrigação escrita que me obriga, mas a minha 
assinatura colocada no final, o fato de eu ter, uma vez reconhecido e 
subscrito tal obrigação. E, no momento da assinatura, não é o 
conteúdo deste ato que me obrigou a assinar, já que tal conteúdo 
sozinho não poderia me forçar ao ato – a assinatura-reconhecimento, 
mas podia somente em correlação com minha decisão de assumir a 
obrigação – executando o ato da assinatura-reconhecimento; e mesmo 
neste ato o aspecto conteudístico não era mais que um momento, e o 
que foi decisivo foi o reconhecimento que efetivamente ocorreu, a 
afirmação – o ato responsável [...] (BAKHTIN, 2010, p. 18).  
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O docente é responsável por suas ações; nós autoras deste texto também somos 

responsáveis pelo que assinamos. Não há preocupações em busca do que realmente é 

único e verdadeiro, mas uma somatória de atos responsáveis que vão compondo a 

história e a construção do conhecimento, assim como se pretende com este texto dentro 

da esfera da comunicação acadêmica, em busca de uma proposta de ensino da língua 

materna que seja mais eficaz e promova o desenvolvimento intelectual e moral dos 

indivíduos nela comprometidos. 

No próximo item será reproduzido um dos textos que compõem o Diário 

Coletivo redigido por uma menina de 10 anos, a qual será nominada apenas pelas 

iniciais de seu nome - ML - para garantir seu anonimato.  

 

A produção escrita: um ato de responsividade 

 

Antes que iniciasse a escrita do diário, as crianças tiveram não somente o 

diálogo com a professora, mas, em primeiro lugar, travaram um diálogo com a 

personagem das histórias lidas. Para Bakhtin e Volochinov (1988, p.123)   

 

O livro, isto, é o ato de fala impresso, constitui igualmente um 
elemento da comunicação verbal. Ele é objeto de discussões ativas sob 
a forma de diálogo e, além disso, é feito para ser apreendido de 
maneira ativa, para ser estudado a fundo, comentado e criticado no 
quadro do discurso interior, sem contar as reações impressas, 
institucionalizadas, que se encontram nas diferentes esferas da 
comunicação verbal (críticas, resenhas, que exercem influência sobre 
os trabalhos posteriores, etc.). Além disso, o ato de fala sob a forma de 
livro é sempre orientado em função das intervenções anteriores na 
mesma esfera de atividade, tanto as do próprio autor como as de 
outros autores; ele decorre portanto da situação particular de um 
problema científico ou de um estilo de produção literária. Assim, o 
discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma discussão 
ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta, 
confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio, 
etc.  

 

Alimentadas nesse grande grupo discursivo em que ecoavam diferentes vozes 

como as da personagem Serafina, as da professora e de todas as crianças que se 
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manifestavam durante a discussão do texto lido, os alunos se colocaram a escrever. ML, 

assim como outros, se inspirou na escolha da personagem Serafina e também decidiu 

escrever sobre suas melhores amigas. Ela não se aproximou da escrita literária, embora 

tenha usado o mesmo recurso da autora tanto para começar (“Bom, hoje eu vou contar 

sobre...”) como para finalizar o texto (“Bom, tirei uma conclusão de tudo isso,...”).   

 

IMAGEM 2 – Escrita para o diário 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

Pela imagem reproduzida, pode-se observar que a aluna tem um bom domínio 

do código escrito, pois apresenta poucos erros de ortografia e tem noções sobre a função 

da vírgula, embora não a utilize corretamente em todo o texto. A criança não percebe o 

emprego equivocado do pronome oblíquo se (“e nós se divertimos bastante”), mas 

percebe-se uma correção de última hora (elas/ e) depois que o material já estava pronto.  

Como nosso objetivo não é o de analisar as faltas gramaticais ou ortográficas do 

texto em questão, passemos a analisar como as vozes anteriores guiaram esta produção. 

Embora a criança tenha lido uma obra de alta qualidade literária e a professora tenha 

sugerido escrever um diário para apresentação ao público - fato que registra a intenção 
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implícita da professora de que o texto fosse também literário -, ela criou um texto muito 

mais próximo do diário íntimo do que de um diário artístico ou literário. Ao redigir sua 

página para compor o diário coletivo, ela o faz com as características próprias do gênero 

discursivo; sua produção não parece inventada e trabalhada tecnicamente para criar 

efeitos literários, mas coincide com uma escrita íntima que diz algo real sobre seus 

sentimentos em relação às amigas.  

Considerando a produção tal com o foi apresentada na imagem, podemos dizer 

que outras vozes, não presentes fisicamente no contexto de motivação para a escrita, 

também guiaram a criação. Não seria possível rastrear informações a respeito do que e 

quanto a criança já sabe sobre a escrita de diário sem uma entrevista individual com ela. 

Infelizmente, isso não foi possível no momento da coleta de dados, mas a escrita deixa 

vestígios claros de outras vozes que compõem o universo comunicacional dessa criança 

e isso não pode ser desconsiderado. 

 Normalmente, ao contrário do leitor acadêmico, o leitor do texto literário não o 

estuda a fundo, exceto se a intenção for exatamente essa, a de compreender a estrutura 

da composição literária de um determinado escritor, mas é inegável que o livro é objeto 

de discussões ativas sob a forma de diálogo e, independentemente da maneira como 

cada um é por ele tocado, as palavras lidas provocam movimento no discurso interior. 

Durante a leitura do livro, um menino poderia ter desencadeado emoções e sensações 

negativas, tendo em vista que a personagem principal é uma menina, com brincadeiras e 

preferências não semelhantes às dos meninos. O importante a ressaltar é que mesmo na 

negação, na desaprovação de um texto, cria-se uma nova enunciação que fará parte da 

grande cadeia ininterrupta da interação verbal, mesmo que seja de forma contraditória 

ou de desacordo. No discurso interior temos sempre a convergência e a divergência em 

maior ou menor grau, mas nunca a coincidência absoluta, porque, no decorrer de nossa 

história de formação, diferentes vozes nos constituem e é por isso que somos seres 

únicos e singulares, e nossa palavra sempre uma palavra própria alheia (BAKHTIN, 

2011). Embora todos os alunos tenham lido o mesmo texto, ouvido as mesmas 

enunciações, elas farão sentido a eles apenas dentro de uma cadeia de interação verbal, 

própria de cada um, e, em virtude disso, produzirá também diferentes percursos 

interpretativos.  
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Conclusão 

 

 Este texto tinha o objetivo de analisar, a luz dos teóricos do círculo de Bakhtin, 

uma atividade de produção escrita realizada com crianças matriculadas no 4º ano do 

ensino fundamental, cujo destaque estava na atividade que antecedia a produção e a 

escrita final propriamente dita. 

 Os conceitos de língua e de interação verbal foram apresentados com destaque e 

como sugestão para se pensar uma nova proposta pedagógica que impulsionasse 

situações reais de escritura em práticas do ensino da língua portuguesa. Também se 

considerou o livro como um ato de fala escrito que nutre o fluxo ininterrupto da cadeia 

verbal, porque nele os alunos podem encontrar vozes alheias que serão, provavelmente, 

vozes próprias alheias no processo de constituição de um ser único e singular.  

 A partir dessa concepção de língua, a visão didática de avaliação do texto final 

produzido pela criança não poderá deixar de considerar os três eixos que orientam 

qualquer estudo de um ato de fala: (1) a língua é viva e ganha sentido em seu uso; (2) 

toda enunciação está ligada à corrente da interação verbal; (3) todo enunciado tem 

origem social. 

 A análise do texto demonstrou que as manifestações de escrita são sempre um 

ato responsivo, quer seja ele de convergência, quer seja de divergência. A natureza da 

produção do discurso não permite um total controle das vozes que interferem 

diretamente no contexto de produção, pois há sempre o percurso único de cada ser no 

fluxo da corrente da interação verbal.  
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Resumo: Este trabalho baseia-se nas vivências como aluna do curso de letras da 
disciplina de literatura Infanto Juvenil e nas práticas enquanto professora de educação 
infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Tem o intuito de relatar a importância da 
literatura trazendo reflexões sobre o seu papel na vida do leitor literário a partir da obra 
Seis vezes Lucas da escritora Lygia Bojunga. Por meio desta leitura é possível os 
leitores poderem experimentar, imaginar e recontar diversas situações, inclusive àquelas 
que são vivenciadas no seio familiar delas, tema do qual este trabalho se ocupa. A 
literatura proporciona ao leitor muitas possibilidades de leitura, uma mesma obra poderá 
alcançar diferentes idiossincrasias na vida real de um apreciador literário. Portanto, 
temos aqui apenas um recorte do que a obra Seis vezes Lucas da escritora Lygia 
Bojunga, pode proporcionar a um leitor, seja ele iniciante ou não, é uma narrativa 
envolvente e prazerosa de ler-se.  

 

Palavras chaves: Leitor, Leitura literária, Literatura Infanto Juvenil,  
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A LITERATURA INFANTO JUVENIL: UM ESTUDO DA OBRA SEIS 

VEZES LUCAS DE LYGIA BOJUNGA 

A literatura é um tema que envolve uma complexidade significante dentro da 

escola, afinal literatura é arte, conhecimento subjetivo, criatividade, imaginário além de 

conteúdo. Ela se faz presente para a mudança do ser enquanto sujeito, além do 

conhecimento, por isso é fundamental para transformar a aprendizagem e a si mesmo, se 

compromete com a valorização e com o crescimento pessoal, cultural e de 

aprendizagem das crianças.  

Por meio das pesquisas e prática é possível perceber limites e possibilidades 

quanto à realização literária nas escolas. Estudos como (Hunt, 2010; Queirós, 2002; 

Petit, 2008) evidenciam, que a literatura Infanto Juvenil trata-se de realizar uma ação 

como sendo também um momento de aprendizado introspectivo e não uma tarefa 

apenas com fim em si mesmo.  

Mas, se a literatura não pode ser definida como útil por seus aspectos 
superficiais, pode ser definida por seu uso? Lemos a literatura de uma 
maneira diferente da não literatura: extraímos do texto sensações ou 
reações. No entanto, no caso dos livros para crianças, não podemos 
fugir ao fato de que são escritos por adultos, de que haverá controle e 
estarão envolvidas decisões morais da mesma forma o livro será usado 
não acolher ou modificar nossas opiniões, mas para formar as opiniões 
das crianças. (HUNT, 2010, p.84 e 85) 

Por isso, entendemos que por meio das leituras literárias o aluno passa a ter mais 

elementos para conhecer a si e a arte e poderá compreender melhor a subjetividade a 

criatividade e assim avançar não só na aprendizagem, mas também na vida pessoal.    

Embora nos dias de hoje exista uma vasta publicação de literatura Infanto Juvenil, as 

crianças precisam que pessoas leiam para elas que compartilhe livros e histórias 

literárias. Sendo os livros fonte de conhecimento, as crianças, por meio de sua utilização 

estão a todo o momento re-significando e re-criando significados pois: 
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A leitura em geral e a leitura de literatura são fundamentais para que 
os sujeitos aprendam, pensem, transformem seu mundo interno, 
subjetivo, mas também o mundo social, histórico e cultural; é pela 
linguagem escrita que o ser humano pode experimentar vivenciar 
emoções, sensações, pensamentos de nível superior, que talvez nunca 
venham a ter oportunidade em sua vida cotidiana, ou, talvez, que essas 
atividades psíquicas possam demorar muito a chegar, ou até a vir em 
doses muito pequenas. (CASTILHO, ARENA, p.26, 2016) 

 
A partir desses conhecimentos é vista a necessidade de aprofundar os estudos 

sobre as práticas literárias realizadas no interior das escolas a fim de contribuir com a 

qualificação do leitor literário. Este trabalho é oriundo dos estudos desenvolvidos na 

disciplina Literatura Infanto Juvenil, no curso de graduação em Letras e da experiência 

como professora de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, pois: 

O estatuto de prática social do letramento literário como ação 
transformadora da realidade se deve tanto aos aspectos estéticos e 
políticos da literatura quanto ao caráter cultural e democrático das 
práticas de leitura literária. Segundo os Parâmetros Curriculares 
Nacionais – Língua Portuguesa (PCNs), as práticas de leitura literária 
em sala de aula tem por fim: a formação de leitores; a transmissão de 
valores; a fruição estética; a potencialização imaginativa; a 
autorização da ficção; a reinterpretação do mundo atual; e a invenção 

de mundos possíveis. (MORAES, 2014, p.27) 

O conhecimento sobre a literatura e sua utilidade, possibilitará ao docente 

planejar, desenvolver e avaliar a ação educativa, a partir de critérios que estejam de 

acordo com o projeto pedagógico almejado pela escola. Por isso, para pensarmos numa 

prática literária, primeiramente temos que ter claro nossa concepção de literatura e, 

consequentemente, que ser humano quer formar. Andruetto nos traz uma boa reflexão 

sobre a literatura: 

 Para que serve a ficção? Tem alguma utilidade, alguma 
funcionalidade na formação de uma pessoa, em nosso caso, de uma 
criança, ou seja, justamente de uma pessoa em formação? Todos nós 
homens e mulheres, vamos ao dicionário para saber sobre as palavras, 
aos livros de ciência para saber de ciência, aos jornais e ás revistas 
para ler as notícias da atualidade e aos cartazes de cinema para saber 
os filmes que estão passando. Mas para onde vamos quando queremos 
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saber sobre nós mesmos? Nós os leitores, vamos a ficção para tentar 
compreender, para conhecer algo mais acerca de nossas contradições, 
nossas misérias e nossas grandezas, ou seja, acerca do mais 
profundamente humano. (ANDRUETTO, 2012, p. 53,54) 

 

A literatura se faz presente para a mudança do ser enquanto sujeito, além do 

conhecimento, por isso é fundamental para transformar a aprendizagem e a si mesmo, se 

compromete com a valorização e com o crescimento pessoal, cultural e de 

aprendizagem das crianças.  

 

Daí estar a criança tão próxima da arte. Falar assim me assusta na 
medida em que crescer é perder as qualidades da infância e entrar no 
mundo na contenção. E que, na medida em que vivo, ouço dizer que a 
pessoa é educada quando mais contém os seus impulsos. Acredito, 
pois que crescer é mais perder do que ganhar. Criar, assim pensando, é 
a única maneira de preservar a juventude. Vivo numa sociedade que 
não encara a fantasia como o mais profundo do ser. Quando nos 
propomos a expressá-la, estamos trazendo à tona o que há de mais 
reservado em nós. Daí sentir como difícil é para os processos 
educacionais a aceitação da literatura em seu contexto. (QUEIRÓS, 
2002, p.160) 

  

 É pensando nessas questões que Queirós aponta que compreendemos a 

necessidade de entender sobre o papel da literatura na vida do leitor literário. Anduretto 

nos fala sobre o motivo de lermos literatura: 

 

Nós, os leitores, vamos a ficção para tentar compreender, para 
conhecer algo mais acerca de nossas contradições, nossas misérias e 
nossas grandezas, ou seja, acerca do mais profundamente humano. É 
por essa razão, creio eu, que a narrativa de ficção continua existindo 
como produto da cultura, porque vem para nos dizer sobre nós de um 
modo que as ciências ou as estatísticas ainda não podem fazer. Uma 
narrativa é uma viagem que nos remete ao território de outro ou de 
outros, uma maneira, então, de expandir os limites de nossas 
experiências, tendo acesso a um fragmento de mundo que não é o 
nosso. (ANDRUETTO, 2012, P. 54) 
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A reflexão acima nos remete não só ao leitor, mas também aos escritores que 

tem na maioria das vezes razões pessoais por escrever algum livro que passa a retratar 

sobre ele mesmo ou sobre reflexões, experiências, observações e etc. e o acesso 

principalmente a leitura literária acontece por meio da escola, ou professor ou um adulto 

que incentiva o gosto, o prazer e o hábito de apreciar histórias, buscando formar leitores 

críticos. Por isso, é preciso ampliar o repertório cultural das crianças e jovens leitores 

alimentando a curiosidade do leitor literário iniciante em relação à literatura. 

 

BOJUNGA E O RETRATO DA ESTRUTURA FAMILIAR 

A obra Seis Vezes Lucas de Lygia Bojunga escrito em 1995 está dividida em 6 

capítulos, Lucas e a cara, Lucas e o cachorro, Lucas e a Leonor, Lucas e o terraço, 

Lucas e a coisa, Lucas e agora? São seis episódios que a personagem vive e a autora não 

revela em nenhum momento sua idade, que nos deixa um tanto curioso. Tem uma 

linguagem bastante compreensível, é uma leitura prazerosa, assim como outras obras 

desta autora. 

Este foi um trabalho realizado pela autora ao mesmo tempo em que outras obras 

de Lygia, dentro de suas publicações, esta se trata da mais bonita, tanto que foi 

premiada por três vezes. Você começa a ler e não consegue parar, só ao fim da história, 

é um livro com temáticas bem interessantes dentre elas a que mais chamou a atenção foi 

com relação à estrutura familiar e seu desmantelamento e Silva nos traz sobre essa 

discussão na obra: 

 

Promovendo a interação da personagem criança com os adultos de seu 
convívio, Bojunga promove, também, a inversão de papéis a eles 
condizentes. Ironicamente, o domínio da razão, que deveria ser de 
competência do adulto, integra a visão da criança que perplexa, assiste 
a precariedade das relações afetivas e à consequente degradação da 
família. (SILVA, 2009, P. 865) 
 

Nos dias de hoje cada vez mais as famílias vem se configurando de maneira 

diferente, não existe uma regra de lar, o importante é que as crianças que vivem dentro 

do seio familiar não faça parte dos conflitos que os adultos criam entre eles. Como o 

Lucas personagem do livro Seis vezes Lucas, presenciou várias vezes, as brigas entre os 
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pais e sempre as mesmas palavras como ele relata e mais, ele no meio de toda 

discussão: 

Lucas acordou ouvindo a discussão do Pai e da Mãe. -... você antes 
escondia os seus casos. Agora você perdeu toda a vergonha: paquera 
na minha frente tudo que é mulher que te agrada e, pelo jeito tudo que 
é mulher te agrada. A porta do quarto estava fechada, mas dava para 
ouvir muito bem a mãe falando: - mas agora eu cansei, está ouvindo? 
Cansei vou m’ embora. E não vou deixar o Lucas com você de jeito 
nenhum! Ele vai comigo. (BOJUNGA, 2005 P.95) 
 
 

A personagem Lucas retrata bem sobre esse drama humano do cotidiano das 

famílias contemporâneas. Traz a percepção da natureza humana mediada pela 

linguagem o que pode refletir na compreensão do leitor sobre si, tanto individualmente 

quanto na relação com o outro. Ao solicitar a leitura dessa obra aos jovens leitores antes 

de qualquer coisa é interessante pensar no efeito de sentido que o texto dado a ler pode 

alcançar junto ao sujeito leitor, naquele momento da sua vida. Por exemplo, quando o 

Lucas passa por mais uma decepção: 

 

O dedo do Lucas empurrou a porta de leve e o coração deu logo um 
pulo, que que era isso! O que que o pai tava fazendo com a Lenor? A 
Lenor parou de falar; a cara dela estava escondida no peito do Pai, e 
assim, de costas, alto feito ele era, o Pai parecia até outra porta 
fechada entre Lucas e a Lenor. A Lenor bracejava, feito querendo se 
livrar do abraço do Pai. Metade do Lucas se enfureceu, o Pai 
esticavava atacando a Lenor?! Mas a outra metade se interessou pelo 
jeito que o Pai ia conquistando a Lenor, ela já parava de bracejar, 
parecia que ela já estava querendo abraçar o Pai, como ele era alto! 
Como ele era forte! Como ele abaixava bonito a cabeça pra falar 
cochichado no ouvido da Lenor! Um cochicho que entrava no ouvido 
do Lucas também: - hoje eu vou levar pra jantar comigo lá no Terraço. 
O Terraço é um lugar mágico, Lenor, é um lugar que eu adoro. Tem 
música. A gente dança vendo o mar lá embaixo. É um lugar que você 
também vai adorar. O braço e a mão da Lenor foram se acomodando 
no braço do Pai. O corpo do Pai rodou um pouco pra se ajeitar melhor 
no movimento que a Lenor tinha feito, e o Lucas então viu a mão do 
Pai desabotoando a blusa da Lenor. A cabeça da Lenor se virou, 
querendo dar mais lugar pra cara do Pai entrar blusa a dentro e, no 
movimento que a cabeça fez, o olho da Lenor bateu no olho do Lucas. 
(BOJUNGA, 2005 P.75 e 76) 
  

Nesse ponto da narrativa esta explicito bem a decepção sofrida durante o 

amadurecimento, Lucas ainda é uma criança, ele tem pela professora de artes um amor 
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platônico e de repente, no mesmo dia em que resolve se declarar a ela vê o seu pai 

conquistando a pessoa que naquele momento é o amor da vida dele. Ele encontra em 

Lenor um escape dos problemas que passa em casa com a família, o medo de ficar 

sozinho, quando os pais saiam, à decepção das promessas do pai para com ele, que, 

aliás, tem uma muito forte em sua vida que deixa marcas, que é a promessa que o pai 

lhe faz de dar um cachorro de presente de aniversário chega o dia: 

 

- E o cachorro, pai, cadê? Cadê? – Que cachorro meu filho? – o 
cachorro que você ia me dar no dia do meu aniversário: CADÊ? O Pai 
ficou procurando um cachorro na lembrança e, quando encontrou, 
meio que riu: - ora, filho, eu disse aquilo pra você parar de falar em 
cachorro. Tinha criança a beça querendo comer o bolo. – sopra de uma 
vez, Lucas. – sopra, sopra! O lucas saiu correndo correndo e se 
trancou no banheiro. A Mãe desabafou: viu só? Naquele dia eu disse 
pra você que o Lucas não ia se esquecer da promessa; agora ele está 
na maior decepção. – mas ele nunca mais falou nesse cachorro! – 
claro: você disse pra ele não falar...... (BOJUNGA, 2005 p.33 e 34) 
 

É interessante que durante todas as desilusões que a personagem Lucas sofre ele 

sempre relata sobre a “coisa” durante a leitura essa “coisa” vai ficando mais clara, algo 

parecido com angustia, decepção, que qualquer pessoa pode vir a sentir durante um 

momento de choque como foi quando viu o pai e a Lenor juntos, quando o pai no dia do 

seu aniversário não chegou com o cachorro, quando via que o pai enganava a sua mãe. 

E a tal “coisa” aparece do começo ao fim da narrativa até no sonho da personagem 

Lucas:  

O Lucas estava paralisado; mal aguentava assistir ao final do drama, o 
olho indo do Timorato pra Coisa,  o Timorato sumido no abraço do 
Nevoeiro, a Coisa sumindo na dobra da dor. Os dois..... ao mesmo 
tempo.... assim... em cena aberta.... morrendo tão devegar.... que 
horror.... as árvores voltando pra fazer cortina..... pra fechar o palco... 
a luz se apagando.... o Teatro no escuro.... a peça acabou. 
(BOJUNGA, 2005 P. 115) 
 
 

Infelizmente todos esses sentimentos que a personagem Lucas passou durante 

sua maturidade, são situações que algumas crianças estão propensas a passar, vai 

depender da importância que os pais vão dar aos filhos quando prometer algo se vier à 

separação como conduzirão tudo de maneira que o filho não sofra junto. Enfim, uma 
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série de posturas que não vem ao caso à discussão por estarmos mais preocupados com 

a história do livro e suas implicações para as crianças. Segundo Magalhães a autora:  

Lygia Bojunga considera que, no centro da fantasia da escrita está a 
criança, muitas vezes sozinha e abandonada, sempre sensível e ao 
mesmo tempo rodeada de magia. Por isso, o fantástico não se 
manifesta em suas narrativas como algo alienante, mas como veículo 
que possibilite ao leitor em formação mergulhar dentro de si, através 
de uma identificação com seus personagens e vencer seus medos, suas 
angústias e lidar com seus problemas reais. (MAGALHÃES, 2013, P. 
306) 
 

É bacana essa visão que Magalhães nos traz sobre o livro, pois pensar em 

solicitar a leitura desse livro a uma criança que talvez esteja vivenciando isso no 

cotidiano dá pena, mas, esquecemos que os momentos que a personagem Lucas viveu 

podem ajudar o jovem leitor e encontrar coragem para superar os problemas reais. 

Cruvinel traz em sua pesquisa as falas de uma turma de alunos do sétimo ano de uma 

escola de ensino fundamental na cidade de Goiás e conclui que: 

 

A despeito das conclusões apressadas dos leitores infantis e juvenis, 
acostumados e acomodados a um modelo narrativo de desfecho fácil e 
previsível, é preciso reiterar o principal objetivo da escolha deste livro 
de Lygia Bojunga: promover a experiência com a linguagem. E como 
decorrência disso, possibilitar ao jovem leitor, no confronto com o 
outro ficcional, a percepção de si mesmo, de sua natureza complexa, 
sua condição frágil, por meio do discurso literário e de sua função 
estética e humanizadora. Somente com essa experiência tornada uma 
prática quase cotidiana, o que depende em muito da escola – espaço 
muito propício para a prática leitora –, é possível acreditar na 
formação de um leitor literário capaz de apreciar diferentes linguagens 
e gêneros, e com isso se permitir o acesso à rica produção literária 
cada vez mais crescente. (CRUVINEL, P.10) 

 

Enfim, está obra de Ligya Bojunga, nos faz refletir um pouco mais em relação 

ao lugar familiar, do espaço que a criança ocupa no seio familiar, principalmente porque 

a estrutura familiar ainda é muito profunda em nossa sociedade. E o mais interessante é 

que a narração acompanha toda a subjetividade da criança, os gestos, os sentimentos, é 

possível imaginar toda decepção que vive a personagem. Percebe-se isso no capítulo o 

Lucas e a cara: 
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O Lucas chegou mais pertinho da cara e perguntou segredado: - você 
acha que da para experimentar? – a cara não entendeu. – dançar! – o 
Lucas explicou. A cara fez que sim. – então vem comigo. A cara foi 
saindo do espelho e o Lucas foi com ela para sala. Foi só chegar perto 
do som que o pé do Lucas já levantou diferente: pra bater no tapete da 
sala o batuque que batucava. Ora um pé, ora outro. Batia, arrastava, 
volteava. O corpo seguindo o pé. Pra frente pra trás, prum lado pro 
outro. (BOJUNGA, 2005, P. 22 e 23) 

 

Enfim, este livro é uma ótima leitura não só para crianças, mas, jovens e adultos 

também, é uma história envolvente, os seis momentos de decepção que a personagem 

Lucas viveu, nos convida a ler e descobrir nuanças da vida. A autora nos envolve nas 

minúcias que traz ao longo de toda a narrativa como esta citada acima, da imaginação 

do Lucas por mais que trate de frustrações dele, também retrata descobertas dessa 

criança que provavelmente pelos acontecimentos está deixando a infância para viver a 

adolescência. 

 

CONCLUSÕES: 

Diante do exposto, o presente trabalho relatou sobre a possibilidade de uma 

prática de leitura Infanto Juvenil nos anos iniciais do ensino fundamental, por meio de 

uma perspectiva que requer um olhar reflexivo por parte do professor, pois tem como 

intuito muito mais que conteúdo. Visto que a literatura é uma arte importante não só no 

processo de ensinar e aprender, mas no desenvolvimento do sujeito.  

Entendemos que por meio das leituras literárias o aluno passa a ter mais 

elementos para conhecer a si e a arte e poderá compreender melhor a subjetividade a 

criatividade e assim avançar não só na escolaridade, mas também na vida pessoal. 

Pensando nessas possibilidades que compreendemos qual objetivo da literatura nas 

escolas. Entendemos que a Literatura Infanto Juvenil trata-se de uma disciplina que 

deve contemplar não só o aluno, mas também o professor, por isso é preciso, rever 

conceitos e compreender a importância da leitura literária além de conteúdo. 

A literatura infanto juvenil, assim como a infância teve seu reconhecimento 

recentemente conforme data a história. Com os trabalhos realizados para a disciplina de 

literatura Infanto Juvenil, é possível ver que é pequeno o espaço que a literatura ocupa 
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no currículo escolar, muitas vezes é tratada na aula de biblioteca, quando se tem 

biblioteca e há pouco incentivo da escola a leitura, pois nem sempre as crianças podem 

levar os livros para casa. A justificativa é de que não vai voltar para a biblioteca, então o 

ótimo acervo que as escolas possuem é praticamente para preencher as estantes, pois o 

acesso das crianças é pouco, Petit nos traz que: 

 

Mesmo entre aqueles que frequentam bibliotecas, há alguns que só 
vão em grupo para fazer suas tarefas, e que nunca tomarão gosto pela 
leitura ou descobrirão algo por si mesmos. Enquanto há outros que 
algum dia irão se aventurar sozinhos entre as estantes. Por que, então, 
alguns permanecem sempre colados aos outros sem que jamais lhes 
ocorra abrir um livro, enquanto outros traçam um caminho singular 
em direção a leitura? Por um lado é uma questão de temperamento 
pessoal; por outro, existe o pressuposto de que o jovem usuário de 
uma biblioteca tenha autonomia que na realidade, espera-se que na 
leitura como na biblioteca ajudem a construir. Porém elas podem 
apenas encorajar, contribuir para isso. (PETIT, 2008, p. 133.) 

 

A partir disso, entendemos que a leitura é incentivada e propiciada as crianças 

por via de um trabalho que é muito possível nas escolas. E a biblioteca é sem dúvidas 

um canal para essa prática na vida dos leitores literários iniciantes. 

Entretanto, pela experiência enquanto professora e aluna do curso de letras, 

percebe-se que a escola dá pouca abertura às crianças, pois o trabalho de literatura é 

unidirecional, os alunos não criam não fazem suas interpretações raramente há a leitura 

das crianças e jovens leitores. Porque, muitas vezes a professora conta a história e 

também opina diz a sua interpretação e faz as suas reflexões como sendo única. Essas 

constatações são vistas depois de observações de aulas realizadas durante a disciplina de 

literatura Infanto Juvenil. 

Este trabalho nos leva a refletir sobre o papel da literatura nas salas de aulas dos 

anos iniciais. Como esse leitor literário é incentivado? Qual papel do professor na 

leitura literária? Pois, a literatura é importante por ultrapassar os conteúdos, é arte, ela 

atinge cada um a sua maneira, por via dela é possível criar e recriar, pois é atividade 

inspiradora e capaz de levar o sujeito à reflexão. Este trabalho é somatório a escola e 

aos professores, porque se faz repensar na prática da literatura na escola, principalmente 

com os leitores literários iniciantes.  
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RESUMO: O presente trabalho visa discutir a importância da leitura enquanto prática 
empreendedora, tendo em vista que ela não tem sido abordada como espaço de 
interlocução e produção de sentidos, mas sim como atividade decodificadora 
monológica. A prática dos docentes, que é resultado das representações de leitura que os 
constituem e que refletem diretamente em sua atuação, não pressupõe o leitor como 
agente de sentidos, mas como sujeito passivo que recebe os sentidos e apenas os 
reproduz, não sendo capaz de posicionar-se ideologicamente. Diante disso, nosso estudo 
visa trabalhar com concepções teóricas que desmitifiquem tal posicionamento e 
mostrem que a prática da leitura forma sujeitos ativos e empreendedores, capazes de 
transformar a realidade que os circunda. A leitura é ferramenta para a participação que é 
o acionador para o desenvolvimento local, comunitário e social, arquitetada como uma 
ingerência com uma clara intencionalidade para a transformação social. Educar para a 
participação e o protagonismo juvenil visa desenvolver a autonomia do jovem, 
compreendida como uma coautoria e corresponsabilidade entre o jovem e o adulto nos 
processos de aprendizagem e atuação juvenil. 

PALAVRAS-CHAVE: leitura, empreendedorismo, educação. 

 

“Ai de nós, educadores se deixamos de sonhar sonhos possíveis (...) Os profetas são aqueles ou aquelas 
que se molham de tal forma nas águas da sua cultura e da sua história da cultura e da história do seu 

povo, que conhecem o seu aqui e seu agora e, por isso, podem prever o amanhã que eles, (elas) mais do 
que advinham, realizam”. (Paulo Freire) 
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1 INTRODUÇÃO 

Refletir sobre as práticas pedagógicas dos docentes no dia-a-dia do espaço 

escolar nos leva, essencialmente, a pensarmos e elucubrarmos a discussão dos quatro 

pilares da Educação para o Século XXI, definidos pela UNESCO em 1998. 

Presentemente, junto à LDB, eles compõem os alicerces da educação brasileira visando 

o desenvolvimento das capacidades, competências e habilidades dos jovens brasileiros: 

aprender a ser (competências e habilidades pessoais), aprender a conviver 

(competências e habilidades relacionais), aprender a conhecer (competências e 

habilidades cognitivas) e aprender a fazer (competências e habilidades produtivas). Tais 

pilares colaboram com a edificação de trajetos formativos inovadores e colaboram para 

a concepção de novas metodologias para a formação integral. Além disso, novas 

estratégias sociais têm se mostrado eficazes em auxiliar na aplicação das diretrizes 

basilares de ensino básico e dos pilares da educação. 

Nesse cenário, a educação empreendedora surge designada a capacitar o 

discente com níveis crescentes de liberdade para realizar suas escolhas e a cooperar para 

o fortalecimento de seu plano de vida, sagrando como ponto central a preparação do 

jovem para ativamente participar da edificação do desenvolvimento social. Ademais, 

procura desenvolver nos jovens habilidades e competências que cooperem para o 

fortalecimento da autonomia, do projeto de vida e do livre-arbítrio em decidir sobre o 

próprio destino.  

Apesar de a concepção originária do termo empreendedorismo ser da área 

econômica, a concepção da educação empreendedora é a mais hodierna conquista da 

área. Afora ser considerada uma saída para o desenvolvimento em diferentes espectros: 

social, econômico e comunitário, a educação empreendedora procura acordar os valores 

empreendedores nos educandos como maneira de promover o desenvolvimento e 

diminuir a exclusão social e é, quiçá, uma das mais expressivas conquistas desse campo, 

centrando-se na preparação juvenil para participar de modo ativo da construção do 

desenvolvimento social.  

O termo empreendedorismo era, e ainda é, referência por designar a atividade 

de uma pessoa inovadora que vê oportunidades na área comercial para lançar-se em um 
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novo negócio. No entanto, indubitavelmente, o termo delineia uma postura, um 

conjunto de comportamentos e qualidades como capacidade criadora, inovação, 

confiança, paixão, entusiasmo que se dizem respeito tanto para aos empreendedores de 

negócios quanto aos sociais e que se constituem como características que podem ser 

ensinadas e aprendidas.  

Assim, é essencial investir em uma educação que vise estimular a participação, 

a cooperação, a criatividade e a inovação. Pois se isso acontece desde a infância, 

contribuirá para a construção de uma sociedade mais preparada para demudar desafios 

em soluções. Isso envolve o desenvolvimento de habilidades e competências que 

colaboram para o fortalecimento da autonomia, do projeto de vida e da liberdade de 

decidir sobre o próprio destino. 

  Considerando ainda que a palavra delineia uma atitude, um conjunto de 

comportamentos, posturas e qualidades e habilidades, promover uma educação 

empreendedora estimula a transformação e o desenvolvimento socioeconômico. Isso 

porque, uma sociedade, em que os jovens são agentes de transformação social 

afirmativa, consegue dar respostas de forma mais célere, eficaz e dinâmica aos desafios 

do desenvolvimento e permanece mais aprontada para lidar com estes, achar ocasiões e 

alvitrar soluções. Além disso, perceber-se como um agente de mudança permite ampliar 

a competência de protagonizar o presente e o futuro, acordar a criatividade e a inovação 

para erigir uma sociedade melhor. 

  Todas as habilidades dos empreendedores podem ser aprendidas, apreendidas 

e aprimoradas. Apaixonar-se pelo que faz, ter certeza, constância, inovação, confiança, 

capacidade de ser criativo e de sonhar e habilidade de encontrar resoluções rápidas e 

diversas para quaisquer obstáculos ou desafios são habilidades que podem e devem ser 

instigadas, desde que garantidas as condições para seu desenvolvimento. As pessoas 

nascem empreendedoras, porém a ausência de um ambiente estimulador para a 

criatividade e autonomia, garantidor de um processo democrático de saberes, 

estimulador para a colaboração e a participação, faz com que tais competências não se 

desenvolvam em todas as pessoas. Esse se constitui como destino para muitos jovens 

que perdem as rédeas de sua vida, por não alcançarem espaços que promovam seus 

sonhos e fortaleçam suas habilidades (Dolabela, 2003). 
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  Fernando Dolabela (2003) aponta que o caminhar inicial para esse 

aprendizado, o ser empreendedor, é aceitar desmitificar os mitos que abarcam o 

entendimento do significado do empreendedorismo.  

  Maria Auxiliadora Cavazotti (1994), ao tratar da sociologia da educação 

adverte que a universalização da educação e o expansivo processo de individualização, 

gerenciado desde o século XVIII, que aquilata o desenvolvimento da personalidade do 

indivíduo em detrimento da experiência do grupo e da coletividade, põem, para a 

instituição escolar e para os educadores, várias provocações no exercício de sua função 

maior que é formar cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. As mudanças 

econômicas e sociais resultam diretamente na maneira como a escola atua. 

  A juventude surge nessa conjuntura procurando uma acepção de novos 

referenciais de conduta e de identidade na esfera social. Mesmo que aparentemente eles 

não se mostrem decididos a transformar a sociedade, mas apenas em edificar e tornar 

manifesta sua identidade distinta, os jovens marcam sua posição. Eles não desejam ser 

vistos como “o futuro do país”, mas almejam serem aceitos no presente, almejam poder 

investir em si mesmos. 

  De acordo com Rubem Alves (1984) a diferença de percepção de 

possibilidades e momentos para os jovens tem tornado difícil o diálogo entre 

educadores e aprendizes. Frequentemente escutamos que docentes e discentes não falam 

a mesma língua. Em muitas situações, tal declaração é válida. Os professores, muitas 

vezes, não entendem por qual motivo alguns alunos não conseguem aprender e os 

alunos, da mesma maneira, não compreendem o sentido dos aprendizados ensinados na 

escola. 

  Se considerarmos a escola como a espinha dorsal da educação formal e o fato 

de que o Brasil tem passado por expressivas transformações sociais que tem alcançado a 

escola, é relevante a adoção de novas táticas de aprendizagem que auxiliem a resolver 

tais impasses em sala de aula, por isso ao agregar o conteúdo curricular à educação 

empreendedora, o exercício do aprendizado ganha um novo significado. 

  Atualmente, a concepção de que a presença da comunidade na escola aumenta 

sua maneira de colaboração e é critério fundamental para determinar uma nova relação 

dela com a comunidade, permitindo-lhe envolver-se em decisões que tangem à 
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elaboração, execução e controle de atividades nesses espaços educativos é amplamente 

aceita e possibilita a construção de uma escola que responda aos anseios e interesses da 

população, e que de fato possua como resultado final de seu trabalho o aprendizado dos 

alunos contribuindo para o desenvolvimento de um cidadão crítico que não seja 

figurante, mas sim protagonista de sua história. 

  Nesse cenário, o ato de ler surge como fator primordial para a formação de 

cidadãos mais críticos, ativos, empreendedores e capazes de transformar a sociedade em 

que vivem, pois a leitura abre os olhos e a consciência para a realidade circundante, 

permitindo ao indivíduo romper com a visão comezinha e ampliá-la para além dos 

horizontes, concepção que permeia o ato de ler enquanto prática social capaz de 

promover a participação juvenil na sociedade, artefato eficaz da sociedade democrática, 

que, de maneira abarcante e flexível, considera e soleniza a diversidade das múltiplas 

realidades juvenis. A leitura é instrumento para a participação que é a chave para o 

desenvolvimento local, comunitário e social, arquitetada como uma ingerência com uma 

clara intencionalidade para a transformação social. Educar para a participação e o 

protagonismo juvenil visa desenvolver a autonomia do jovem, compreendida como uma 

coautoria e corresponsabilidade entre o jovem e o adulto nos processos de aprendizagem 

e atuação juvenil. Esta concepção de que a leitura abre o olhar do jovem e o incentiva a 

participar das decisões de sua comunidade, incentiva, então, a confiabilidade no jovem e 

no seu desempenho como agente de transformação social visando apoiá-lo na 

materialização de suas ideias. 

  Não rejeitamos a relevância que o ato de decodificar a palavra escrita tem no 

processo de leitura, no entanto não relevamos que ele se atenha apenas ao 

condicionamento de decodificar. Paulo Freire já em A importância do ato de ler 

afirmava que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra, ou seja, na perspectiva 

freireana, a leitura da palavra ajuda a entender melhor o mundo – as realidades, as 

práticas e “narrativas cotidianas” que nele ocorrem. 

  Portanto, o conceito de leitura permeia as esferas social, política, relacional e 

humana de estabelecer sentidos ao que é lido. Ato social, pois é histórico, sua 

abrangência muda e passa por mutações ao longo da história. Político, porquanto 

constrói ou desconstrói opiniões. Por fim, ato relacional e humano já que alude em uma 
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“troca” humana, ou melhor, em um diálogo entre alguém que escreve/fala e alguém que 

interagindo com esse outro, também sujeito, analisa criticamente, avalia e interfere no 

escrito/falado. Portanto, a analogia da leitura jamais é inerte, ela é interativa, sua 

grandeza humana e relacional define a própria prática. A contextura do ato de ler, no 

entanto, abarca um intricado de relações em que leitor/a e escritor/a são sujeitos. O ato 

de ler “empodera” conferindo a quem acessa as possibilidades de ter um poder e uma 

autonomia frente a mundo-texto, onde muitas das relações sociais se baseiam em 

códigos linguísticos escritos.  

   O ato de ler não pode ser entendido como uma mera mercadoria adquirida na 

escola, sua unidade de produção. A aprendizagem da leitura deve ser vista como um 

processo capaz de promover a transformação social e colaborar para a autonomia do 

educando, já que saber ler é uma exigência das sociedades modernas.  

  Há, contudo, uma importante diferença entre saber ler e a prática efetiva da 

leitura. Se a habilidade de leitura é uma necessidade pragmática e permite a realização 

inclusive de atividades básicas, como deslocar-se de um ponto a outro, fazer compras e 

realizar tarefas cotidianas, entre outras ações, a prática da leitura é importante 

instrumento para o exercício da cidadania e para a participação social. 

  Ângela Kleiman, ao tratar dos processos de construção de sentidos para o 

texto afirma que a atividade de leitura não corresponde a uma simples decodificação de 

símbolos, mas significa, de fato, interpretar e compreender o que se lê, a leitura precisa 

permitir ao leitor apreender o sentido do texto, não podendo transformar-se em mera 

decifração de palavras sem a compreensão semântica das mesmas.  

Nesse processamento do texto, tornam-se imprescindíveis também alguns 

conhecimentos prévios do leitor: os linguísticos, que correspondem ao vocabulário e 

regras da língua e seu uso; os textuais, que englobam o conjunto de noções e conceitos 

sobre o texto; e os de mundo, que correspondem ao acervo pessoal do leitor. Numa 

leitura satisfatória, ou seja, na qual a compreensão do que se lê é alcançada, esses 

diversos tipos de conhecimento estão em interação. Conforme se lê: 

 

 A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização 
de conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, o 
conhecimento adquirido ao longo de sua via. É mediante a interação de 
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diversos níveis de conhecimento, como conhecimento linguístico, o textual, o 
de mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto. (KLEIMAN, 
2005, p.13) 

 

  A noção de leitura deve parametrizar teoricamente conjunturas conceituais 

importantes para o desenvolvimento de atividades que ampliem as vivências didático-

pedagógicas em sala de aula. Daí a necessidade de considerá-la como dialógica, pois 

permite um deslocamento de significações do texto ao contexto. Assim se posiciona 

Orlandi, (1988/1989, p. 20) ao se referir à leitura, afirma que ela é o movimento crítico 

da constituição do texto, pois é o momento privilegiado do processo da interação verbal: 

aquele em que os interlocutores, ao se identificarem como interlocutores, desencadeiam 

o processo de significação. 

 

2.1  CONCEITUAÇÕES EM TORNO DA PRÁTICA DA LEITURA 

 

  Nada mais arriscado que pretender abordar, de forma compreensiva, questões 

complexas. Assim, temas polêmicos, das mais variadas naturezas, entram em discussão, 

permanecem em voga e são analisados constantemente. Encaixa-se, nessa consideração, 

a questão do ensino e da aprendizagem de leitura – muito bem-tratada, certas vezes, ou 

então, em outras circunstâncias, focalizada sem um olhar problematizador, sem relação 

a quadros teóricos que permitam dar conta de algumas das muitas indagações que, a 

propósito da leitura, se colocam aos professores, notadamente os de Língua Portuguesa 

que são, mormente, considerados responsáveis pela formação do aluno como leitor. Por 

essa razão, entendemos ser pertinente focalizar algumas questões marcantes em alguns 

trabalhos sobre leitura e leitor. 

  Em grande medida, “as preocupações com respeito à leitura se orientam para 

o campo da pedagogia, onde se desenvolvem estudos sobre a leitura na escola, sobre a 

formação do leitor, sobre o ensino da leitura, sobre a alfabetização” (NUNES, 1994, p. 

14). O nome de maior destaque dentro deste campo de estudo é Paulo Freire. Segundo 

esse autor (2002; p. 11), em seu livro A Importância do ato de ler: 

 

(...) [a leitura da palavra] é um processo que envolve uma compreensão 
crítica do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura da palavra 
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escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na 
inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí 
que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura 
daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. 

 

  Para Nunes (1994, p. 19), é clara a importância de Freire quando o assunto é 

leitura, principalmente, porque há a contextualização desta e, além disso, é sabido da 

influência de seu método na prática de alfabetização. Portanto, segundo Nunes (1994, p. 

20), “Freire traz para dentro da reflexão sobre a língua e o ato de ler a questão da prática 

de leitura, vinculada a outras práticas situadas em um contexto”. 

  Martins (1994), no livro O que é Leitura, afirma que existem vários tipos de 

leituras, ou seja, desde uma simples olhada em um texto a uma leitura crítica, na qual se 

faz uma análise daquilo que se lê. Pode-se fazer, portanto, uma leitura de uma 

fotografia, de um gesto de uma pessoa, de uma fala. Sendo assim, segundo a autora, o 

ato de ler vai muito além da simples decodificação dos signos linguísticos. Ao ver-se 

um programa na televisão, pode-se praticar a leitura, ou seja, os indivíduos necessitam 

ter uma capacidade de análise daquilo que vê. O ato de ler estaria, portanto, 

intimamente ligado aos sentidos, emoções e razão. Por esse motivo, ela faz, então, uma 

divisão da leitura em três níveis, a saber: leitura sensorial, leitura emocional e leitura 

racional. 

  Ademais, na concepção de Ângela Kleiman (1995), para haver compreensão, 

durante a leitura, aquela parte do conhecimento de mundo/prévio que é relevante para a 

leitura do texto deve estar ativada, isto é, deve estar num nível ciente, e não perdida no 

fundo da memória. Pode-se, também, considerar um segundo tipo de conhecimento de 

mundo/prévio, que em geral é adquirido informalmente, isto é, por meio de experiências 

pessoais e convívio numa sociedade. 

  Na realidade, de acordo com o ponto de vista de Kleiman, o conhecimento 

linguístico (ou seja, é aquele conhecimento que abrange desde o conhecimento sobre 

como pronunciar português, passando pelo conhecimento de vocábulo e regras de 

língua, chegando até o conhecimento sobre o uso da língua), o conhecimento textual (ou 

seja, é aquele conhecimento que considera a classificação do texto a partir do ponto de 

vista da estrutura, sendo que esta pode ser dividida em estrutura narrativa, estrutura 

expositiva e estrutura descritiva), o conhecimento de mundo/prévio, todos eles devem 
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ser ativados durante a leitura para poder, assim, alcançar de forma concreta alguma 

compreensão sobre o texto. 

  Nunes (1994, p. 15) atribui à Kleiman uma visão interacionista, uma vez que 

“os aspectos sociais da leitura são colocados na relação entre dois sujeitos intencionais: 

a subjetivação do autor estabelece o outro da leitura como um indivíduo”. O leitor é, 

portanto, visto como um sujeito que cria sentido, isto é, ele tenta compreender tanto as 

intenções como os objetivos do autor. O sujeito ideal, portanto, para Kleiman é o leitor 

engajado, crítico – aquele que mantém o controle e a reflexão consciente do aspecto 

interacional da leitura. 

  Nesse sentido, em nossa concepção, um primeiro conceito a ser compreendido 

é o de leitura. De acordo com o nosso entendimento, o ato de ler ultrapassa os limites da 

decodificação de símbolos na medida em que é um processo que envolve (re)ação, 

(re)produção e (re)criação, resultando, assim, em uma relação entre texto, leitor e 

memória discursiva41. 

  Compreendemos, então, que definir leitura em um sentido amplo não é uma 

tarefa tão árdua de ser realizada. Contudo, complexo e limitador é tentar conceituar e 

descrever interfaces que compõe a prática de leitura, isto é, analisar os elementos que 

integram o seu campo de ação, procurando circunstanciar em que se realiza e determinar 

os papéis que a leitura desempenha durante sua produção, bem como estudar a 

implicação dos participantes no processo de realização da leitura. 

 

2.1 ESCOLA E FUNÇÃO LEITORA 

 

                                                           
41 Segundo o Glossário de Termos do Discurso (2005, p.19), o conceito de memória discursiva refere-se a 

“possibilidades de dizeres que se atualizam no momento da enunciação, como efeito de um 

esquecimento correspondente a um processo de deslocamento da memória como virtualidade de 

significações. A memória discursiva faz parte de um processo histórico resultante de uma disputa de 

interpretações para os acontecimentos presentes ou já ocorridos (Mariani, 1996). Courtine & Haroche 

(1994) afirmam que a linguagem é o tecido da memória. Há uma memória inerente à linguagem e os 

processos discursivos são responsáveis por fazer emergir o que, em uma memória coletiva, é 

característico de um determinado processo histórico. Orlandi (1993) diz que o sujeito toma como suas 

as palavras de uma voz anônima que se produz no interdiscurso, apropriando-se da memória que se 

manifestará de diferentes formas em discursos distintos”. 
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  Frente ao imperativo que aponta a relevância das instituições escolares como 

promotoras do ensino da leitura e do trabalho com a linguagem, faz-se urgente uma 

mudança metodológica e paradigmática no ensino de leitura, objetivando suprimir as 

falhas que perpassam esse fazer educacional, de modo a contribuir para a formação de 

um leitor que além de compreender o texto, consiga, a partir do objeto textual, interagir 

efetivamente no mundo em que está inserido. 

  É nesse cenário gritante, onde o ato de ler clama espaço, que cabe ao 

educador um trabalho de despertamento da comunidade escolar frente à necessidade e 

relevância dessa prática, além disso, é do professor o papel de selecionar os textos que 

serão lidos pelos alunos, nessa perspectiva os livros escolhidos devem não somente ser 

próximos à prática social do seu aluno, mas também despertar – lhes o interesse para 

que as aulas de leitura não sejam pormenorizadas, ou vistas como algo sem importância, 

já que é papel da leitura apresentar elementos da realidade, ampliando o olhar do aluno 

sobre a mesma, resultando no desenvolvimento crítico de saberes. 

  Extrair do texto seus sentidos mais profundos e perceber as infinitas relações 

semânticas estabelecidas a partir dele com o real, com o outro, com o diverso ou com o 

uno, são alguns aspectos importantes para uma leitura efetiva das obras literárias. 

Letícia Malard, em Ensino e literatura no 2º grau: problemas e perspectivas, afirma ser 

a literatura uma prática social no sentido de atividade humana, intencionando uma ação 

transformadora do mundo, que alça expressar o peculiar da relação do homem com a 

realidade circundante. 

  Dessa forma, a proposição de que a leitura perpassa uma atribuição de sentido 

ao texto, capacitando o indivíduo leitor para ser instrumento de transformação social, 

deve tornar-se verídica, principalmente porque o trabalho com textos literários ampliará 

as redes de saberes, pois a Literatura é arte estimuladora que proporciona a apreensão 

do real, do conhecimento de si mesmo e do papel que se tem a desempenhar em 

determinado contexto histórico e social. Pressupõe–se, assim, que os alunos que têm o 

acesso à arte, têm um ganho qualitativo na visão crítica, no relacionamento com o 

mundo e, consequentemente, terão um melhor desempenho escolar.  

  Ler é, nesse conjunto, uma forma de informar-se e partilhar do ambiente 

público; é uma importante ferramenta de saber, já que permite a juntura entre o campo 
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de discursos e as maneiras de pensar muito peculiares; constituindo, por esse motivo em 

uma ação  metacognitiva, pois na ocasião em que lê a pessoa não somente procura um 

conteúdo como conjectura sobre o texto que o oferece de modo muito mais aberto do 

que ocorre com outros meios; é uma conjuntura que beneficia o ato reflexivo e analítico 

de pensar, uma vez que supõe monitoramento ativo e consciente da atividade 

intelectual; é uma oportunidade aguda de experiência estética sobre um objeto cultural 

intensamente organizado e reorganizado. (BRITTO, 2003, p. 134) 

   Britto (2003) aborda ainda a pedagogia do gosto pela leitura, que segundo ele 

relaciona-se diretamente com a questão do divertimento, da distração semelhante à 

cultura de massa, a linguagem é atida na oralidade e o saber reflete o cotidiano, o senso 

comum, diversamente do ato de ler que demanda do sujeito uma ruptura e um desligar-

se do real, empenho, diligência e capacidades peculiares para a apreensão dos sentidos 

de um texto de maneira crítica e independente, sem aceitar o texto como verdade 

irrestrita. 

  Dessa maneira, é dever da escola, instituição basilar que agencia a 

democratização do saber pelo acesso aos bens culturais, promover leituras que ampliem 

este exercício na apreensão do que está em jogo como o desvendamento dos códigos 

narrativos empregados nos textos e ativação dos valores erigidos a partir dos tentames 

sociais dos leitores em questão. 

  Além disso, é urgente e necessário rompermos com a visão mitificadora da 

leitura, tão presente nos discursos escolares de docentes e gestores, que apregoam a 

ideologia de uma leitura salvacionista, capaz de fazer com que o indivíduo seja mais 

solidário, mais cidadão e ascenda profissionalmente pelo consumo de informações que a 

leitura proporciona. Não que estamos excluindo esse hábito, mas é papel da escola não 

apenas mandar que o aluno leia, é preciso ensiná-lo a ler, considerando que a leitura 

demanda trabalho de reflexão diante do texto, exigindo do indivíduo intervenções e 

diálogos com o texto, é papel de o leitor assumir-se como coautor da obra lida, 

enxergando o texto a partir das suas representações de mundo, bem como considerando 

àquelas que ele traz consigo, como os interesses e compromissos dos agentes produtores 

de textos. 
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  A leitura vista como instrumento de mudança sociocultural, coloca sobre a 

escola a responsabilidade de facilitar o acesso da mesma as crianças. O leitor, nessa 

perspectiva deixa de ser um mero receptor ou decodificador, para ser agente intelectual 

capaz de dialogar com as mensagens estritas que circundam o universo palavrar do 

texto. O ato de ler reaviva nele as aquisições culturais anteriores permitindo, desse 

modo, uma produção de sentido, capaz de remodelar o universo intelectual do aluno 

leitor, pois o seu repertório é acrescido de representações, novos contextos, e sentidos 

novos, o que multiplica os pontos de vista sobre o mesmo assunto ou acontecimento, 

promovendo um processo de ruptura metacognitiva. 

  Bakhtin, ao tratar das questões concernentes a linguagem e sua multiplicidade 

de sentidos afirma que a leitura é um ato dialógico, permeado pela interação, uma vez 

que o diálogo amplia os sentidos textuais e suscita um movimento vivo e inacabado de 

reflexão que retorna seguidamente às suas concepções iniciais e as refaz à luz dos novos 

conhecimentos, reestruturando todo o conjunto. Tal movimento implica num diálogo 

interno entre as porções conceituais inacabadas e num diálogo externo com os textos, 

diálogos estes que se alimentam mutuamente, enriquecendo os conceitos elaborados e 

construindo sobre os textos o hipertexto destas interações. 

  Ao considerar que o discurso não é algo fechado e acabado, Bakhtin aponta-

nos que a leitura é um ato heterogêneo, conjunção de discursos entre eu e o outro, 

ampliando tal conceito para o das práticas discursivas, que são, segundo o estudioso 

russo, abertas. Desse modo, por não ser fechado o texto permitirá ao leitor uma maior 

produção de sentidos. 

  A leitura de Marxismo e Filosofia da Linguagem confirma que, do ponto de 

vista da construção dos sentidos, todo texto – discurso – é perpassado por vozes de 

diferentes enunciadores, ora concordantes, ora dissonantes, o que faz com que se 

caracterize o fenômeno da linguagem humana como essencialmente dialógico e, 

portanto, polifônico, portanto, o ato de ler é também polifônico. Reconhecer isso 

implica a percepção de os sentidos de um texto são moventes para quem o lê. 

  É daí a ideia de que a leitura permite a criação de uma teia de relações, fios 

que, no conjunto da obra, tornam-se emaranhados e ao final revolvem belas imagens 

que não são, nunca e por si só acabadas, porque há sempre um outro fio que precisa e é 
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laçado no processo contínuo de construção de sentidos para o leitor. A teia de relações é 

tão grande que capacita os usuários da língua a agirem sobre a realidade de modo crítico 

e criativo, construindo identidades que ao se fragmentarem acabam tornando-se unas. 

  Apontamentos bakhitinianos ressaltam que a língua é instrumento de todas as 

esferas da atividade humana, assim, por meio de recursos lexicológicos, sintáticos, 

morfológicos os modos de utilização da língua se heterogeneizam, e um mesmo 

discurso adquire diferentes significados, conforme sua esfera de utilização. 

  O pensador russo aponta ainda que o texto, seja ele oral ou escrito, é um 

elemento bipolar, daí a iminente necessidade da escola trabalhar a leitura considerando 

sempre o viés intra e intertextual, dado que ele é sempre uma proposta de diálogo, 

fugindo do ato de leitura como mecanizado e reprodutível, as aulas de leitura têm o 

dever de ampliar olhares, apontando ao aluno uma compreensão penetrante, profunda 

do organismo textual. 

  A leitura literária como tentame estético pode melhorar o desempenho escolar 

dos estudantes pela aquisição das habilidades linguísticas, uma vez que o texto literário 

é polissêmico e exige do leitor durante o ato da leitura um processo de troca e de 

aprovação, o que lhe dá ilusão de independência e de escolha, mas que na verdade 

envolve as memórias históricas coletivas e individuais, muitas vezes já determinadas 

pelo próprio texto.  

  Segundo Eco (2003, p.12) 

 

 as obras literárias nos convidam à liberdade da interpretação, pois 
propõem um discurso com muitos planos de leitura e nos colocam 
diante de ambiguidades e da linguagem e da vida. Mas para poder 
seguir neste jogo, no qual cada geração lê as obras literárias de modo 
diverso, é preciso ser movido por um profundo respeito pela intenção 
do texto. 

   

É, assim, objetivo da escola um trabalho efetivo na formação de leitores 

capazes de laborar com um texto e destrinchá-lo em busca de seus sentidos implícitos e 

dialógicos. 
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3  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  É apropriado e desejável ajuizarmos que, por ser um componente basal da 

educação, o exercício da leitura seja desempenhado sem burocracias. No entanto, isso 

não mostra a realidade vivida nos ambientes de escolarização em que se vê período de 

crise no que tange à formação de leitores. Mesmo com a proliferação da ideia de que a 

leitura, e não somente ela, mas em especial ela, é capaz de formar cidadãos críticos e 

ativos capazes de transformar a realidade circundante e empreender ações de mudança 

na sociedade, observada nos derradeiros tempos, a leitura não se constitui em atividade 

promotora de prazer e saber nas salas de aula, onde se lê muito, mas em contrassenso, 

forma - se poucos leitores. A partir da pressuposição de que a leitura é o meio de 

transporte basilar e efetivo para a inclusão do sujeito na orbe letrada e por esse motivo 

deve se desenvolver por meio da interação prazerosa do leitor com o texto, destaca-se a 

relevância da invalidação com os protótipos clássicos em que as práticas leitoras têm 

fins didáticos e utilitários na difusão dos conhecimentos pré-estabelecidas pelo 

professor, aceitando por base o currículo escolar. Sendo assim, o educador sobrevirá de 

transmissor a mediador e o ato de ler deixará de ser um procedimento mecânico de 

decodificação, e se transformará num exercícios de prática dinâmica, socialmente 

construída e geradora de autonomia e responsável pela formação crítica dos alunos. 

Quando passa a perceber o ato da leitura como técnica não linear o leitor 

principia a atribuir significados ao mundo e não apenas ao texto que está lendo, cabendo 

ao docente desempenhar a função de intermediário, abdicando o exercício do 

autoritarismo e da transmissão e abrir espaço para a leitura enquanto formadora.  

Urge o imperativo de apreender a leitura e como praticá-la. Para isso, é 

necessário encontrar similaridades com o ato de ler, pois o exercício da leitura deve 

partir não apenas das expectativas individuais, mas, principalmente da dialogicidade. 

Uma boa leitura é sempre o cotejo crítico com o que se está lendo. É afastar-se do 

universo interior e ir ao encontro de outros modos de pensar, arguindo, contestando, 

contrapondo ou confirmando. Daí concluir-se que pode-se começar a ponderar a leitura, 

não somente como matéria obrigatória, como se leva a acreditar a escola, mas como 

atividade dinâmica e propulsora de prazer e de conhecimento. Não há prescrições 
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perfeitas e indefectíveis para alcançar tal finalidade, contudo, o mediador de leitura seja 

ou não educador, poderá usar da criatividade para instituir ações leitoras que excedam a 

decodificação dos signos linguísticos, ultrapasse o obstáculo do didatismo e transforme 

o mero hábito de ler em práticas formativas. 

Ao concluir vale ressalvar a função do mediador de leitura, como influente 

incentivador, deve sopesar o leitor como construtor e não somente como simples 

receptor nessa ação comunicacional, na qual o livro pode oportunizar por meio da 

linguagem escrita, períodos de viva dialogicidade e troca de experiência entre o leitor e 

o texto, renunciando, assim o unidirecionamento. 
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Resumo: Este trabalho se propõe a discutir o papel da leitura literária dentro do 
universo escolar, como forma de compreensão de si e do mundo. As discussões aqui 
propostas levam em consideração as Orientações Curriculares Nacionais (2006), que 
trazem uma abordagem que podem, significativamente, propiciar um trabalho efetivo 
com o texto literário em sala de aula, orientando na formação e desenvolvimento da 
competência leitora. Além disso, propõe-se a discussão acerca dos processos que 
envolvem o ato de leitura, em especial no espaço escolar, levando sempre em 
consideração a leitura enquanto processo socialmente constituído e construído. Aponta-
se aqui elementos basilares necessários para a formação de um leitor na escola e 
referenda-se práticas metodológicas cruciais para que a leitura literária seja trabalhada 
de modo profícuo, assim a escola não formará mais meros decodificadores de signos 
linguísticos, mas leitores ativos e capazes de construir sentidos e estabelecer relações. 

Palavras chave: leitura, texto literário, professor. 

 

1- INTRODUÇÃO 

Para iniciarmos nossas discussões sobre leitura e escola tomaremos como ponto 

de partida o conto a Função do Leitor 1, de Eduardo Galeano. 

Quando Lucia Pelãez era pequena, leu um romance escondida. Leu aos 
pedaços, noite após noite ocultando o livro debaixo do travesseiro. 
Lucia tinha roubado o romance da biblioteca de cedro onde seu tio 
guardava os livros preferidos. 
Muito caminhou Lucia, enquanto passavam-se os anos. Na busca de 
fantasmas caminhou pelos rochedos sobre o rio Antióquia, e na busca 
de gente caminhou pelas ruas das cidades violentas. 
Muito caminhou Lucia, e ao longo de seu caminhar ia sempre 
acompanhada pelos ecos daquelas vozes distantes que ela tinha 
escutado, com seus olhos, na infância. 
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Lucia não tornou a ler aquele livro. Não o reconheceria mais. O livro 
cresceu tanto dentro dela que agora é outro, agora é dela. (GALEANO, 
1989, p.89) 
 

A leitura do conto nos permite verificar que o texto literário propicia 

transformações no ser humano e exerce papel importante sobre o indivíduo, uma vez 

que lhe possibilita sair de si, desse universo, tornando-se outro. Ademais, em especial a 

leitura literária, permite-nos de certa forma conhecer a si próprio, aos outros e ao mundo 

que nos cerca. Nesse aspecto, as “mentiras ficcionais” sempre revelam uma verdade 

sobre nós e nossas relações. Llosa (2007), ao falar da novela não como gênero em si, 

mas como forma literária, destaca que en efecto, las novelas mienten —no pueden hacer 

otra cosa— pero ésa es sólo una parte de la historia. La otra es que, mintiendo, 

expresan una curiosa verdad, que sólo puede expresarse encubierta, disfrazada de lo 

que no es. (2007, p. 16) 

 Dessa forma, retornando ao conto de Galeano, o texto que Lucia lê não é mais o 

mesmo, pois ambos agora são outros. Assim, a natureza do texto é mutável, pois sua 

leitura altera e desloca os leitores de seus posicionamentos, fazendo-os amadurecerem. 

Ler, portanto, ultrapassa a simples decodificação, uma vez que permite ao leitor inserir-

se em um outro universo e ressignificar-se como sujeito. 

Nesse sentido, partindo das considerações de Silva (1998, p. 56), “em certo 

sentido, a leitura de textos coloca-se como uma ‘janela para o mundo’. Por isso mesmo, 
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é importante que essa janela fique sempre aberta, possibilitando desafios cada vez 

maiores para a compreensão e decisão do leitor”. A tela Moça na Janela, de Salvador 

Dali (1926) elucida bem essa questão: 

                                Ilustração 1: Moça na Janela, Dali (1926) 

  

Na tela Moça na Janela, de Dali (1926), temos uma jovem que se debruça diante 

da janela e observa o mar. A janela, portanto, funciona como símbolo daquilo que se 

abre a novas possibilidades, que permite ultrapassar fronteiras. O mar e sua imensidão 

simbolizam ampliar os horizontes, há uma imensidão a ser descoberta. A leitura é uma 

janela que nos permite alçarmos voos inimagináveis.  

 Ao ler, uma série de conhecimentos são mobilizados, fazendo com o ato de ler, 

por si só, já seja interdisciplinar, pois  

a leitura caracteriza-se como um dos processos que possibilita a 
participação do homem na vida em sociedade, em termos de 
compreensão do presente e passado e em termos de possibilidades de 
transformação sócio-cultural futura. (SILVA, 1999, p.20)  
 

 A fim de elucidarmos a questão, tomaremos a tela Redenção de Cam, de 

Modesto Brocos (1895) 
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              Ilustração 2: A redenção de Cam, Brocos (1895) 

 Para tecermos uma leitura dessa tela é preciso mobilizar os conhecimentos de 

história, história religiosa e, por fim, compreender os elementos do racismo que estão 

presentes e imbricados no amalgama do interior cultural, pois permite traçar uma 

hipótese sobre o branqueamento.  

Para tanto, antes é preciso compreender que Noé teve três filhos: Sem, Jafé e 

Cam, o primeiro vai para o oriente; que traçaria a origem dos povos semitas. Jafé estaria 

na Europa e Cam, após ser amaldiçoado por Noé, por conta de ter rido do pai em 

determinado episódio,  desce para a região, onde hoje localiza-se o continente africano.  

Assim, há todo um conjunto de imagens que aludem para a questão dos povos 

africanos serem amaldiçoados e que todas as mazelas que se acometem são formas de 

punição por conta de sua descendência 
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 O que percebemos na tela A redenção de Cam é um pai branco, a sua esposa 

mulata com o filho branco e a avó que ergue suas mãos ao alto, como sinal de 

agradecimento sobre o branqueamento do neto, como se sua descendência almadiçoada, 

em virtude da descendência de Cam, tivesse chegado ao fim. Para as possíveis leituras 

diante dessa tela, uma série de conhecimentos precisam ser mobilizados, portanto, ler 

vai além de uma simples realização parafrástica diante de um texto ou objeto. 

 

2-LEITURA E LEITOR: AINDA DESCONHECIDOS? 

 

A leitura nos desloca, move-nos, assim como move nossas verdades. Na obra 

Alice no país das maravilhas de Carrol, a personagem Alice indaga o coelho sobre 

quanto tempo dura o eterno e a resposta do coelho é categórica: “às vezes dura menos 

que um segundo”. Tal resposta nos serve para pensar que a leitura nos transforma, pois 

as nossas experiências pela leitura, alteram-se a cada página lida.  

Ler é viajar, é ultrapassar fronteiras, assim como acontece com a personagem 

Lúcia, da obra As crônicas de Nárnia, de Lewis, ao entrarem em um quarto, os quatro: 

Lúcia, Suzana, Edmundo e Pedro vêem o imenso guarda-roupa, contudo, para Suzana, 

Edmundo e Pedro ali nada havia a ser explorado, somente Lúcia, a menor de todos, 

decide ficar e iniciar sua exploração sozinha. 

 
Para ela, valia a pena abrir a porta do guarda-roupa, mesmo tendo 
quase certeza de que estava fechada à chave. Ficou assim muito 
admirada ao ver que se abriu facilmente, deixando cair duas bolinhas 
de naftalina.  
Lá dentro viu dependurados compridos casados de peles. Lúcia 
gostava muito do cheiro e do contato das peles. Pulou para dentro e se 
meteu entre os casacos, deixando que eles lhe afagassem o rosto. Não 
fechou a porta, naturalmente: sabia muito bem que seria uma tolice 
fechar-se dentro de um guarda-roupa. (LEWIS, 2009, p. 105) 
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À medida que Lúcia avançava, um mundo novo, Nárnia, descortinava-se. A 

leitura é esse enorme guarda-roupa, onde nos deparamos sempre com universos mágicos 

de significados e ressignificados. Tais universos mágicos seriam os responsáveis por 

vivenciarmos experiências múltiplas.  

Diante da cena, Lúcia não fecha a porta desse guarda-roupa e ao usarmos essa 

passagem como metáfora da leitura podemos dizer, então, que não podemos nos fechar 

em nossos sentidos ou nossos “lugares”, como se fossem imutáveis, pois cada leitura 

será sempre uma nova leitura e sempre nos apontará novos desafios. Cada descoberta 

nunca se fecha em si.  

A escola constitui-se como espaço privilegiado para consolidação das 

competências leitoras. Contudo, a última pesquisa realizada em 2011 pelo Instituto Pró-

Livro e divulgada em março de 2012 intitulada Retratos da Leitura no Brasil (2011) 

revelou que temos cinquenta por cento de não leitores no país. Fato que nos preocupa, 

pois como afirma PSZCZOL (2008) a leitura, além de meio de acesso à informação, 

promove diálogos, aumenta a capacidade de abstração e de formulação de ideias, 

propicia fruição estética e apura a sensibilidade. 

Ainda para PSZCZOL (2008), a construção de uma sociedade leitora requer o 

convívio constante com livros e leitores. Nesse sentido, somos categóricos em afirmar 

que o contato, desde os primeiros anos com o universo dos livros e da leitura, propiciará 

na criança o gosto pela leitura. Portanto, o ato de formar leitores pressupõe não somente 

o diálogo na e com a escola, mas, também, com a família, que passa a ser (ou não) a 

primeira mediadora de leitura. Antes de mais nada, todo e qualquer mediador de leitura, 
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sejam eles os pais ou professores, precisam ser leitores, precisam compreender a 

importância da leitura.  

 Sabemos que a escola, em sua grande maioria, mesmo sendo a formadora de 

leitores por excelência não possui uma quantidade suficiente de livros em suas 

bibliotecas que possam dar suporte à necessidade de formação de leitores. Assim, 

construir um espaço efetivamente leitor, requer uma força tarefa de todos os agentes 

envolvidos: a família, o professor e o Estado. 

 Em se tratando, ainda, dos problemas que concerne à leitura na escola, somos 

levados a refletir sobre as questões metodológicos, pois ainda encontramos um quadro 

nas escolas, cuja visão de leitura se filia às análises mecanicistas de interpretação de 

textos, em que as proposições postas aos alunos caminham na contramão de um 

caminho de incentivo e descobertas de leitura, pois questionar os alunos sobre: “quem 

são os personagens?”, “quantos versos tem o poema?” etc, não significa um trabalho 

animador e preciso de leitura. Com tais perguntas, o sentido de leitura não se expande, 

não possibilita ao aluno ultrapassar os casacos que escondem ou dificultam encontrar 

um outro universo, como foi realizado pela personagem Lúcia, de As crônicas de 

Nárnia. É importante que a escola não promova o apagamento ou a inibição do aluno-

leitor. 

 Zilberman (2003) em suas reflexões sobre leitura, leva-nos a pensar a leitura 

como um jogo de futebol, quanto mais se treina melhor se joga, quanto mais se lê mais 

o mundo se descortina, mais crítico esse sujeito se torna. Não ler, hoje, significa ficar de 

fora do mundo, estar alheio a tudo que nos cerca. 
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 A leitura, em especial, a leitura literária pressupõe ao ensino de literatura, ou 

seja, pressupõe ao entendimento de para que serve a literatura e qual é a sua função na 

sociedade.  

Segundo as Orientações Curriculares Nacionais – OCN - (2006): 

 
O ensino de Literatura (e das outras artes) visa, sobretudo, ao 
cumprimento do Inciso III (aprimoramento do educando como pessoa 
humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico (LDBEN, 1996) dos objetivos 
estabelecidos para o ensino médio pela referida lei. (OCN, 2006, p. 53) 

 

O que percebemos é que a leitura literária é aquela que leva o aluno a refletir 

sobre si, sobre o mundo e suas relações. Trabalhar com a leitura literária significa levar 

o texto literário para sala de aula, não sobrecarregando a aula com datas e eventos 

históricos que norteiam certas narrativas literárias, mas efetivamente ler em sala de aula. 

É preciso que o aluno tenha contato com o texto, não apenas com fragmentos que 

ocupam a maioria dos livros didáticos. A leitura literária deve propiciar o efeito de 

estranhamento que o texto possui, ampliando, correspondendo ou frustrando os 

horizontes de expectativas. 

Ainda segundo a OCN (2006) “quanto mais profundamente o receptor se 

apropriar do texto e a ele se entregar, mais rica será a experiência estética, isto é, quanto 

mais letrado literariamente o leitor, mais crítico, autônomo e humanizado será.” (OCN, 

2006, p. 60)  

A OCN (2006) apresenta três tendências metodológicas que seguem o percurso 

inverso para consolidação da prática efetiva de leitura literária na escola, que ainda 

habita o universo da práxi de alguns professores. 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

476 

 

a) substituição da Literatura difícil por uma Literatura considerada mais 
digerível; b) simplificação da aprendizagem literária a um conjunto de 
informações externas às obras e aos textos; c) substituição dos textos 
originais por simulacros, tais como paráfrases ou resumos (OCN, 2006, 
p 64).  

 

Lemos também nas OCN algumas diretrizes que visam apontar possíveis 

soluções para a falácia da formação leitora pela escola. Sugerem que primeiramente o 

professor deve ser um mediador de leitura, ou seja, que ele leia, que tenha livros, que 

faça uso da leitura como fonte de conhecimento de si e do mundo; segundo, que a 

escola trabalhe com o texto literário e não apenas fragmentos; terceiro, que o professor 

mediador perceba os interesses de leitura dos jovens. Portanto, a escola precisa repensar 

suas práticas leitoras. É importante considerar que o leitor atua como coautor do texto, 

pois ele recebe do texto determinados conhecimentos, mas, também, constrói novos 

significados aos textos, preenchendo suas lacunas. Ler, portanto, significa um processo 

interativo entre leitor, texto e seus múltiplos sentidos.  

Nesse sentido, a leitura está em constante movimento. Quando se depara com 

um livro, para que esse possa ser compreendido, entra em cena diversos jogadores, o 

autor, os elementos do texto e o leitor, cada qual com sua parcela para a construção de 

sentidos, que sempre será polissêmico. 

Para ECO (2003): 

 
A leitura das obras literárias nos obriga a um exercício de fidelidade e 
de respeito na liberdade de interpretação. Há uma perigosa heresia 
crítica, típica de nossos dias, para a qual uma obra literária pode-se 
fazer o que se queira nelas, lendo aquilo que nossos mais incontroláveis 
impulsos nos sugerirem. Não é verdade. As obras literárias nos 
convidam à liberdade da interpretação, pois propõem um discurso com 
muitos planos de leitura e nos colocam diante das ambigüidades e da 
linguagem da vida. Mas para poder seguir neste jogo, no qual cada 
geração lê as obras literárias de modo diverso, é preciso ser movido por 
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um profundo respeito para com aquela que eu, alhures, chamei de 
intenção do texto. (ECO, 2003, p. 12). 

 

A escola e os mediadores de leitura, professores e pais, precisam entender a 

leitura como um bem incompressível, como nos afirma Candido (2005), pois para o 

autor, os bens incompressíveis são aqueles que suprem nossas necessidades física e 

espiritual. A leitura literária seria aquela que não somente supre nossa necessidade 

primeira de formação de leitura na decodificação dos signos, mas como instrumento 

poderoso de instrução e tem um papel fundamental na formação da personalidade, 

“corresponde a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação 

constitui um direito” (Candido, 1995, p. 242) de todos, independente de classes, raças 

ou credo. 

A leitura literária precisa ser sedutora e não obrigatória e enfadonha. Mas, diante 

disso, somos levados a questionar: por que ler textos literários na escola? Qual o 

propósito dessa leitura? Para essa resposta recorremos novamente a Antonio Candido 

(1995) quando afirma que ler literatura é adquirir conhecimentos, auxilia nas reflexões 

sobre nós e o mundo que nos cerca, já que a literatura não corrompe nem edifica, ela 

humaniza e faz viver, pois “não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto 

é, sem a possibilidade de entrar em contacto com alguma espécie de fabulação” (p.242). 

A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em 
que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a 
sociedade, o semelhante. É um processo humanizador, que confirma no 
homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da 
reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o 
afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da 
vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos 
seres, o cultivo do humor. (CANDIDO, 1995, p. 249) 
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A leitura literária nos injeta a cota de humanidade, auxilia na formação da 

personalidade e nos faz compreender os comportamentos sociais, nossas representações 

e identidade. A literatura fornece a base cultural para vida. 

Assim, a leitura literária é fulcral para o desenvolvimento do senso crítico-

reflexivo do aluno, contudo, o que vemos é uma falácia na formação de leitores. Nesse 

sentido, somos levados a pensar sobre os motivos dessa falácia juntamente com o que 

Zilberman (2008) observa. 

Integrada ao currículo escolar, a literatura não podia perder sua força 
educativa; mas a natureza dessa foi alterada. O tipo de comunicação 
com o público, antes direto, foi institucionalizado e deixou de ter 
finalidade intelectual e ética, para adquirir cunho linguístico. 
(ZILBERMAN; SILVA, 2008, p. 20). 

 
 

           Ainda segundo Silva (2008): 

Ao didatizar as produções literárias e sua leitura, de acordo com 
determinados princípios pedagógicos (aliás, também políticos), a escola 
dificulta, impossibilita ou ate mesmo destrói o potencial educativo 
inerente à leitura da literatura. (SILVA, 2008, p. 55) 

 

Grande parcela do desinteresse pela leitura literária do aluno se deve às 

metodologias utilizadas pelo docente em sala de aula, pelas escolhas dos textos, muitas 

vezes distantes do universo temático do público adolescente. 

Portanto, antes de se trabalhar com a leitura literária, o professor, enquanto 

mediador de leitura, deveria se questionar: quais os interesses de leitura dos alunos, 

mas, sobretudo questionar a si próprio e a seu papel de formador de leitores críticos.  

Silva (1999) afirma que as famílias mandam suas crianças para a escola para 

que aprendam a ler e leiam para aprender, isto é, querem que a criança se torne capaz de 

compreender os diferentes tipos de texto que existem na sociedade, ou seja, a grande 
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parte das famílias não formam leitores porque não são leitores e buscam na instituição 

escola esse auxílio, mas que nem sempre obtém resultados satisfatórios. Ou seja, a 

escola precisa ser formadora de leitura, o que pressupõe que seus agentes sejam leitores. 

A escola não tem mais o desafio de simplesmente ensinar a ler, mas, também, 

de propiciar o gosto pela leitura. É preciso que os sentidos de o porquê ler e o que ler 

estejam muito claros dentro do processo metodológico que o professor lança mão em 

sala de aula, não se esquecendo, sobretudo, no momento em que a tecnologia faz parte 

praticamente do nascimento desses alunos. 

Para Prado (1999), o desenvolvimento da capacidade de ler depende, em grande 

medida, do sentido que a leitura tem para as pessoas, do ponto de vista de quem lê:  

 

É assim que acontece fora da escola: lemos para solucionar problemas 
práticos, para nos informar, para nos divertir, para estudar, para 
escrever ou revisar o próprio texto. Certos textos lemos por partes, 
buscando a informação necessária, outros exaustivamente e várias 
vezes, outros rapidamente, outros vagarosamente. Às vezes 
controlamos atentamente a compreensão, voltando atrás para checar 
nosso entendimento; outras seguimos adiante sem dificuldade, 
entregues apenas ao prazer de ler; outras realizamos um grande esforço 
intelectual e, a despeito disso, continuamos lendo sem parar... 
(PRADO, 1999, p. 86) 

 

A escola não conseguirá formar leitores se continuar repetindo práticas 

ultrapassadas. A criança, jovem e adulto têm direito a essas experiências de leitura 

também na escola. Isso requer um trabalho pedagógico, criteriosamente planejado, não 

só com a diversidade de textos, mas com a diversidade de objetivos e formas de ler e 

sobretudo, métodos pedagógicos inovadores aliados à tecnologia, grande desafio aos 

profissionais da educação. 
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É preciso que a escola promova o prazer da leitura do texto literário, tal como 

Barthes preconiza: “O prazer do texto é esse momento em que meu corpo vai seguir 

suas próprias ideias – pois meu corpo não tem as mesmas ideias que eu” (BARTHES, 

1987 p. 28). 

 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com Rocco (1999), a leitura nos proporciona um prazer, contudo esse 

prazer só decorre de um trabalho intelectual árduo. É um trabalho de corpo-a-corpo 

entre o aluno-leitor e o texto, pois entram em contato as experiências desse sujeito com 

os valores estéticos do texto. Nesse contato, o professor é uma das figuras centrais, pois 

funciona como mediador do encontro entre o leitor e o texto, auxiliando o aluno em 

suas leituras. Ler um texto é como nos depararmos com um grande mar, cujas 

possibilidades de sentidos precisam de um auxílio, dado a grandeza e beleza que podem 

suscitar, bem como os efeitos de estranhamento. No texto, A função da arte, de Eduardo 

Galeano, nos serve perfeitamente, como metáfora desse processo. 

Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, levou-o para que 
descobrisse o mar. Viajaram para o Sul. Ele, o mar, estava do outro lado 
das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram 
aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na 
frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto seu fulgor, 
que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu 
falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: - Me ajuda a olhar! 
(GALEANO, 1989, p. 94) 

 
Cabe ao professor ser esse mediador, auxiliar o olhar, mas jamais olhar pelo 

aluno-leitor. A leitura literária bem desenvolvida pela escola/professor gera também 

fora da escola ligações entre indivíduos e sua divulgação. 
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O professor pode fomentar o gosto pela leitura ou promover o processo 

inverso. Segundo Silva (2008) 

 

O dilema da educação literária, que deveria ser promovida na escola, 
está exatamente na impossibilidade de eliminação do mediador que faz 
a ponte entre os estudantes e os livros: o professor. Quantos escritores 
gostariam de ver boa parcela do professorado no fundo do inferno... 
quantos escritores gostariam de ver a maioria dos autores de livros 
didáticos no purgatório... Quantos escritores gostariam de ver as suas 
obras fora e longe dos muros escolares... (SILVA, 2008, p. 57) 

 

É preciso que o professor não seja um policial da leitura, aquele que impõe 

sobre o aluno a leitura, mas que seja, pelo próprio ato de ler um sedutor, capaz de 

instigar o aluno ao gosto pela e da leitura. A formação do leitor se dá na liberdade de 

escolha, sem obrigatoriedade. A leitura literária deve ser trabalhada sem os amalgamas 

das escolas literárias, deveria ser evocada na espontaneidade, para que esta possa 

proporcionar a inquietação, o questionamento e a reflexão. E o professor enfim, ser 

capaz de conduzir o seu futuro leitor a ver o longe, a querer e não temer olhar “a 

imensidão do mar”, que é o ato de ler uma obra literária.  
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 O TRABALHO DE LETRAMENTO DOS PROFESSORES DO PRIMEIRO 

ANO MUNICÍPIO DE GOIANIA  
 

Ana Karenine Souza Moreira  
PPGDU/UFG – Regional Catalão 

 
 

Este trabalho é decorrente de uma pesquisa em andamento vinculada ao Programa de 
Pós Graduação – Mestrado/UFG, Regional Catalão. O objetivo central da investigação 
reside em compreender como o professor da alfabetização vem se apropriando em suas 
práticas, dos estudos sobre letramento. Para atingir tal objetivo, a presente pesquisa será 
realizada a partir do paradigma qualitativo na qual os procedimentos metodológicos 
adotados serão: levantamento teórico, observação, entrevista semi-estruturada e análise 
dos dados. A pesquisa campo se realizara em três escolas da rede municipal de 
educação, para tal escolha torna-se pertinente como critério aquelas em que seus 
professores alfabetizadores estejam a no mínimo cinco anos na sala de alfabetização e 
tenha participado do PNAIC. Para perceber se há uma sobreposição do conceito de 
letramento sobre o de alfabetização nas práticas alfabetizadoras se torna pertinente 
perceber a indissociabilidade destes dois processos pelos quais a criança passa na 
aquisição da leitura e da escrita. Assim, pautados em pesquisas de Soares, Kleiman e 
Carvalho, buscaremos especificar as diferenças e os entrelaçamentos entre os dois 
conceitos. É preciso compreender o que é letramento e o que é alfabetização e porque 
estes termos devem ser indissociáveis na prática pedagógica alfabetizadora.  
 

Palavras chave: Letramento. Alfabetização. Práticas Pedagógicas. 

1-INTRODUÇÃO 

          O termo letramento é recente em nosso país, chegando aqui por volta de 1986, 

trazido pelos estudos da pesquisadora Mary Kato e tornou-se tema de discussão entre 

pesquisadores e profissionais da Educação Infantil. Partiremos, então, da fala de Magda 

Soares, que definirá claramente os dois conceitos:  

 
Letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar e aprender a ler e 
escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um 
indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita. [...] Já 
alfabetizado nomeia aquele que apenas aprendeu a ler e escrever, não 
aquele que adquiriu o estado ou a condição de quem se apropriou da 
escrita, incorporando as práticas sociais que as demandam (SOARES, 
2006, p. 18).  
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 Em outras palavras, o que a autora pontua é que alfabetizado é aquele indivíduo que 

se apropriou da capacidade de ler, escrever e compreender textos; e letrado, trata-se daquele 

que além dessa capacidade, consegue utilizá-la em situações reais do seu dia-a-dia. Dessa 

forma, é necessário compreender a diferença entre os dois conceitos e que cada um possui 

suas peculiaridades, não devendo confundir a função e o significado de cada um, todavia, é 

de extrema importância que se realize uma alfabetização articulada com o letrar, pois é 

impossível na sociedade atual em que vivemos permitir que os nossos aluno sejam privados 

de conhecer o que é o letramento, e não existe maneira melhor de apresentá-lo do que 

associado ao alfabetizar. A escola, portanto, estará dando condições do aluno aprender a ler 

e escrever, e de utilizar essas práticas no seu dia-a-dia, encontrando significado para o seu 

aprendizado, evitando também, uma triste realidade em que vivemos, onde os alunos saem 

das instituições de ensino, sem saber como aplicar na prática o conteúdo aprendido, obtendo 

então uma desvalorização daquilo que ele aprendeu. Assim, percebemos que existe uma 

diferença entre o alfabetizar e o letrar, porém, embora sejam conceitos distintos, os dois 

precisam caminhar juntos, para que haja um sucesso no trabalho de apropriação das 

habilidades linguísticas 

  Segundo Val (2006, p. 21):  

A apropriação da escrita é um processo complexo e multifacetado, que 
envolve tanto o domínio do sistema alfabético-ortográfico quanto a 
compreensão e o uso efetivo e autônomo da língua escrita em práticas 
sociais diversificadas. A partir da compreensão dessa complexidade é 
que se tem falado em alfabetização e letramento como fenômenos 
diferentes e complementares. 
 

 Compreendido os dois conceitos, surgem então os seguintes questionamentos: 

Porque é necessário alfabetizar e letrar ao mesmo tempo? Como que os professores do 

primeiro ano trabalham estes dois conceitos? Soares (2005) pondera que vivemos hoje 

em uma sociedade que muitos alunos saem da escola lendo e escrevendo, porém não 

conseguem utilizar essas habilidades em situações práticas do cotidiano. Nesse sentido, 

deve-se alfabetizar na perspectiva do letramento, pois os alunos já chegam com um 

conhecimento do mundo letrado que não devemos ignorar, mas, sim, ampliarmos e 

aprimorarmos. Para que haja esse trabalho é preciso que o educador vincule nas práticas 

de alfabetização e letramento situações reais de leitura e escrita. Assim, trabalhar com 
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diferentes gêneros textuais, tais como: rótulos, embalagens, receitas, cartas, anúncios de 

jornais ou/e revistas, textos informativos, panfletos, bilhetes, entre outros, faz com que o 

aluno entre em contato com o mundo letrado, além do aspecto notacional do sistema de 

escrita. 

 

 

 

2- PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

 São muitas as práticas de alfabetização e letramento que os professores de 

educação podem inserir em seu trabalho. Elas podem ser realizadas, durantes vários 

momentos da rotina, tudo dependerá muito do conhecimento e da criatividade do 

professor. Na discussão sobre a importância de alfabetizar a criança aliada ao processo 

de letramento, o que vem sendo destacado é a articulação entre literatura e 

alfabetização, uma vez que, como frisa Assman (2001) a poesia seria o gênero preferido 

pelas crianças e o conto de fadas o subgênero que mais lhes agrada. 

 Ao problematizar esta questão, Assmann (2001) salienta que a escola apresenta-

se como responsável por iniciar o processo da aquisição do domínio da escrita, do 

código alfabético, ou seja, pela alfabetização da criança. Imbricado neste processo, está 

à formação do leitor que também deve ser uma finalidade especifica da alfabetização e 

essencial para desenvolvimento de práticas que envolvem o letramento literário. 

 A autora faz uma análise da situação da leitura e conclui que existem muitas 

dificuldades e desentendimentos em relação ao objetivo da leitura e a ação pedagógica 

que torna a escola impossibilitada para cumprir seu papel. Segundo ela, isto é visível no 

distanciamento entre a prática pedagógica e o processo de formação do leitor, pois a 

criança que é para se formar um leitor passa a ser um decodificador das palavras, do 

texto, deixando de lado o essencial no conjunto deste processo o desenvolvimento de 

atitudes criticas e reflexivas. Para a autora, a escola pode ampliar as experiências das 

crianças com a literatura, ir além da função informativa e da finalidade pragmática que é 

entendido como limitação dos textos e das leituras para a decodificação das palavras, 

para a execução de tarefas escolares, para atender necessidades do professor. Sem 
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considerar o interesse da criança, com esses dados se percebe a justificativa para o 

reflexo das atitudes dos alunos em relação a sua formação como leitor, pois a prática 

pedagógica é vista para acumulação de dados para no final fazer uma avaliação do 

aluno, assim se percebe que há uma confusão em relação à concepção da leitura e da 

finalidade da literatura no processo de alfabetização. 

 Ao ressaltar a importância da leitura, a autora lembra que: “a leitura é vista como 

atividade essencial a qualquer área do conhecimento”. A ela é atribuído o sucesso na 

vida acadêmica, social e econômica, pois é compreendida como meio para a promoção 

social. Igualmente, à leitura da literatura é dada também grande importância, por esta 

também ser capaz de “situar o individuo diante de si mesmo e de seu contexto; por 

possibilitar a percepção de variados pontos de vista e por estimular sua criatividade” 

(Assmann, 2001 p.24).  Contudo a autora reafirma que a práxis pedagógica e a confusão 

sobre o entendimento do processo de aquisição da leitura pela criança interfere 

negativamente na formação do leitor. 

 A autora seque dizendo que atualmente a formação do leitor está precária, vez 

que se perderam as tradições orais das lendas, fábulas e contos passados pela família, de 

geração em geração, assim como a troca das experiências da leitura e da vida, cedendo 

lugar às novas tecnologias e novos padrões culturais de comportamento. Outra questão 

que se deve considerar para esta mudança dos padrões culturais e comportamentais na 

formação de leitores são as condições socioeconômicas das famílias, que necessitam 

trabalhar para o sustento e sobrevivência.  Muitas vezes este fator econômico impede o 

acesso dos alunos aos bens culturais valorizados pela escola o que gera grande evasão, 

antes mesmo de se tornarem leitores efetivos. Mesmo estes indivíduos tendo 

consciência da importância do domínio da escrita e da leitura eles se vêem obrigados a 

abandonarem a escola, são impedidos de exercerem seu papel como sujeitos históricos. 

A família é o local aonde a criança tem o primeiro contato com a linguagem oral, com a 

leitura de diversos gêneros literários, quando não se tem este envolvimento da família 

por motivos diversos, surge um discurso contraditório de legitimação da leitura e de não 

efetivação no meio social, há uma lacuna na construção da base do processo de 

letramento.  
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 Rojo ressalta (1998 p. 123) que “o desenvolvimento da linguagem escrita ou do 

processo de letramento da criança é dependente, por um lado, do grau de letramento da 

instituição familiar a que pertence, isto é da maior ou menor presença, em seu cotidiano, 

de práticas de leitura e escrita”, portanto para ela é o modo como ocorre à participação 

da criança, na oralidade, nas práticas de leitura/escrita no letramento familiar que vai 

levar a criança a construir uma relação com a escrita enquanto prática discursiva e 

enquanto objeto, então o papel da família seria o de mostrar para criança em primeiro 

lugar o sentido social da leitura. 

 De acordo com Assmann (2001) o domínio da escrita confere ao homem poder, 

pois vivemos em uma sociedade letrada, portanto a leitura e escrita é condição para que 

o indivíduo exerça um papel transformador no meio ao qual se encontra inserido.  Há 

uma distinção social entre aqueles que têm acesso ao conhecimento, conferindo uma 

hierarquia na posição dos indivíduos e uma exclusão na vida social. 

 No mundo dos adultos, eles têm o poder da escrita e no mundo das crianças, elas 

necessitam romper com as barreiras e conquistar o espaço da escrita, superando todas as 

dificuldades que se tem neste processo. Para a autora, conquistar a leitura é tão 

fundamental para a criança, que determinará como ela conceberá a escola no seu 

processo de aprendizagem por toda a vida. Por isso ela salienta que esta experiência 

marcante e complexa de conquista da escrita deve ser recompensada pelo prazer da 

leitura de livros e histórias estimulantes.  

 
As Práticas de Alfabetização e Letramento dos Professores do primeiro ano em 
Goiânia  
 
  Esse capítulo conta com os dados parciais do trabalho de campo feito com três 

professoras da alfabetização. Para preservamos a identidade de cada uma, utilizaremos o 

código P1, P2, P3. Primeiramente, foi realizado com cada uma entrevista, a fim de 

realizar um conhecimento do perfil profissional de cada uma. As três professoras 

entrevistadas residem em Goiânia; todas possuem graduação em Pedagogia. Quanto ao 

tempo que trabalham na mesma instituição de ensino, duas das entrevistadas trabalham 

há 10 anos; e a outra há seis anos. Ao serem questionadas sobre formação continuada 

em serviço, três responderam que recebem, e isso acontecem no Centro de Formação da 
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prefeitura, uma vez por mês, onde não são tratados assuntos somente de alfabetização e 

letramento, mas de todo o tipo. Sobre receber uma orientação específica de 

alfabetização e letramento, responderam que fazem o curso do PNAIC, aos sábados.  

 A resposta para a questão “Na sua prática, quais atividades são voltadas para o 

desenvolvimento do processo de alfabetização e quais as voltadas para o letramento? 

Ou você não faz distinção entre os dois processos?”, foram as seguintes:  

Todas as professoras responderam que não fazem distinção de atividades para 

alfabetizar e letrar. As atividades da sala têm como objetivo contemplar tanto o processo 

de alfabetização quanto o letramento. A professora P1 enfatiza que “não é possível fazer 

essa separação na sala de aula com as atividades”, assim como a professora P2, que 

ressaltou que “a proposta é trabalhar com os dois juntos e não atividades separadas 

especificas para alfabetizar ou para letrar”. É intrínseca mesmo a relação dos 

conceitos nas atividades. A professora P3 aponta que “as atividades propostas partem 

da experiência que as crianças têm sobre o conteúdo, o que eles trazem em relação ao 

letramento”. 

 Percebe-se nos depoimentos que as professoras se preocupam em ressaltar que 

suas práticas pedagógicas vão além da decodificação das palavras, há uma preocupação 

em apresentar atividades nas aulas que sejam significativas fora da escola e também, 

uma preocupação em trazer a realidade do aluno para dentro da sala de aula. Para elas 

apenas seguir conteúdo não tem sentido numa proposta de alfabetizar/letrando, pois 

desde as escolhas e as leituras dos textos, há que se ter o cuidado de levar os alunos a 

uma interpretação que faça sentido para eles. 

 Veremos agora, as respostas que as professoras deram para a pergunta: “Qual o 

material que você utiliza na sua prática para alfabetizar e letrar os alunos. Como é 

selecionado esse material. Há um livro didático ou material específico como a cartilha? 

 Nas três entrevistas as professoras afirmaram que têm um livro didático a seguir, 

que o processo de escolha deste livro é feito pelas professoras das turmas do primeiro 

ano, segundo ano e terceiro ano, esta seleção é feita após chegar uma seleção pré-

definida pela secretaria de educação e afirmaram que têm três opções de livro didático. 

  A professora P1 ressaltou que, apesar dos alunos terem o livro didático, não o 

utiliza na sala de aula e sim como apoio para atividade de casa, por que:  
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P1 - Para trabalhar em sala com o livro eu penso que fica pesado pra eles trazerem, 

porque são muito pequenos, eu deixo de usar na sala e dou como atividade de casa e 

peço para eles trazerem uma vez por semana para que eu faça as correções. 

 Ela afirma que não utiliza o livro didático em sala e trabalha com textos variados 

trazidos e selecionados por ela, como jogos, recorte, colagem, materiais recicláveis 

diversos, livros de literatura. 

  A professora P2 apresenta uma visão diferente a respeito do uso do livro 

didático em sala de aula:  

P2 -  Este livro que foi pedido e que estamos usando esse ano não foi a nossa primeira 

opção, então foi o que chegou para nós. Então vou olhar, ver o que é bom e o que não é 

bom, o que é necessário a gente aproveita, é um material que vem e custa caro, é 

colorido, é bonito, é chamativo e temos também a economia de xerox.  Então vamos 

trabalhar analisando o livro. O que é possível a gente aproveita o máximo.  

 A professora P2 afirma ainda que não fica restrita somente ao uso do livro 

didático nas aulas e que trabalha com sucata, embalagens, materiais que são conhecidas 

das crianças como folder informativos, encartes de supermercado. Ela seleciona textos à 

parte, faz uso de atividades xerocopiadas, e também faz com as crianças muitas 

produções de texto, nas quais a professora é a escriba e as crianças são os produtores do 

texto. Estes textos vão sendo redigidos conforme o que surge de necessidade na sala ou 

de algum tema que eles trabalham. Com isso ela tem como objetivo, que as crianças 

aprendam a serem autores de textos e a fazer parte deste processo de produção de 

escrita.  O que nos chamou atenção na sua fala foi ela ter encontrado nestas produções 

coletivas de textos um recurso para trabalhar a leitura com as crianças, uma vez que tais 

textos são escritos em cartazes e afixados nas paredes da sala de aula, e sempre são 

objeto de leitura por parte da turma. 

 Ela esclarece que as crianças chegam sem saber ler e sem saber escrever, então o 

inicio do trabalho da alfabetização tem que ser articulado com o que é mais próximo o 

que eles conseguem ler como músicas infantis e assim vai intercalando estas atividades 

com o livro da escola, selecionando o que pensa ter finalidade para as crianças. 

Portanto, a professora Vida esclarece que não faz uso só do livro didático, mas não o 
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deixa a parte, tanto o livro de português, quanto o livro de matemática fazem parte da 

rotina das aulas. 

 A professora P3, ao falar sobre o livro didático na sala de aula, esclarece que: O 

livro que eu utilizo fui eu que escolhi, e é muito bom o livro e eu uso sim! Mas eu não 

fico só com o livro didático 

 A professora P2 apontou ainda que tem o livro didático, é utilizado e que vê 

muitas pessoas criticar o uso do livro didático, porém essas criticas têm que avançar, 

porque o livro didático de hoje é bem diferente do livro didático da época que 

estudávamos. Hoje o livro que ela utiliza é da editora Scipione, ‘’A Escola é Nossa’’, e 

ela salienta que tem muitos textos bons para reflexão, de autores consagrados como 

Ruth Rocha, Tatiana Belinke, Ana Maria Machado entre outros e que é possível fazer 

um bom trabalho, se fizer relação com outros textos, com outras atividades. Ela faz esta 

utilização de outras atividades para acompanhar o livro didático e uma destas atividades 

de leitura que enfatizou trabalhar constantemente foi com leitura da literatura infantil. 

 No que se refere ao uso do livro didático percebe-se que as professoras 

demonstram uma visão crítica e uma independência com relação ao livro, mostram 

autonomia e também preocupação em buscar subsídios em outros materiais para 

complementar a prática. Esta diversidade de recursos utilizados na alfabetização é 

proposta por Soares (2001) ao apresentar que o trabalho com a alfabetização deve ser 

constituído de diversos materiais de leitura, como literatura, livros didáticos, 

dicionários, enciclopédias, catálogos, jornais, revistas, anúncios, cartas, rótulos, 

cardápios, receitas. Esta utilização de vários gêneros literários foi visto na preocupação 

dela sem oferecer aos alunos materiais de leitura diversos que tenham significados para 

as crianças.  O que ficou ressaltado nas falas foi também a preocupação em trabalhar 

com a diversidade de gêneros textuais na sala de aula. Tal prática é discutida por 

Marcuschi (2002) que define os gêneros textuais com resultado de ações comunicativas 

sociais. Em outras palavras, instrumentos versáteis e fundamentais para o ensino e 

aprendizagem de Língua Portuguesa.  

 A última pergunta do questionário foi “Você saberia diferenciar alfabetização de 

letramento?” As respostas dadas foram às seguintes:  
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P1 – “Alfabetização é a criança saber ler e escrever no básico, e o letramento são eles 

conseguirem, além de escrever, ler e entender o que estão lendo”. 

P2 – “A alfabetização ao pé da letra, o que se compreende seria simplesmente a criança 

aprender ler e escrever, e eu digo assim não só aprender a ler e escrever , decodificando, 

mas conhecer mesmo a questão da língua, grafema, fonema saber também o significado 

das palavras, não mecanicamente, eu penso que alfabetizar não pode ser só mecânico, só 

formar palavrinha sem significado nenhum ou ler um texto sem compreendê-lo. Mas o 

letramento vai além, eu tenho que saber a função social de cada texto. Quando eu estou 

lendo ele tem que identificar a função que ele tem na sociedade e quando eu vou 

produzir esse texto na hora de interpretar para que serve esse texto,  é na formação 

também de uma pessoa mais crítica, que tenha mais condição de estar vivendo em 

sociedade, buscando o que é direito seu, que ela não fique alheia mas participativa, eu 

acho essa  é a função do letramento, mas tem pessoas que não são alfabetizada mas que 

eu acho que  são letradas.” 

P3 – “Eu defino alfabetização como codificação e decodificação mesmo da escrita e o 

letramento como essas vivências que a criança tem; a prática mesmo de vida, ela já vem 

pra escola com essa bagagem e essa forma, o sentido mesmo que a gente da pra essas 

atividades esse eu vejo como letramento”. 

 É possível considerar nas respostas das professoras uma relação com a 

concepção de alfabetização à qual se refere Soares (2004, p. 24) em que "a alfabetização 

é a aprendizagem da técnica, o domínio do código da leitura e da escrita e das relações 

fonema/grafema, do uso dos instrumentos com os quais se escreve". Soares (2004) 

esclarece ainda que alfabetização além de ser a aprendizagem da escrita, pode envolver 

o desenvolvimento de novas formas de compreensão e uso da linguagem de uma 

maneira geral, promovendo a socialização dos sujeitos. Podemos constatar que as 

professoras pesquisadas demonstram reconhecer que o alfabetizar necessita de técnicas 

específicas que permitem levar o aluno a ler e escrever, relacionar sons e letras, fonemas 

com grafemas, para codificar ou para decodificar, e compreendem que é na escola que 

se deve garantir o domínio da leitura e da escrita. Neste sentido percebem-se também a 

importância do papel da escola para letrar as crianças e não somente alfabetizar. Este é 

também o pensamento de Assmann (2001), ao dizer que a escola assume a 
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responsabilidade de iniciar a criança no processo de alfabetização e que esta não é sua 

única finalidade, cabe à escola mais do que alfabetizar, dela espera a formação de 

leitores, através do letramento. A autora Tfouni (2000, p.9) também refere que a 

“alfabetização é aquisição da escrita enquanto aprendizagem de habilidades para leitura 

e escrita e as chamadas práticas de linguagem. Isso é levado a efeito, em geral, por meio 

do processo de escolarização e, portanto, da instrução formal”. Assim, compreendemos 

que o primeiro contato da criança com a linguagem é por meio da família, porém é na 

escola que se aprende a ler e escrever, é lá que a alfabetização se realiza, pois, como 

argumenta Soares (2003) à alfabetização é um processo que necessita de técnicas 

especificas para se concretizar. 

 No depoimento das professoras, percebe-se que elas procuram alfabetizar os 

alunos letrando, e que compreendem o significado do termo letramento, da mesma 

forma como é salientado por (KLEIMAN, 1995, p. 11): […] enquanto conjunto de 

práticas sociais, cujos modos específicos de funcionamento têm implicações 

importantes para as formas pelas quais os sujeitos envolvidos nessas práticas constroem 

relações de identidade e de poder. Assim, as professoras salientam que as vivências de 

mundo e conhecimento prévio das crianças são significativas para se desenvolver o 

letramento na escola.  O que se pode deduzir nas falas, é que o conceito de alfabetização 

e o de letramento está em consonância com as discussões que fundamentam a pesquisa e 

que elas percebem os dois conceitos como diferentes, porém indissociáveis, nas práticas 

alfabetizadoras.  

 As respostas das professoras nos permitem ainda perceber que a concepção de 

letramento apresentada por elas está relacionada a uma prática social de uso da leitura e 

da escrita. Podemos afirmar que as docentes compreendem o letramento num âmbito 

social e não individual como a alfabetização.  Na analise das respostas das professoras 

se percebe que elas mostram visão crítica dos processos de alfabetização e letramento 

das crianças e em consonância com autores como Kleiman (1995), para que mo 

letramento é um conceito amplo e diversificado e a escola a agência de letramento mais 

importante, pois se preocupa com o letramento como prática social e como caminho 

para a alfabetização. 
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Considerações finais  
 
 Após toda a pesquisa bibliográfica levantada, juntamente com a pesquisa de 

campo, o presente artigo confirmou que realmente as atividades de alfabetização estão 

interligadas com as atividades de letramento. Foi constatado, que os professores 

possuem um conhecimento ao definirem e diferenciarem a alfabetização do letramento e 

de aplicarem as práticas devidas, principalmente no que diz respeito ao letramento. As 

práticas realizadas pelas mesmas são aquelas indicadas e pertinentes às indicadas, no 

processo do letramento. Vale ressaltar então que existe uma grande relação entre o que 

nos diz a teoria e a sua aplicação em sala de aula. Com as atividades de alfabetização 

intrínsecas com as de letramento, podemos afirmar que é praticamente possível 

acontecer o alfabetizar letrando.  

 Constata-se com os estudos realizados nesse trabalho que se deve iniciar desde 

cedo as práticas de letramento, para que os pequenos vejam a importância de aprender a 

ler e escrever, como práticas de alfabetização e a utilizar essas práticas em situações 

reais do cotidiano, que seriam as práticas de letramento. Trata-se de um trabalho com 

conceitos diferentes, porém indissociáveis, ou seja, deve haver uma articulação durante o 

processo. A partir desse estudo então, conclui-se que os professores pesquisados realmente 

utilizam práticas de alfabetização associadas às práticas de letramento. E, ainda não 

possuem dificuldade em compreender e realizar atividades pertinentes a cada conceito.   

 Considerando que muitos alunos saem da escola, apenas sabendo ler e escrever, sem 

saber utilizar tais conceitos nas práticas do dia-a-dia, é de extrema importância que na 

alfabetização a criança além de entrar em contato e aprimorar seus conhecimentos à cerca 

da alfabetização, isso também aconteça com o mundo do letramento, uma vez que as 

crianças possuem conhecimentos prévios oferecidos pela sua vida social, não podendo 

então que a escola feche os olhos para isso. Nessa etapa tão importante no inicio do 

percurso escolar da criança, ela não pode ser privada desses conhecimentos que darão base 

para uma continuidade nos trabalhos futuros. 

 Constatou-se também que há uma preocupação por parte da Secretaria 

Municipal de Goiânia em investir em formação e capacitação para os professores, 

visando que a vontade de trabalhar, de fazer acontecer um processo de aprendizado das 

entrevistadas, é grande, isso fica mais claro ainda, quando percebemos que todas 
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recebem uma formação continuada realizados mensalmente aos sábados, onde não são 

discutidos apenas conceitos de alfabetização e letramento, mas de todas as áreas. 

 

Referências  
 
KATO, M. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística. São Paulo: Ática, 
1986. 

KLEIMAN, Ângela B. Introdução: o que é letramento? Modelos de letramento e as 
práticas de alfabetização na escola. In: Os significados do letramento: uma nova 
perspectiva sobre a prática social da escrita. Ângela B. Kleiman (org) – Campinas, SP: 
Mercado de Letras, 2005. Coleção Letramento, Educação e Sociedade. 
  
KLEIMAN, Ângela B. Leitura e interdisciplinaridade: tecendo redes nos projetos da 
escola.Campinas, São Paulo: Mercado de Letras, 1999. 
 
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 2 
ed., Rio de Janeiro: E.P.U., 2013 
 
ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2009. 
 
SOARES, Magda Becker. Letramento: um tema em três gêneros. 2ª ed., 6ª reimp. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2003a. 
 
SOARES, M. letramento e alfabetização na educação infantil.in. revista pátio-educação 
infantil, Artmed, são Paulo. Ano Vii, n. 20. P.6-9, jul-out 2009. 
 
 
STREET, Brian V. Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no 
desenvolvimento, na etnografia e na educação. Tradução: Marcos Bagno. 1 ed. – São 
Paulo: Parábola Editorial, 2014. 
 
 
VAL, Maria da Graça Costa. Alfabetização e letramento. In CARVALHO, Maria 
Angélica Freire de; MENDONÇA, Rosa Helena (Orgs). Práticas de leitura e escrita. 
Brasília: MEC, 2006. 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

496 

 

CONSTITUIÇÃO DA AUTORIA: A ESCRITA DE CONTOS POR ALUNOS DO 
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Angela Machado de Paula 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Uberaba (UNIUBE) 

ampaula1@gmail.com 

 

Resumo: A presente comunicação integra os resultados de uma pesquisa que teve por 
objetivo desenvolver a constituição autora por meio do ensino de sequências didáticas 
que abordam os elementos constituintes do conto maravilhoso. Para isso foi realizado 
um experimento pedagógico com uma turma de alunos de 4º ano do Ensino 
Fundamental, em uma escola pública da rede municipal de ensino de Frutal, MG. A 
investigação partiu de observações por meio das quais foram analisadas as atividades 
desenvolvidas pela professora. A seguir foi realizada uma atividade exploratória com a 
finalidade de identificar alguns gêneros textuais e verificar os conhecimentos prévios 
dos alunos. No segundo momento, foi desenvolvido o experimento pedagógico, por 
meio de sete sequências didáticas planejadas, tendo como corpus contos maravilhosos 
latino-americanos. As sequências didáticas tiveram como objetivo que os alunos se 
apropriassem da escrita de contos com foco no maravilhoso como recurso para 
desenvolverem a autoria de seus textos. Quanto ao aporte teórico-metodológico, 
subsidiaram a pesquisa, principalmente, autores como Vigotski, Luria, Leontiev, 
Bakhtin, Schneuwly e Dolz. A análise dos dados apontou indícios de que o ensino dos 
atos de escrita por meio de gêneros textuais contribui para a constituição autora dos 
alunos.   

Palavras-chave: Constituição autora do aluno. Escrita de contos. Processos de Ensino e 
Aprendizagem.     

 

 

1. Introdução  

  

  São apresentados os resultados de uma pesquisa de mestrado, cuja investigação 

centrou-se no desenvolvimento da constituição autora por meio do ensino de sequências 

didáticas que abordam os elementos constituintes do conto maravilhoso, em uma turma 
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de crianças de nove anos de idade, numa escola pública no município de Frutal/MG. 

Partimos do pressuposto de que a atividade de produzir textos na escola ainda é uma 

questão que precisa ser discutida, visto que é a partir dessa atividade que é possível 

formar a autoria, isto é, constituir o sujeito produtor de textos, que dialoga com outros 

textos, com seus interlocutores e consigo mesmo. Se a escola ainda não dimensiona o 

papel da produção textual no desenvolvimento dos alunos, particularmente no 

desenvolvimento da linguagem escrita, é necessário, ainda, que pesquisas nessa área 

desenvolvam estudos os quais investiguem o que se vem fazendo na escola e como as 

pesquisas de intervenção didática podem contribuir para o ensino da língua materna na 

Educação Básica. O fato é que os alunos estão chegando à universidade com dificuldade 

de fazer da linguagem escrita um instrumento de seu pensamento, portanto, com sérios 

impedimentos para produzir seus próprios textos coesos e coerentes, bem elaborados 

quanto à forma e ao conteúdo e adequados aos usos e funções, principalmente os textos 

escritos.    

  O ensino da escrita, a partir da concepção de língua escrita como objeto vivo no 

processo de enunciação, compreendido como objeto cultural historicamente produzido 

pelo homem de geração em geração, requer do professor uma concepção teórico-

metodológica clara de linguagem e de seus fundamentos teórico-metodológicos para 

planejar as atividades pedagógicas a serem desenvolvidas em sala de aula. Nessa 

perspectiva, a escrita deve ser trabalhada em sala de aula por meio de textos que, como 

unidade de sentido, dialoguem entre si, dialoguem com autores e leitores, locutores e 

interlocutores. Também a experiência da pesquisadora como professora tem 

demonstrado uma grande necessidade de o professor conhecer os estudos sobre o ensino 

da língua materna por meio da leitura e da produção de textos em diferentes gêneros 

textuais e suportes. Enfim, cabe à escola preparar os alunos, por meio de atividades com 

a língua materna, para que possam interagir, opinar, refletir, aprovar, refutar, partilhar 

seus pontos de vista, ideologias, crenças e valores. 

 A partir de tais princípios, a pesquisa objetivou compreender como podemos 

constituir a autoria de alunos do 4º ano do Ensino Fundamental por meio de atividades 

de leitura e escrita de textos narrativos.    
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   O estudo fundamenta-se nas contribuições da teoria histórico-cultural, 

particularmente da Escola de Vigotski, que aborda o processo de apropriação da 

linguagem como instrumento fundamental no desenvolvimento infantil. Os 

fundamentos linguístico-filosóficos postos por Bakhtin (1997; 2006) subsidiam a 

conceituação de enunciação, texto e gêneros discursivos. No que diz respeito ao ensino 

dos gêneros textuais, nossa referência foi Schneuwly e Dolz (2011) para trabalhar as 

atividades do experimento por meio da metodologia de sequências didáticas. Outras 

referências foram incorporadas no desenvolvimento da pesquisa.  

  Acreditamos que o estudo contribui para apontar caminhos aos professores de 

como formar a atitude autora em alunos do Ensino Fundamental: de um lado, ao mostrar 

que as atividades com o código alfabético que hoje são trabalhadas no ensino da língua 

materna não permitem ao aluno desenvolver a autoria na produção de textos. De outro, 

as atividades desenvolvidas no experimento pedagógico, com foco na linguagem em seu 

processo de enunciação, apontam indícios de que podemos formar a atitude autora de 

alunos, ainda que esbarremos nos textos escolarizados que eles internalizam ao longo de 

sua escolaridade. Ainda com essas limitações, o estudo traz contribuições pedagógicas 

para os processos de ensino e aprendizagem de produção de textos voltada para a 

constituição autora dos alunos do Ensino Fundamental.  

  As leituras preliminares realizadas das abordagens teóricas de Vigotski (2000; 

2001; 2009; 2010) e de Bakhtin (1997; 2006), em relação ao processo de interação 

social, autorizam-nos a afirmar que os dois autores abordaram a questão da linguagem, 

da escrita, dos gêneros textuais dialeticamente. É este o caminho investigativo, portanto, 

que nos propusemos a percorrer no desenvolvimento desta pesquisa com foco nos 

processos de ensino e de aprendizagem da escrita para a constituição autora dos alunos.   

  Para alcançar os objetivos propostos no estudo, delineamos um caminho 

metodológico, basicamente constituído por duas fases: a observação e a realização de 

um experimento pedagógico como processo de intervenção. A investigação científica 

foi desenvolvida com 34 alunos do 4º ano de uma escola pública municipal de Frutal-

MG, no período de agosto a outubro de 2013 e, num primeiro momento, consistiu na 

realização de 10 observações sobre as atividades de produção textual que a professora 
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da turma trabalhava em sala. Na segunda fase da pesquisa, desenvolvemos o 

experimento didático-pedagógico propriamente dito que apresentamos neste trabalho. 

 

 

2. Desenvolvimento  

 

2.1 O experimento pedagógico   

 

  A organização do experimento pedagógico, realizado como intervenção didática 

na escola-campo, fundamentou-se no modelo de experimento pedagógico proposto por 

Mukhina (1996).   

  Considerando os objetivos que almejamos alcançar neste estudo, nosso enfoque 

são as atividades pedagógicas; portanto, refere-se a um experimento de natureza 

pedagógica, centrado na forma de organizar e desenvolver atividades com a escrita em 

uma turma de 4º ano do Ensino Fundamental, a fim de promover a constituição autora 

das crianças. Diante desse desafio, organizamos o experimento pedagógico de forma 

intencional e sistemática. As atividades de produção escrita desenvolvidas foram 

planejadas pela pesquisadora juntamente com a orientadora.  Ao final de cada sequência 

didática, as atividades eram analisadas para identificarmos o desenvolvimento dos 

alunos, sujeitos da pesquisa, em relação ao domínio do gênero narrativo/conto. 

  De acordo com Mukhina, o experimento pedagógico é “destinado a comprovar a 

eficácia dos novos programas e métodos do ensino e da educação.” (1996, p. 21). Em 

uma mesma pesquisa são usados diferentes tipos de experimentos. No experimento 

formativo, por exemplo, no início é realizado um experimento denominado constatação, 

com o objetivo de apontar o nível do processo ou as qualidades psíquicas atingidas 

pelas crianças, em condições de uma educação normal.       

 

A este se segue o experimento formativo para conseguir um novo 
nível, de acordo com as suposições existentes. Finalmente, repete-se o 
mesmo experimento inicial, que agora se denomina de controle; sua 
finalidade é identificar as mudanças produzidas como resultado do 
experimento formativo. (MUKHINA, 1996, p. 22).   
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  Desenvolvemos o experimento pedagógico por meio de sete sequências didáticas 

e uma produção final. À atividade inicial, de caráter diagnóstico, chamamos atividade 

exploratória. No experimento pedagógico, a finalidade foi trabalhar os elementos 

constitutivos da narrativa/conto que consideramos neste estudo como categorias, 

portanto, as categorias de análise foram: sequência de ações, personagens, tempo, 

espaço, narrador, elemento mágico e desfecho. Após as sequências didáticas 

trabalhadas, os alunos produziram um conto maravilhoso analisado como produto final 

do experimento.   

  Os encontros foram semanais, com duração de uma hora e meia a duas horas 

cada, totalizando dois meses de trabalho de campo. No penúltimo encontro trabalhamos 

todos os elementos da narrativa/conto, retomando toda a sequência didática e, no 

último, as crianças produziram contos maravilhosos com a finalidade de criar um álbum 

para ficar na biblioteca da escola.  

  O experimento pedagógico se constituiu em três etapas correlacionadas: o 

planejamento das atividades de intervenção em campo, a execução das atividades 

planejadas e a análise do processo de desenvolvimento do experimento.      

  Desenvolvemos o experimento pedagógico com o objetivo de evidenciar o 

processo investigativo, por meio das sequências didáticas que devem contribuir para o 

domínio do gênero textual narrativo/conto, tendo como preocupação verificar se 

estávamos criando nos alunos a necessidade de ler e de produzir contos.   

  Assim que as atividades foram estruturadas, a pesquisadora foi a campo para a 

fase da aplicação do experimento pedagógico.  

   Na atividade exploratória, a pesquisadora trabalhou com os alunos três gêneros 

diferentes: uma biografia, uma notícia e algumas piadas. Em conversa informal, os 

alunos foram incentivados a expor seus conhecimentos sobre cada gênero. Tal atividade 

foi realizada no dia 3 de setembro de 2013 e a pesquisadora procurou explorar não só 

aspectos composicionais dos gêneros, mas também questões relacionadas ao seu uso 

social: Que gênero textual é este? Para que serve? Onde encontramos gêneros textuais 

como este?  

  Durante a realização da atividade os alunos iam levantando suas hipóteses 

relativas à caracterização e à finalidade dos gêneros textuais. O objetivo era reconhecer 
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e caracterizar os gêneros em questão. Os alunos mostraram interesse, pois a biografia 

apresentada pela pesquisadora era da autora do livro A montanha encantada. A leitura 

desse livro em questão faz parte de um projeto de leitura que a escola desenvolve com 

turmas de 4º e 5º anos. Outro objetivo foi apresentar o projeto para a turma. A 

pesquisadora explicou sobre a viagem imaginária pela América Latina, para conhecer os 

contos maravilhosos de outros países e também para aprender a construir esses contos.  

 

 

2.2 As sequências didáticas 

 

O trabalho com a produção escrita por meio de sequências didáticas foi 

fundamentado na proposta de Dolz e Schneuwly (2011). Segundo os autores, “uma 

sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira 

sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito.” (2011, p. 82). 

A fase de preparação para a intervenção em sala de aula com a turma constituiu-

se um momento da pesquisa de buscar dados e analisá-los, os quais possibilitaram 

planejar e organizar o ensino intencional da língua materna.  

O ensino da língua materna se configurou no experimento pedagógico como um 

conjunto de atividades com o gênero textual conto maravilhoso, vinculadas aos 

contextos sociais e históricos, representando algo do mundo concreto. A concepção de 

Vigotski (2010) acerca do desenvolvimento da linguagem escrita permanece atual e 

pode ser compreendida em sua relação com os pressupostos centrais de sua teoria. Para 

o autor, a linguagem escrita, assim como outras formas de linguagem, é construída 

socialmente, por meio da interação dos sujeitos. Portanto, a escrita é um sistema de 

representação simbólica do mundo real, é um produto cultural construído 

historicamente. 

Os textos são produzidos em situações marcadas pela cultura e adotam formas e 

estilos próprios, também historicamente marcados. No que se refere ao conceito de 

texto, Bakhtin esclarece: “O texto não é um objeto, sendo por esta razão impossível 

eliminar ou neutralizar nele a segunda consciência, a consciência de quem toma 

conhecimento dele.” (1997, p. 333). Dessa forma, podemos concluir que a interação 
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verbal só é permitida pelo encontro de dois sujeitos por meio de algum gênero que se 

materializa em enunciados os quais, por sua vez, adotam formas diversas para atender a 

diferentes propósitos.  

Tomando como eixos fundamentais da língua materna a compreensão e a 

produção de textos, os elementos linguísticos, sociais e culturais convergem de maneira 

indissociável. Nas atividades de compreensão e produção textual, os interlocutores 

participam de um processo de interação que se realiza por meio da língua desses 

interlocutores; ela é, portanto, o instrumento que possibilita a comunicação. Mas, para 

esse domínio é preciso compartilhar situações de como os discursos se organizam, 

considerando seu uso e os diversos contextos sociais e culturais em que estão inseridos.  

Em nossa pesquisa elegemos o conto maravilhoso (gênero textual), o qual se 

apresenta na forma narrativa (tipo textual), pela natureza linguística da sua composição.  

Por isso, é importante esclarecer as diferenças entre gêneros textuais e tipos 

textuais. Referimo-nos a tipo textual para tratar de sequências teoricamente definidas 

pela natureza linguística da sua composição: narração, exposição, argumentação, 

descrição, injunção. São categorias teóricas determinadas pela organização dos 

elementos lexicais, sintáticos e relações lógicas presentes nos conteúdos a serem falados 

ou escritos, distinguindo-se capacidades de linguagem requeridas para a produção de 

diferentes gêneros textuais. (MARCUSCHI, 2005). 

Escolhemos a narrativa como tipo textual porque é o tipo de escrita mais 

próxima da criança. É por meio da narrativa que a criança ouve e conta histórias, narra 

fatos, enfim, comunica-se. A criança vem para o universo escolar com uma estrutura de 

narrativa internalizada espontaneamente, ou seja, é o tipo de discurso que ela já 

conhece, ainda que oralmente. Portanto, a narrativa é o tipo textual em relação ao qual a 

criança tem maior experiência concreta, ou seja, é o que ela mais carrega de 

conhecimentos empíricos. Bakhtin nos esclarece que a interação verbal no cotidiano traz 

os gêneros textuais ou os tipos textuais, e, nessa perspectiva, incluem-se os gêneros 

narrativos. 

 

Esses gêneros do discurso nos sãos dados quase como nos é dada a 
língua materna, que dominamos com facilidade antes mesmo que lhe 
estudemos a gramática. A língua materna — a composição de seu 
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léxico e sua estrutura gramatical —, não a aprendemos nos dicionários 
e nas gramáticas, nós a adquirimos mediante enunciados concretos 
que ouvimos e reproduzimos durante a comunicação verbal viva que 
se efetua com os indivíduos que nos rodeiam. Assimilamos as formas 
da língua somente nas formas assumidas pelo enunciado e juntamente 
com essas formas. As formas da língua e as formas típicas de 
enunciados, isto é, os gêneros do discurso, introduzem-se em nossa 
experiência e em nossa consciência conjuntamente e sem que sua 
estreita correlação seja rompida. Aprender a falar é aprender a 
estruturar enunciados (porque falamos por enunciados, e não por 
orações isoladas e, menos ainda, é óbvio, por palavras isoladas). Os 
gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira que a 
organizam as formas gramaticais (sintáticas). (BAKHTIN, 1997, p. 
301-302). 

 

A escolha do trabalho com o gênero conto nessa pesquisa se deu por ser uma 

narrativa de curta extensão, sendo que o conto é um gênero textual da literatura que 

contribui para a formação de futuros autores em sua língua materna. O conto é, por esse 

motivo, apropriado para o ensino às crianças, que, embora tenham acesso a diversos 

gêneros textuais, parecem ter menos familiaridade com tal gênero.  

A seguir, descrevemos as sequências didáticas que foram trabalhadas no 

experimento pedagógico. 

A primeira sequência didática foi realizada em 10 de setembro de 2013 e teve 

como um dos objetivos trabalhar o conceito de conto com as crianças. Nessa sequência 

didática foi feita a primeira viagem imaginária para a Argentina e as crianças 

conheceram o conto maravilhoso O Uapé. O objetivo dessa sequência didática foi 

trabalhar com dois elementos constitutivos do conto: as personagens e a sequência de 

ações. 

A segunda sequência didática foi realizada em 17 de setembro de 2013 e 

consistiu na viagem imaginária para o Peru, para conhecer o conto A vara de São 

Marmelo. O objetivo era compreender mais um elemento da narrativa/conto, a descrição 

de personagens. Antes de encerrar a sequência as crianças deveriam descrever com suas 

palavras as personagens do conto. Para ajudar nesse processo de escrita, os alunos 

foram organizados em duplas, sempre com a presença de um aluno que pudesse atuar 

como escriba mais experiente, a fim de haver troca entre eles. 
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A terceira sequência didática foi realizada em 24 de setembro de 2013 e 

oportunizou às crianças a continuação da viagem imaginária. Com o conto A dona 

Raposa e os peixes, as crianças conheceram a Venezuela.  A proposta dessa sequência 

consistiu em trabalhar com os conceitos de tempo e espaço. No processo de realização 

desta sequência, as crianças se envolveram, possivelmente, porque elas fizeram parte da 

linha do tempo construída pela pesquisadora.  

A quarta sequência didática foi aplicada em 1º de outubro de 2013, tendo como 

objetivo trabalhar a ideia de narrador. Para isso a pesquisadora, depois da leitura do 

conto O rei da folhagem (Nicarágua) e da exploração oral sobre o narrador em 3ª 

pessoa, apresentou também para as crianças outra história, com narrador em 1ª pessoa. 

Nesta sequência didática a pesquisadora perguntou para os alunos se algum deles queria 

ler o conto. Ler em voz alta com fluência está intrinsecamente relacionado à 

compreensão do texto, pois lemos muito melhor um texto em voz alta, quando já o 

compreendemos. Nesse caso, a pesquisadora observou que as crianças se concentraram 

bastante no momento da leitura silenciosa, demonstrando que todas gostariam de ser 

escolhidas para fazer a leitura compartilhada. 

A quinta sequência didática foi realizada o dia 7 de outubro de 2013. Nessa 

sequência os alunos continuaram a viagem imaginária. Agora o país de destino era a 

Guatemala e o conto, O cavalinho de sete cores. O objetivo dessa sequência foi 

trabalhar o objeto mágico, mais um elemento constitutivo da narrativa. Os alunos 

demonstraram muito interesse e curiosidade. Com as crianças motivadas pela leitura do 

conto, a pesquisadora as convidou a desenhar o elemento mágico. Os desenhos ficaram 

muito diversificados e com grande riqueza de detalhes.  

A sexta sequência didática foi realizada em 11 de outubro de 2013 e consistiu na 

viagem imaginária para mais um país da América Latina, o Equador. O conto lido para 

as crianças foi Maria Angula e o elemento da narrativa estudado foi o desfecho. Nesta 

sequência didática a pesquisadora levou o conto em forma de cartaz e mostrou para as 

crianças o texto sem o desfecho. Depois da leitura e exploração oral do conto, a 

pesquisadora instigou as crianças a criarem um desfecho. Após ouvir as sugestões dos 

alunos a pesquisadora leu o desfecho que o autor armou para o conto estudado. 
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A sétima sequência didática foi aplicada em 21 de outubro de 2013, tendo como 

objetivo trabalhar todos os elementos da narrativa/conto, retomando toda a sequência 

didática. O conto escolhido foi As lágrimas de Potira, do Brasil. A escolha do conto se 

deu em virtude de voltarmos para casa, encerrando a viagem imaginária com as 

crianças. Após leitura e exploração oral do conto, a pesquisadora explicou para as 

crianças que nesta atividade elas iriam estudar o conto inteiro, ou seja, retomar todos os 

elementos constitutivos da narrativa/conto. A pesquisadora provocou as crianças neste 

momento de análise do conto inteiro, a fim de que elas fossem dizendo os elementos 

que reconheciam dentro do texto. 

A nona e última atividade foi desenvolvida em 28 de outubro de 2013 e 

oportunizou as crianças a produzir seus próprios contos. Neste dia a pesquisadora criou 

nas crianças um clima com foco, dizendo: Hoje vocês serão os autores! - e explicou que 

seriam dois autores para cada conto. Assim, cada dupla construiu seu conto. A 

pesquisadora explicou, ainda, que eles deveriam escrever algo original. Para isso, no 

primeiro momento as duplas planejaram a história, discutiram quais seriam as 

personagens, as ações, o elemento mágico, onde se passaria a história, quando, que tipo 

de narrador e como seria o desfecho. A pesquisadora não estipulou quantidade de 

linhas, entregou folha pautada para o rascunho e depois folha branca para as duplas 

ilustrarem o conto. À medida que as duplas iam terminando a história, a pesquisadora 

entregava outra folha pautada para as crianças, pedindo que transcrevessem a produção 

final. Os alunos demonstraram grande interesse e empenho durante todo o 

desenvolvimento da atividade.  

Durante todo o desenvolvimento do experimento pedagógico as crianças 

trabalharam em duplas. As atividades acima descritas foram planejadas e organizadas 

concebendo a produção de textos como prática social de uso da língua materna. O 

fundamental, no entanto, é que buscamos atribuir sentido a elas. Dessa forma, 

procuramos criar uma necessidade nos alunos de produzir seus próprios textos, com a 

finalidade de montar um álbum de contos maravilhosos da turma para ficar na 

biblioteca, onde todos pudessem ter acesso. 
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2.3 A escrita de contos como produto final  

 

Segundo Mukhina, são chamados auxiliares os métodos que “são aplicados 

como complemento da observação e do experimento pedagógico, ou porque só servem 

para estudar aspectos parciais do desenvolvimento infantil, ou então porque permitem 

resolver aspectos muito concretos.” (1996, p. 22). São considerados métodos auxiliares 

o estudo dos resultados (produtos) da atividade da criança, o exame (conversa), os testes 

e o método sociométrico. Definimos aqui o estudo dos resultados, isto é, do produto 

final que realizamos no desenvolvimento da pesquisa. 

Para Mukhina (1996, p. 22), o estudo dos resultados tem como foco o: 

 

[...] produto da atividade das crianças: seus desenhos, esculturas, 
colagens, construções, trabalhos manuais, histórias e versos que 
inventam. Nem todos têm o mesmo valor para o pesquisador. O que a 
criança faz segundo as instruções diretas dos mais velhos permite 
conhecer sua capacidade para entender e cumprir essas instruções, seu 
grau de atenção, sua escrupulosidade etc. Muito mais importantes são 
os resultados da atividade criadora. (Grifo nosso). 

 

Mukhina (1996) explica que o método de estudo dos resultados é considerado 

método auxiliar porque  

 

[...] os resultados da atividade não permitem ver como a criança 
trabalhou para obter esse ou aquele produto. Baseando-se apenas 
nesses dados, o pesquisador poderia cometer um erro grave. [...] os 
produtos da atividade da criança somente proporcionam um material 
suficientemente confiável quando o processo de sua criação foi 
observado [...]. (1996, p. 23-24). 
 

Os produtos das atividades das crianças são analisados em combinação com 

diversos tipos de experimentos. Nesses casos, as particularidades dos desenhos, das 

construções e das histórias inventadas pelas crianças possibilitam verificar qual a 

influência exercida sobre a atividade pelas condições criadas no experimento.  

O professor, por estar em constante convívio com a criança na sala de aula, tem 

a chance de analisá-la. Apesar disso, para ter sucesso ao estudar a criança é requisito 

indispensável ter clareza quanto ao objetivo que se quer alcançar. 
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2.4 Resultados  
  
 

O primeiro resultado que nos parece claro é a própria consciência que a 

pesquisadora desenvolveu sobre a constituição da autoria no Ensino Fundamental, a 

certeza de que é preciso um ensino intencionalmente planejado e desenvolvido em sala 

de aula para formar alunos que, de fato, sejam autores de seus textos. 

Acreditamos que o estudo contribui para apontar aos professores do Ensino 

Fundamental um caminho cientificamente traçado de como formar a atitude autora em 

alunos. De um lado, ao mostrar que as atividades as quais a escola vem desenvolvendo, 

alicerçadas no ensino do código alfabético, impedem o processo de constituição da 

autoria. De outro, ao apontar os resultados das atividades desenvolvidas no experimento 

pedagógico que, mesmo timidamente, revelam as marcas de autoria dos participantes da 

pesquisa. 

A análise das observações revelou que a professora não trabalha com a produção 

textual escrita, os alunos faziam cópias ou tarefas que se limitavam a simples ações 

restritas ao código linguístico e à gramática normativa. Conforme nos esclarece 

Vigotski (2001), não podemos substituir a língua viva pelo ensino do código linguístico, 

de um modo artificial e descontextualizado. Verificamos que há um vazio no ensino da 

língua materna, a capacidade comunicativa dos alunos não é trabalhada pela professora, 

que foca as questões ortográficas e gramaticais, deixando de lado a produção de texto, a 

qual não é tomada nem em seu fazer nem em como fazer. Os atos de escrita de textos 

não fazem parte das atividades de ensino da língua materna. O texto ausente da sala de 

aula aponta para a inexistência de interlocução dos alunos como autores e leitores, 

portanto, a negação dos atos de escrita como objeto de ensino. 

A atividade exploratória com os alunos, que identificaram três gêneros textuais, 

uma biografia, uma notícia e algumas piadas, auxiliou o processo do experimento 

pedagógico, pois a partir dela os alunos compreenderam que existem diversos gêneros 

textuais e que nossa língua materna é um sistema que se estrutura em seus usos e para 

seus usos sociais.  
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Em relação à estrutura da atividade desenvolvida no experimento didático, as 

sequências didáticas realizadas como ações e operações com os elementos do conto 

maravilhoso possibilitaram desenvolver a constituição autora, objetivo da atividade.  

Embora os alunos não demonstrassem, inicialmente, necessidade de escrever contos 

com foco no maravilhoso, durante as ações com as sequências didáticas constatamos 

que eles foram criando motivos para a realização da atividade. Realizadas as sete 

sequências didáticas, tendo como corpus contos maravilhosos da América Latina, quase 

todos os alunos tinham se apropriado dos elementos constituintes do conto, mas criaram 

contos híbridos, misturando elementos de contos de fadas, maravilhosos, populares, 

modernos.  

O experimento pedagógico mostrou que a atividade desenvolvida parece ter 

incidido na zona de desenvolvimento próximo dos alunos ao produzirem seus contos 

com a mediação pedagógica da pesquisadora e o trabalho em duplas. A imitação 

utilizada como recurso não foi uma atividade mecânica, pois no processo de 

aprendizagem só se imita o que está na zona de desenvolvimento próximo.  

Dos 15 contos produzidos pelos alunos participantes da pesquisa, 14 mostram 

que os alunos se apropriaram do conceito de conto, o que indica que a atividade pode ter 

contribuído para o desenvolvimento de suas funções psíquicas superiores, como a 

atenção deliberada, a memória lógica, a abstração, a comparação e a discriminação, 

processos que não podem ser aprendidos por simples memorização.  

A apropriação do conceito de conto revela que os alunos podem ter 

desenvolvido peculiaridades qualitativas características próprias da faixa etária em que 

se encontram, resultantes da tensão entre atividade externa e pensamento. Isso se 

explicita nos rascunhos escritos que sucederam as sequências didáticas e antecederam a 

criação do conto.  

Nesse sentido, ao aprenderem no ato da escrita como produzir um conto, os 

alunos parecem ter desenvolvido o conceito de conto, no nível da generalização. O 

conceito como significado é um fenômeno do discurso, portanto, para os alunos a 

apropriação do conceito de conto indica que se apropriaram da significação de conto 

como ato de discurso, que implica autoria.  
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Em relação aos rascunhos mentais propostos aos alunos para planejar a escrita 

do conto, temos indícios de que essa linguagem para si contribuiu para a aprendizagem 

da escrita do conto, pois, ao exercitarem a linguagem para si, desenvolveram uma 

estrutura de linguagem diferente da linguagem externa, da fala e da escrita. Esse 

exercício silencioso, portanto inobservável, revelou-se na escrita dos rascunhos 

planejados mentalmente. 

Quanto ao processo de escrita dos contos, 14 produções em duplas apontam para 

a escolha das palavras que formalmente compuseram um texto com certa coesão e 

coerência. Também a ausência de um interlocutor foi compreendida por quase todas as 

duplas que construíram um texto de forma a comunicar-se com seus interlocutores 

ausentes. Sabendo da complexidade que é o discurso escrito, entendemos que a maioria 

dos sujeitos da pesquisa elaborou linguística e textualmente suas produções escritas para 

serem compreendidas, tendo os rascunhos mentais e escritos exercidos um papel 

fundamental nessa elaboração.  

Em relação ao pensamento e à linguagem, sabendo que por trás do pensamento 

temos uma tendência afetiva e volitiva que o empurra, cabe-nos refletir que o papel da 

pesquisadora ao incentivar os alunos para realizarem uma viagem imaginária parece ter 

criado uma necessidade, alimentada pelo desejo de percorrer alguns países e conhecer 

um pouco de sua cultura por meio dos contos apresentados, o que potencializou o 

ensino do ato da escrita do conto por meio de sequências didáticas. 

Quanto ao ato de escrever, constatamos que os alunos ficaram mais atentos ao 

ato da escrita porque compreenderam que eram autores de seu texto, ou seja, as duplas 

criaram diferentes situações para a escrita do conto e agiram voluntariamente nesse 

processo, trabalhando sempre com a significação da palavra conto por meio de seus 

elementos constitutivos.  

Os alunos demonstraram também ter compreendido a função da escrita: a 

comunicação. No processo de escrita do conto, ainda que a maioria das duplas não tenha 

conseguido criar o conto maravilhoso, os alunos perceberam as principais características 

do gênero conto com foco no maravilhoso. Essa atitude diante do ato de escrever o 

conto pode ser vista como uma marca de autoria. Embora um tanto familiarizados com 

contos de fadas, os alunos demonstraram dificuldade diante do conto maravilhoso pela 
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sua especificidade quanto à temática e à estrutura composicional, por não terem nenhum 

conhecimento prévio sobre esse gênero.  

O gênero conto tomado como objeto de ensino e aprendizagem no experimento 

pedagógico mostrou-se eficiente como recurso para os alunos desenvolverem práticas 

de linguagem construídas histórica, social e culturalmente, delas se apropriando nos atos 

de escrita. Nessa perspectiva, o experimento pedagógico parece ter envolvido os alunos 

na formação de uma atitude responsiva diante de si mesmos, como autores, e de seus 

interlocutores.  

Em relação à atividade criadora nas perspectivas vigotskiana e bakhtiniana, 

ainda que pela imitação de modelos, a maioria dos alunos criou como resultado de suas 

apropriações contos com marcas de sua autoria, que revelaram conhecimento de mundo 

e conhecimentos linguísticos e textuais interiorizados. O olhar para o futuro dos sujeitos 

da pesquisa revelou-se na criação de personagens, tempos e espaços, objetos mágicos e 

desfechos, que misturam às características tradicionais dos contos elementos dos contos 

modernos, alguns pautados na mídia, outros vindos das histórias contadas, outros 

inspirados em histórias policiais, de terror. Mas, quase todos reelaboram os modelos 

assimilados em novas situações postas na vida atual, transformando objetos da vida 

cotidiana, como um caderno mágico, em imaginação cristalizada.  

Apropriando-se pela leitura dos contos maravilhosos, os alunos desenvolveram 

um discurso interior, processo esse em que a palavra alheia apropriada se torna também 

a palavra de cada um dos alunos. Nos contos produzidos está presente a característica 

fundamental de autoria: os alunos foram, durante o experimento pedagógico, 

constituindo-se como seres de linguagem, sujeitos que pela linguagem se humanizam no 

processo de constituição autora. A questão da autoria foi, portanto, tomada como um 

posicionamento do sujeito que assume responsabilidade por sua palavra.   

Nesse sentido, o experimento pedagógico atingiu seu objetivo, ao revelar na 

reprodução de ideias alheias as marcas de autoria e, simultaneamente, ao expressar a 

subjetividade dos alunos. Embora tenha sido uma gota d’água no oceano, entendemos 

que o estudo é relevante e contribui para a formação dos professores no ensino da língua 

materna, nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  
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3. Conclusão  

 

Foram as inquietações e os questionamentos para descobrir como desenvolver a 

atitude autora dos alunos que levaram a pesquisadora a realizar o presente estudo. Por 

isso, procuramos compreender a atividade de produzir textos na escola e como os alunos 

poderiam constituir-se autores por meio do ensino da escrita de contos maravilhosos. 

Conforme pressupostos da teoria histórico-cultural, partimos da necessidade de uma 

concepção de linguagem escrita como objeto vivo no processo de enunciação, 

entendendo o processo da escrita em toda a sua complexidade ao tomarmos a linguagem 

escrita como instrumento e como objeto histórico-cultural produzido nas práticas 

sociais, ao longo do desenvolvimento da humanidade. Tendo estabelecido como 

objetivo da pesquisa compreender como os alunos constituem-se autores por meio do 

ensino da escrita de contos com foco no maravilhoso, traçamos como caminho 

metodológico o trabalho com as sequências didáticas, buscando identificar as marcas de 

autoria nos textos produzidos pelos alunos.  

Ao finalizar o estudo, esclarecemos que os resultados alcançados, têm um 

caráter de provisoriedade, de processo inacabado, que deve continuar em futuras 

pesquisas sobre o tema.  
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Resumo: O presente trabalho objetiva apresentar o resultado de duas pesquisas que 
realizamos nos últimos anos, ambas voltadas para uma abordagem do processo de 
formação do leitor autônomo. Buscar alternativas que contribua para a formação do 
leitor têm sido o esforço de muitos estudiosos e pesquisadores da área, pois a escola 
ainda não conseguiu efetivar adequadamente esse desejo. A primeira, é fruto do 
resultado de nossa tese de doutoramento defendida em 2014, cujo objetivo foi o de 
aplicar uma proposta metodológica que ensinasse as estratégias de leitura e analisar 
como essa apropriação contribuiria para desenvolver as competências leitoras. A 
segunda, é o resultado de um projeto aplicado na rede de ensino de uma cidade no 
interior de São Paulo em 2013-14 que atuávamos e que teve por objetivo propiciar 
reflexões sobre o ensino da leitura colocando a compreensão no centro desse processo. 
Os resultados de ambas as pesquisas demonstraram que as duas propostas são boas 
opções metodológicas, pois rompem com um ensino da leitura focado no fonológico e 
na mera decifração de sons. Um ponto em comum foi a utilização de bons textos, 
principalmente os literários. 
Palavras-chave: Ensino da Leitura. Estratégia de Leitura. Descoberta de texto. 
 
Introdução 

Atender a expectativa de democratização da educação em nosso país e as 

aspirações ao seu desenvolvimento e progresso é um desafio para quem pensa e atua na 

educação escolar. A escola que se espera para o século XXI vai além da produção e 

difusão da cultura e conhecimento historicamente produzido, mas busca caminhos e 

jeitos para formar cidadãos críticos, participativos e criativos frente às demandas da 

sociedade moderna, agir sobre ela e transformá-la. 

Por isso, ao pensar em ações educacionais que atendam às necessidades da 

escola e do aluno atual é preciso pensar aonde se quer chegar, ou seja, um atendimento 

universal, de qualidade e formador da humanidade do homem. E mais ainda quando 

pensamos sobre os processos que envolvem o ensino da leitura, pois ainda não podemos 

afirmar que os estudantes saem do período de escolarização com essa competência 

plenamente desenvolvida. 
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No atual contexto da educação brasileira há falta de clareza sobre a literatura e a 

necessidade da sua escolarização, que geram atividades baseadas na interpretação de 

textos do livro didático feita com fragmentos de textos, debates, fichas de leitura e 

resumos, com o objetivo de recontar o texto lido e com tais atividades espera-se que os 

alunos aprendessem a ler. Cosson (2007) aponta que tais práticas são equívocos e que 

estão distantes de um trabalho realmente voltado para a leitura via literatura. 

Da mesma forma, Chiappini (1997, p. 10) acredita que os educadores têm uma 

concepção de linguagem equivocada, considerando-a puramente instrumental. A escola 

acabou por burocratizá-la, realizando tradicionais rituais: “a cópia, o ditado, a redação 

como atividade isolada ou, quando muito, produto final de um processo deslanchado 

pela leitura, a própria leitura como simples verbalização oral de textos cuja 

compreensão deixa muito a desejar”. Desse modo, Dalvi (2013) aponta que a literatura 

deveria estar no centro do ensino, local onde nunca esteve e de onde nunca deveria ter 

saído. 

Diante do exposto, apresentaremos duas experiências de trabalho que envolvem 

o ensino da leitura e a busca pela formação do leitor: as estratégias de leitura e a 

descoberta de texto. Ambas são propostas metodológicas que consideram a criança 

como um sujeito ativo, que interage com texto escrito na tentativa de compreendê-lo.  

 

As estratégias de leitura 

A primeira proposta denominada de estratégia de leitura é segundo Pearson 

(2009) utilizada nos EUA como forma de se ensinar a compreensão leitora desde a 

educação infantil. Trazida para o Brasil por meio de pesquisadores da Universidade 

Estadual Paulista - UNESP nos apropriamos dessa metodologia através da participação 

como professora colaboradora do projeto “A Literatura na escola: espaços e contextos – 

a realidade brasileira e portuguesa”. Esse primeiro contato com a proposta norte-

americana foi importante, pois nos lançou a retomar uma temática que sempre nos 

motivou: o processo de aprendizagem da leitura. A partir daí, desenvolvemos nossa 

pesquisa de doutorado denominada “Estratégias de compreensão leitura: uma proposta 

com livros de literatura infantil” que foi defendida em 2014 cujo objetivo foi o de 

mostrar como um trabalho sistematizado sobre o ensino das estratégias de leitura com 
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livros de literatura infantil contribuiu para o avanço na compreensão do texto literário, 

superando práticas equivocadas frequentemente utilizadas no cotidiano escolar para se 

ensinar a ler, tais como: leitura oral, questionários, estudo do vocabulário e uso 

exclusivo do livro didático. 

O aprofundamento teórico da pesquisa nos levou a refletir sobre o processo de 

letramento literário, que possui uma configuração especial, segundo Cosson (2007), 

pois esse processo se faz via textos literários, que abrange não apenas o uso social da 

escrita, mas uma forma de assegurar seu efetivo domínio. Assim, a grande contribuição 

foi a de aplicar uma metodologia específica que possibilitou a didatização ou 

escolarização da literatura, mais especificamente a literatura infantil. 

Pudemos ainda compreender como elaborar uma maneira de ensinar a leitura 

através da literatura infantil, pois sendo esta um ato social é imprescindível para se 

formar o leitor e romper com práticas antigas de leituras baseadas em atividades 

fragmentadas de leitura de textos, da qual a literatura perde sua função primordial nesse 

processo, a de garantir a sua função humanizadora como aponta Candido (2002) e 

Coelho (2000). 

 Segundo Saraiva (2001), a leitura deve ser atividade imperiosa, ou seja, 

necessária e fundamental em nossa vida, assim, cabe ao professor desenvolver essa 

necessidade em seus alunos, tornando a criança letrada e para isso podemos utilizar a 

literatura infantil introduzido-a à criança o mais cedo possível.   

A literatura infantil somente ganha destaque a partir da década de 1980, pois a 

partir desse período, e em razão da difusão dos estudos de Ferreiro e Teberosky (1986), 

estreitou-se uma relação entre literatura infantil e processo de alfabetização e 

letramento. Substituíram-se as antigas cartilhas vistas até então como material impresso 

para se ensinar a ler e escrever, pelos contos infantis e a incorporação do livro de 

literatura infantil passa a ganhar espaço nos meios editoriais de qualidade. Essa 

mudança gerou uma nova maneira de pensar a alfabetização e os processos de ensino da 

leitura e da literatura infantil que até então eram vistas com um caráter moralizante e 

pedagogizante para se definir como gênero próprio (ARENA, 2010).  
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Apesar de a literatura infantil continuar buscando seu espaço, ela é vista por 

vários especialistas como Coelho (2000), Zilberman e Magalhães (1984), Zilberman 

(2005) com a mesma função essencial da literatura. 

 

Desde as origens, a literatura aparece ligada a essa função essencial: 
atuar sobre as mentes, nas quais se decidem as vontades ou as ações; e 
sobre os espíritos, nos quais se expandem as emoções, paixões, 
desejos, sentimentos de toda ordem... No encontro com a literatura (ou 
com a arte em geral) os homens têm a oportunidade de ampliar, 
transformar ou enriquecer sua própria experiência de vida, em um 
grau de intensidade não igualada por nenhuma outra atividade” 
(COELHO, 2000, p. 29, grifos no original). 

  

Quando a literatura infantil “provoca emoções, dá prazer ou diverte, ela é vista 

como arte, porém, ao assumir seu caráter transformador e direcionador, ela torna-se 

necessariamente formadora” (ZILBERMAN, 1984, p. 134). Isto não significa dizer que 

sua função seja apenas educativa no sentido do termo escolar, no entanto, quando a 

produção é literária, este equívoco deixa de ocorrer. 

As estratégias de leitura partem do pressuposto que ao ler colocamos em jogo 

várias ações a fim de compreender melhor o texto, algo que um leitor proficiente faz, 

mas a criança em processo de aprendizagem, não. A escola por sua vez, ao ensinar a 

leitura, equivocadamente, foca no processo de decodificação de sílabas, letras e seus 

respectivos sons e muitos professores estão convencidos de que basta esse mecanismo 

para que a criança aprenda a ler. Solé (1998), afirma que as estratégias precisam ser 

ensinadas, pois não é um processo que vai amadurecer ou surgir conforme o estudante 

avançar em sua escolaridade.  

Os autores que fundamentaram a pesquisa foram Harvey e Goudvis (2008), Pearson 
(2009), Keene e Zimmerman (1997) e Souza (2010). Eles definem estratégia como tudo aquilo 
que colocamos em jogo antes, durante e depois da leitura. Então, precisamos ensinar ao 
estudante como ativar as estratégias que estão ao seu alcance quando esse for ler. Elas são 
denominadas de: conhecimento prévio, conexões, visualização, inferência, questões ao texto, 
sumarização e síntese. 

O leitor ao ler utiliza essas estratégias, porém as faz inconscientemente. Assim, 
buscamos ensinar o que se processava em nossa mente no momento em que atuamos com 
um livro de literatura. O que pensamos, o que imaginamos, o que sentimos, o que 
enxergamos, pois tudo isso precisa ser ensinado para a criança. É um processo de fazer a 
criança tomar consciência daquilo que nós, leitores fluentes, fazemos inconscientemente 
conforme lemos alguma coisa. 
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Para desenvolver essas estratégias com os estudantes, seguimos a sequência didática 
proposta pelos norte-americanos que inclui três momentos distintos: moldar, prática guiada e 
prática individual. Essa proposta parte da ideia de organizar o trabalho pedagógico de uma 
forma que primeiro a criança observa o que o professor faz, diz e pensa ao ler um livro de 
literatura infantil, no sentido de moldar aquilo que esperávamos que a criança fizesse 
futuramente sozinha ao realizar as atividades propostas. Depois, as propostas das atividades 
eram realizadas com a sala toda, geralmente com outro livro de literatura, denominada de 
prática guiada. Em seguida, o processo se repetia em pequenos grupos ou duplas e por fim, a 
criança realizava determinada estratégia individualmente, chamada de prática individual que 
contempla inclusive uma breve avaliação das aprendizagens. 

A pesquisa foi dividia em etapas para que o trabalho ficasse organizado e a coleta de 
dados pudesse ser realizada. A primeira etapa contou com uma avaliação diagnóstica aplicada 
no início do ano entre os meses de fevereiro e março, numa turma de 5º ano de uma escola 
pública do interior do estado de São Paulo; a segunda, consistiu em aplicar e reaplicar as 
estratégias de leitura, utilizando três dias durante a semana, sendo um para o moldar, o outro 
para a prática guiada e o terceiro para a prática individual. Essa etapa estendeu-se de março a 
setembro de 2011. Por fim, a última etapa em outubro, foi a de solicitar três leituras para que 
as crianças aplicassem as estratégias que considerassem necessária para compreender o texto. 

Os dados dessa pesquisa-ação foram gerados através de gravador de voz, documentos 
escritos das crianças e diário de bordo elaborado por mim. Todos os dados analisados 
puderam contribuir para atingir o objetivo da pesquisa, mostrando que ao aprender as 
estratégias as crianças passaram a compreender os textos que liam.  

Desde então, temos focado nossos estudos e pesquisas em formas mais significativas 
de trabalhar o processo de aprendizagem da leitura na escola. Nossa expectativa é romper 
com a maneira que a leitura tem sido tratada, principalmente no momento em que as crianças 
estão sendo alfabetizadas, cujo foco tem sido pelo que observamos, na decodificação, na 
extração de sons das sílabas, numa vertente fonológica da língua. 

 
 

A descoberta do texto 

A partir daí, em virtude da nossa atuação como parte equipe técnica pedagógica 

da Secretaria Municipal de Educação de Marília/SP, participamos como coordenadora 

de outro projeto de ensino e aprendizagem da língua materna denominado “ProCle: À 

Procura da Compreensão da Língua Escrita” que se destinou a um grupo piloto de 

professores da Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental em 

parceria entre o Departamento de Didática e Programa de Pós-Graduação em Educação 

da UNESP, campus de Marília e a Secretaria Municipal da Educação de Marília nos 

anos de 2013 e 2014.  

O objetivo foi proporcionar a formação continuada dos docentes para que eles 

desenvolvessem reflexões sobre o processo de alfabetização contribuindo com a 

formação das crianças de modo que a compreensão seja o centro desse processo. A ideia 
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de realização do ProCle surgiu diante da situação constatada na área da Educação, alvo 

de preocupações no Brasil e em vários países do mundo, da qual estudiosos e 

pesquisadores se ocupam para discutir as dificuldades de as crianças compreenderem o 

texto escrito. 

Discutimos com os professores sobre a necessidade de pensar a aquisição da 

leitura e da escrita colocando no centro do processo o desenvolvimento da consciência 

gráfica em detrimento da fonológica, ensinando às crianças que ler e escrever é um 

gesto cultural presente nas relações humanas criadas por meio da modalidade escrita de 

linguagem (ARENA, 2011). No entanto, o que se verifica de forma muito frequente é 

que o ensino do código linguístico se sobrepõe, num primeiro momento, ao ensino da 

compreensão da língua. Ensina-se as crianças as letras, sílabas e palavras, mas não se 

ensina as ações de compreender a escrita, não se ensina a criar sentidos com o que se lê 

e com o que se escreve. Desse modo, o código linguístico, ensinado apartado da 

compreensão, provoca fracassos nesse processo de aprendizagem. A esse fracasso são 

atribuídos alguns fatores como as representações sociais e as metodologias adotadas 

pelas escolas e pelos professores que reduzem a escrita a uma transposição da oralidade 

a partir do sistema da língua oral. 

 O ProCle, idealizado e orientado pelo professor Élie Bajard, foi uma proposta de 

compreensão da língua escrita pelo gráfico, o que redimensiona a forma pela qual a 

língua escrita é aprendida pelas crianças sem que elas empreendam seus esforços desde 

o princípio para estabelecer a relação direta entre grafemas e fonemas, o que 

descaracteriza o ensino da língua num primeiro momento somente pela decifração, para 

num momento posterior se buscar a compreensão. Assim, o sistema de escrita é 

remetido ao tipográfico e não ao alfabético, o que possibilita a entrada da criança na 

cultura escrita pelo visual, pelo gráfico. Nessa perspectiva a criança lida com os 

caracteres, que envolvem não apenas 26 letras, mas as maiúsculas, minúsculas, acentos, 

pontuação, espaço em branco, relevando que todos os caracteres têm uma função visual 

e uma função semântica diferente. Para Élie Bajard esta perspectiva considera a escrita 

como linguagem que possibilita a comunicação e o pensamento sem necessitar do 

desvio criado pela pronúncia. Por essa razão, a aprendizagem da língua escrita encontra 

seus modelos na conquista pelos alunos de uma língua estrangeira. 
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 O projeto contou com três ações metodológicas desenvolvidas por Bajard 

(2012), a saber: a descoberta do nome, a sessão de medicação e a descoberta do texto. 

Todas importantes para desenvolver competências para formar o leitor autônomo, mas 

em virtude da temática que nos propomos a discutir, focaremos a descoberta do texto. 

Atualmente, o homem entra em contato com o texto escrito desde o nascimento, 

o universo escrito está muito próximo da criança pequena, o que permite a ela perceber 

um contexto com objetos portadores de representações. Nossa discussão tem como foco 

a representação gráfica por meio dos signos linguísticos – os caracteres, inicialmente 

mediada pelo adulto. 

Essa mediação permite a criança conhecer o texto sonoro e o texto gráfico. No 

texto sonoro, isso acontece com a linguagem oral no uso da família, na motivação e 

criação de necessidade na criança. A motivação se dá por meio dos pais falantes, por 

exemplo. 

No caso da linguagem escrita, o contato também é possível porque está posto, ou 

seja, a organização dos caracteres para a composição da palavra não precisa ser 

recriada.  

É preciso que a criança tome consciência da composição da palavra e do quanto ela está 

carregada de significações e sentidos, pois isso a auxiliará no domínio mais avançado da 

escrita como signo. 

Segundo Bajard (Mimeo, 2014), 

 

A apresentação do nome próprio e, em seguida, de outras palavras – 
identificação – expõe aos olhos da criança signos que associam um 
sentido a uma determinada grafia. São esses signos visuais que 
constituem o código gráfico da língua portuguesa. No entanto essa 
apresentação pontual, mesmo através de um texto, não é suficiente 
para ser apropriada pela criança. É necessário propor atos de 
linguagem para que ela possa ler e escrever a palavra através da sua 
silhueta e da sua configuração. A palavra será plenamente dominada 
quando a criança souber reconhecê-la e escrevê-la sem modelo. 
 

Ao reconhecer que o ensino e a aprendizagem da criança ocorrem em um 

contexto significativo com oportunidades que proporcionam vivências, caberá à escola 

realizar estas ofertas.  
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 Apresentar, portanto, uma proposta que põe em evidência o trabalho com a 

leitura pela busca da compreensão é a principal função da descoberta de texto e além 

disso, romper com um trabalho focado no uso de fichas xerocopiadas muito 

disseminada entre os professores. Ao nosso ver tais fichas não passam da antiga cartilha 

com uma roupagem virtual que certamente tem foco na transposição do oral, no ensino 

de letras e sílabas, e completamente sem sentido. 

A leitura definida como um processo de apropriação de um texto gráfico, 

portanto, um ato individual sobre um texto desconhecido, precisa ser urgentemente 

priorizada na sala de aula. Introduzir a descoberta do texto nas práticas dos professores 

envolvido e junto a isso, romper com algumas práticas cristalizadas, foi um desafio. 

Para o trabalho com a descoberta do texto os professores precisaram considerar 

alguns aspectos importantes: 

1. A dupla caixa: facilitadora da compreensão à medida que revela a gramática da 

língua, pois com o seu uso, por exemplo, é perceptível a sua função para identificação 

de substantivo próprio e comum, a evidência da pontuação, o início do parágrafo. 

Oferecer apenas a caixa alta é mostrar uma língua sem gramática e reduzi-la a uma 

transposição de grafemas e fonemas. Certamente houve resistência por parte dos 

professores no início do projeto, mas a partir do momento em que eles a inseriram em 

seu trabalho passaram a perceber que a dificuldade em lidar com a dupla caixa estava 

com eles e não com as crianças. Os diversos suportes escritos na escola e/ou fora dela 

apresentam a dupla caixa e as crianças acabam por manipulá-las. Os tabletes e os 

smarthfones são exemplos em que são notórios os diversos caracteres que utilizamos na 

escrita e na leitura, além de diversos livros literatura infantil, revistas, jornais, etc.  

2. A escolha do texto: deve haver por parte do professor, um cuidado exímio que, 

ao escolher um texto, deve considerar o contexto em que está inserida a sala de aula 

naquele momento. Esse ato de descoberta do texto deve se iniciar como o revelar de algo 

precioso. Estando enrolado numa cartolina, por exemplo, o professor o abre, mostrando 

assim o desconhecido para as crianças. Certamente a escolha do gênero textual deve 

contemplar os interesses das crianças e aos objetivos do professor. A expectativa não é a 

de promover um aprendizado dificultoso para criança, mas o de promover o desafio, a 

curiosidade de querer descobrir o que está ali, para que serve e a que se destina. O 
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trabalho de leitura a priori deve ser da criança e não do professor. E este aprendizado 

não se faz com coautoria, ou seja, é preciso ler para aprender a ler. 

3. O espaço em branco: somente pelo texto é possível fazer esse reconhecimento e 

dessa forma ajudar a criança ampliar sua consciência gráfica. Desenvolver a consciência 

gráfica é pensar na articulação entre as palavras de um texto e estas por sua vez só se 

tornam perceptível quando as crianças percebem a existência desse espaço em branco 

entre as palavras. Com a utilização da dupla caixa, ele se torna ainda mais visível e 

permite a criança perceber quando a palavra começa e termina. Os professores foram 

orientados a desenvolver, portanto, a consciência gráfica nas crianças. No momento da 

descoberta do texto, as crianças, até então “treinadas” para a consciência fonológica, 

costumavam dizer para ao professor: “olha tem a letra /b/ do meu nome”! Nesse 

momento, o professor chamava a atenção da criança explicando que aquele caractere 

pertence a uma palavra. Assim, escrevia-se o nome da criança (Bianca) na lousa e a 

palavra estacada (bolacha). A criança a partir desse ato as comparava e começava a 

perceber que nos textos buscamos palavras que por sua vez revela o sentido das coisas, 

da vida e do mundo, pois estão carregadas de sentido. Buscar letras, sons e sílabas não 

ajuda o leitor a compreender o texto e é essa conclusão que levou os professores a 

mudarem sua concepção de linguagem. 

 Dentro do projeto, a consciência gráfica se fez fundamental, pois deixa à 

margem a consciência fônica que prevê o registro e consequentemente a extração de 

sons. A consciência gráfica por sua vez, apresenta uma configuração que revela a 

própria língua e sua gramática. Gradativamente os professores passaram a trabalhar a 

consciência gráfica de tal modo que depois de alguns meses as crianças deixaram de 

apontar letras e sílabas à medida que liam. Ao desenvolverem a consciência gráfica 

compreenderam que a língua é formada por caracteres e junto a isso aprenderam a 

função do espaço em branco.  

“Se ler é interrogar um texto em função de um contexto, de um propósito, de um 

projeto, para dar respostas a uma necessidade, então corresponde a uma interação ativa, 

curiosa, ávida, direta, entre um leitor e um texto” (JOLIBERT, 2006, p. 53). Com a 

descoberta de texto as crianças passaram a exercitar a leitura à medida que buscam 

compreender os textos. 
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Por fim, destacamos o papel do professor que foi fundamental nesse processo ao 

conduzir a descoberta adequadamente ao indagar as crianças: Do que trata esse texto? 

Indique no texto o que você leu e descobriu. Essas questões permitiam que as crianças 

entrassem no texto na busca de repostas, fazendo relações, estabelecendo conexões e 

compreendendo o texto. 

 

Considerações finais 

 Ambas pesquisas apresentadas proporcionam um mais efetivo com o texto 

escrito, possibilitando uma abordagem mais significativa para se ensinar a ler. As 

propostas consideram o leitor como um sujeito ativo que vai interagir com o texto e 

nessa ação, apropria-se da capacidade de ler. 

 O trabalho com as estratégias pode mostrar que uma vez desenvolvida as 

habilidades de um leitor estratégico, o estudante passa a ler monitorando seu próprio 

processo de compreensão. Com a descoberta de texto, esse monitoramento também é 

possível, pois ao descobrir as palavras no texto, a criança passa a perceber que a 

compreensão do texto está em jogo. 

 O desafio que nos colocamos atualmente é o de reconfigurar o trabalho com o 

processo de aprendizagem da leitura, de modo a interligar as duas propostas de 

abordagem da leitura e aplicá-las na turma de 1º ano do Ensino Fundamental em que 

atuamos como professora. Acreditamos que se tratam de propostas metodológicas 

viáveis para o trabalho com a leitura em todos os anos, mas fundamental no processo de 

alfabetização. A questão do ensino da leitura, precisa urgentemente ser repensada na 

escola, pois só assim é possível constituir o leitor autônomo.  

 Por fim, destacamos que ao fazer uso, tanto das estratégias de leitura quanto da 

descoberta de texto, utilizamos prioritariamente o texto literário. Essa opção se dá pelo 

fato de entender que é papel da escola formar o leitor literário, além da importância que 

ele tem para a formação da subjetividade do sujeito. Nesse sentido, temos como fonte 

inesgotável a literatura infantil que poderá auxiliar a formação ética e estética das 

crianças em fase de alfabetização.  
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Resumo  

 

Esse artigo tem por objetivo a formação continuada do educador do campo. Usando 
como referência o projeto de extensão Biext/UFRRJ - Contaçao de Histórias nas 
Escolas do Campo do Município de Nova Iguaçu – RJ. O projeto foi criado para 
contribuir na formação dos educadores das escolas do campo do referido Município. As 
histórias representam situações que fazem parte da vivência dos alunos, fortalecendo 
vínculos sociais, afetivos e educativos. Tem como finalidade a valorização da 
identidade de cada indivíduo, sendo essencial no processo ensino-aprendizagem; 
promover a inclusão e contribuir na prática pedagógica do corpo docente. Assim, é 
importante que cada educador dê continuidade, utilizando a ferramenta para o 
desenvolvimento dos alunos. Despertando e estimulando a imaginação. Proporcionar 
uma educação de qualidade trabalhando com a realidade do aluno e com o meio social 
onde os mesmos estão inseridos tem sido um desafio para o professor do campo. Nas 
oficinas contamos histórias trabalhando a questão racial, agroecologia e povos 
tradicionais. Usamos fantoches negros, indígenas, branco, com deficiência. Levando 
uma diversidade de conhecimentos para os alunos e aprendendo com eles também, 
trazendo esse aprendizado para a Universidade. Um desafio para a formação do 
educador que está sempre em formação.  

Palavras-Chave: Formação educacional. Identidade. Resgate da memória.  
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Introdução 

 

O projeto surgiu com a intenção de trabalhar com as crianças do campo, 

histórias que possam trazer à memória as lutas dos movimentos sociais e dos povos 

tradicionais. Fazendo com que valorizem suas identidades, se insiram e continue na luta 

por uma permanência e educação de qualidade no campo.  Ajudando na formação de 

um ser social. 

Trabalhamos com as 12 escolas do campo no Município de Nova Iguaçu, Rio de 

Janeiro. Cerca de 5.000 estudantes foram beneficiados, direta e indiretamente, pelo 

projeto, alem de professores, funcionários das escolas, pais e comunidade. A faixa etária 

atendida dos estudantes foi entre 3 a 14 anos de idade. Sem dúvidas m grande número 

de educandos, universitários e da educação básica, foram atingido pelo resultado deste 

projeto, promovendo o nome da UFRRJ e da Educação do Campo no referido 

município. 

Nosso objetivo também consiste na formação do professor. Levamos a contação 

de histórias ferramenta lúdica como uma prática pedagógica para que os professores 

deem continuidade e enriqueçam suas aulas, reforçando o processo ensino-

aprendizagem.  

As oficinas, histórias e rodas de leituras oferecidas contribuíram para resgatar 

memórias e valorização de identidades, oferecendo suporte e continuidade às lutas em 

torno da Educação do Campo. Contribuiu ainda para despertar o prazer pela leitura, 

estimular o desenvolvimento político e social, enriquecendo o vocabulário e ampliando 

o mundo das ideias e dos conhecimentos. Os saberes escolares quando articulados aos 

saberes extra-escolares, conforme indicado pela LDB (título II, artigo 3º), imprime uma 

nova dinâmica, ressignificando as leituras críticas e reflexivas da sociedade.  

Nas oficinas usamos fantoches, teatro vivo, músicas, gincana educativa (para 

testar o conhecimento e trabalhar de maneira divertida a dinâmica de saber perder e 

ganhar). Trabalhamos com agricultura, agroecologia e plantação, como forma de 
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preservação e resgate das práticas da vivência do campo. As histórias fazem parte das 

memórias, identidades e dão continuidade a tradição dos povos. Contribuem para 

despertar o prazer pela leitura. Estimula o desenvolvimento psicológico, moral, social e 

político, enriquecendo o vocabulário e ampliando o mundo das ideias e dos 

conhecimentos. Nesse sentido, os saberes escolares e extra-escolares, conforme 

indicado pela LDB, ganham uma nova dinâmica, sendo ressignificados pela busca de 

leituras críticas, emancipadoras e reflexivas da sociedade. O projeto aconteceu no 

período de 12 meses (abril 2015/ abril 2016).  

Não temos dúvidas que as oficinas, rodas de leituras e as contações de histórias 

contribuirão para ações que fortaleçam os processos de ensino-aprendizagem dos atores 

envolvidos. 

 Com base no entendimento de que a formação é requisito básico na sociedade 

atual, tendo em vista as necessidades de educadores e educandos, além das demandas 

comunitárias, este estudo deve ser entendido como sendo o do estabelecimento das 

vinculações entre o saber – escolar / acadêmico, as histórias de vida e as memórias dos 

educandos e educadores das escolas do campo. (FREIRE, 1997; 1975; 1982). 

Estabelecemos uma grande relação entre teoria e prática, propondo reflexões 

multidisciplinares acerca da formação cidadã e da responsabilidade social inerente a 

este projeto de extensão que pensa a formação multicultural e suas várias possibilidades 

de expressão. (FRIGOTTO & GENTILI, 2001). 

 Defendemos também a urgência e a necessidade de trabalharmos com as 

questões históricas que envolvem a Educação do Campo no Brasil, em especial, o 

ENERA – Encontro Nacional de Educadores na Reforma Agrária; o PRONERA – 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária; as Diretrizes Operacionais por 

uma Educação Básica do Campo; as Conferências Nacionais por uma Educação do 

Campo; a SECADI – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão, e nela, a Coordenação de Educação do Campo, o PROCAMPO – Programa de 

Formação de Educadores do Campo; o PRONACAMPO – Programa Nacional de 

Educação do Campo, entre outras inúmeras legislações, tomada aqui num sentido amplo 

de leitura de mundo, uma vez que, sua aplicabilidade, infelizmente, não vem alterando a 

estrutura / organização curricular das escolas do campo, em especial, por conta do 
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fechamento de milhares de tais escolas distribuídas por esse Brasil afora. Nosso receio 

que essas leis, como tantas outras no Brasil, fiquem apenas na ordem do discurso, da 

teoria e distante das realidades de educadores e educandos. Procuraremos através desse 

projeto, dialogar com a dinâmica social, cultural e política dessas escolas do campo, 

considerando fundamentais, as ações das rodas de leituras e valorização das culturas 

populares locais. 

Além das questões defendidas nos parágrafos acima, apontamos para 

necessidade das escolas do campo se apropriarem de estudos e pesquisas que dêem 

conta da realidade local e sócio-cultural, tendo em vista o desenvolvimento de projetos 

político – pedagógicos emancipadores. Ainda que a contação de histórias, as oficinas e 

as rodas de leituras não estejam diariamente articuladas com a elaboração desses 

projetos emancipadores, suas ações e os diversos materiais produzidos, certamente terão 

impactos sobre a organização curricular. 

O processo de descentralização curricular é recente em nosso país e fundamental 

no sentido de estimular a autonomia político-pedagógica das Unidades Escolares 

inauguradas pela atual LDB 9394/96. As escolas, em sua grande maioria, continuam 

reproduzindo currículos descontextualizados, além de programas tradicionais e 

alienadores, apoiando-se em livros didáticos superficiais, homogêneos e inadequados às 

diversidades culturais da realidade escolar. O processo democrático em curso que levou 

à descentralização e à municipalização da educação, apoiado na participação 

democrática, defende uma formação inicial e continuada que considere as experiências 

de vida, as questões de gênero, o contexto histórico, os limites e as possibilidades da 

formação política. As ações aqui previstas implicam a indissociabilidade entre docência, 

pesquisa e extensão. 

 

Metodologia 

Para darmos início as atividades, sondamos os conteúdos trabalhados no 

planejamento escolar, e então fazemos a interdisciplinaridade entre o conteúdo dado 

com a atividade lúdica. O resultado foi um tema gerador contemplando todas as escolas.   
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Trabalhamos a cidadania usando a bandeira do Brasil, realizamos teatro vivo 

com as crianças do 1º ao 5º ano. Eles amaram e responderam aos conhecimentos 

abordados, porém notamos que não há um reforço com relação à valorização de suas 

identidades como sujeitos do campo. Em uma das escolas que visitamos observamos 

que há alunos inseridos no movimento do MST. Eles estão na luta pela valorização do 

campo, educação de qualidade, terra, reforma agrária. Porém sentimos falta desse 

reforço na escola. Com os alunos do 6º ao 9º ano fizemos uma roda de conversa. 

Conversamos sobre o tema abordado; como se sentem por estarem inseridos na área 

rural; quais são os planos para o futuro, se gostariam de cursar uma Universidade. Foi 

um momento bem agradável e produtivo.  Realizamos também oficinas de plantação de 

sementes de girassol. Girassol, pois é o símbolo da Educação do Campo. Foi algo novo 

e mágico para eles. As crianças responderam bem ao conteúdo abordado. No final 

ilustravam (em algumas escolas) sobre a oficina através de desenhos e poesias, pedindo 

o retorno da oficina na escola o mais breve possível. A Revista Eletrônica Novo 

Enfoque, ano 2013, v. 17, n. 17, p. 148 –167 cita Loureiro. 

 

Foto 1: Atividades realizadas nas Escolas  
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A Educação Ambiental é uma práxis educativa e social que tem por finalidade a 

construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento 

da realidade de vida e atuação lúcida e responsável de atores sociais individuais e 

coletivos no ambiente. Nesse sentido, contribui para a tentativa de implementação de 

um padrão civilizacional e societário distinto do vigente, pautado numa nova ética da 

relação sociedade-natureza. 

Foto 3 

Foto 2: Oficina de Plantio de Girassol 
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[...] Dessa forma, para real transformação do quadro de crise estrutural e 
conjuntural em que vivemos a Educação Ambiental por definição, é o 
elemento estratégico na formação de ampla consciência critica das relações 
sociais e de produção que situam a inserção humana na natureza 
(LOUREIRO, 2008, p.69).  
 

Em quase todas as escolas, encontramos alunos com deficiência, buscando uma 

educação inclusiva. Uma problemática vivenciada também pelas escolas do campo. Os 

mesmos estavam inibidos de participarem das atividades, mas conseguimos incluí-los 

em nossas oficinas. Desmitificando um pensamento retrógrado e preconceituoso que 

pessoas com deficiência são incapazes.  

 
E importante à democracia na escola inclusiva: “Para compreender e 
possibilitar a superação dos impedimentos ainda alegados pela escola é 
necessário que ela, dentre outros aspectos, se organize na perspectiva da 
educação democrática, ou seja, considerando os princípios do acesso e 
permanência dos alunos assim como a apropriação do conhecimento por 
todos eles”. VALDELÚCIA ALVES DA COSTA (2007, p.16). 

 

    

 

DIFICULDADES DE ACESSO E EVASÃO NAS ESCOLAS DO CAMPO 

 

As escolas ficam em lugares de difícil acesso. As estradas são totalmente 

esburacadas, e em dias chuvosos a lama e os alagamentos tornam o acesso inviável. 

Geralmente tem um transporte que contempla uma parte dos alunos. Nós oficineiros 

enfrentamos a problemática que os moradores da comunidade rural enfrentam todos os 

Foto: 4 Teatro ao Vivo – Escola em Tinguá- Nova Iguaçu/RJ 
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dias. Ficávamos duas horas aguardando o transporte para chegar à escola e realizarmos 

a oficina.  Essa dificuldade faz com que haja uma evasão escolar muito grande. Os 

alunos acabam deixando a escola do campo e ingressando nas escolas urbanas, fugindo 

da realidade de sujeitos do campo. Essa é uma problemática que tem causado o 

fechamento de muitas escolas do campo. 

Segundo os princípios da Lei 9.394/96 no Artigo 3º inciso I, é dever do Estado é a 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente Lei 8.069 Artigo Art. 53 – inciso V, a criança e o adolescente têm 

direito ao acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Já existem 

diversas políticas públicas que contemplam os sujeitos do campo como o Decreto 

nº7352/2010 e o Programa Nacional de Educação no Campo (PRONACAMPO). O Art. 

28 da LBD diz. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de 

ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida 

rural e de cada região, especialmente: I - conteúdos curriculares e metodologias 

apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II - organização 

escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e 

às condições climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

Parágrafo único.  O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas 

será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, 

que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do 

diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. (Incluído pela 

Lei nº 12.960, de 2014). São diversas políticas públicas em favor da educação do campo 

que não vêm sendo cumpridas. O acesso à educação é direito, porém a persistência das 

desigualdades continua em particular na Educação do Campo. Como salientamos, os 

sujeitos da área rural enfrentam inúmeras dificuldades para continuar os estudos. De 

todas as escolas que visitamos, não encontramos nenhuma escola estadual oferecendo o 

Ensino Médio. Ou seja, todos os jovens precisam sair de sua comunidade para estudar 

na cidade. Será que o saber adquirido em sua realidade do campo é valorizado? Esse é 

um fator importante e preocupante. 
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EDUCADORES DO CAMPO: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA UMA 

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

 

Dando ênfase ao ponto chave do presente artigo, que é a formação do professor, 

iremos relatar nossa experiência sobre este tema nas oficinas de contação de história. 

Somos moradoras da Baixada Fluminense, e fomos educandas do curso de formação de 

professores no Ensino Médio em Nova Iguaçu, porém, não conhecíamos nossa 

realidade. Hoje, na Universidade, tivemos a oportunidade de conhecer fatos do nosso 

território que nem imaginávamos que existiam como a Educação do Campo. Assim, 

podemos perceber que o déficit na formação do educador já surge na Educação Básica, 

e muitas das vezes se arrasta quando chega na Universidade. O ponto de partida dos 

relatos descritos neste trabalho é a Educação do Campo, e não tem como falar de 

Educação do Campo/Formação do Educador, sem entender que educação é essa, em que 

contexto ela está inserida?   

 

Em 1998, iniciou-se um movimento de construção da educação do campo 
que se caracterizou por ter como sujeitos protagonistas o MST, a CNBB, a 
Unicef, a Unesco e a UnB. Tais sujeitos se aglutinaram numa articulação 
nacional cuja tarefa era elaborar a crítica à concepção de educação oferecida 
ao meio rural, como também pensar políticas educacionais que dessem conta 
da realidade dos “povos do campo” 1 , de sua riqueza cultural e de sua 
particularidade no mundo do trabalho, levando em consideração a herança 
histórica que atravessa gerações. Uma educação que fosse capaz de incluir as 
experiências do MST, do movimento indígena, dos pequenos produtores, dos 

Foto 5: Acesso à Escola do Campo    
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quilombolas, dos pescadores, das populações ribeirinhas, tornando-se uma 
educação do campo (e não para o campo) de forma que esses sujeitos se 
tornassem os protagonistas da criação do seu próprio projeto educativo. 
(Revista Teias, jan/abr. 2011) 
 

Quando falamos de Educação do Campo estamos nos referindo aos assalariados 

rurais, assentados, agricultores familiares, indígenas, caiçaras, quilombolas. Esta é a 

realidade que consiste nossa prática pedagógica através do projeto Biext, nas Escolas do 

Campo do Município de Nova Iguaçu.  Uma prática para contribuição na formação não 

só do educador, mas do corpo escolar como um todo.  

           Como educandas no curso de Licenciatura em Educação do campo da UFRRJ, 

curso este que é uma conquista dos movimentos sociais, estamos na luta por uma 

educação igualitária para o campo. Uma educação que tem sido violentado por um 

sistema egocêntrico e capitalista. A Licenciatura em Educação do Campo tem como 

objetivo formar educadores capacitados para atuar na especificidade social e cultural 

dos povos que vivem no campo.  

           Através do projeto Biext, estamos acompanhando a prática vivenciada pelos 

educadores e educandos. Envolvidas dialeticamente nas reflexões, contradições, 

incertezas e crise dessa realidade. Nosso papel não consiste em recriminar e acusar os 

sujeitos que estão inseridos nas escolas do campo e sim unir forças, acrescentar 

conhecimentos para a formação contínua de educadores ativos e comprometidos com o 

presente e futuro desses educandos. Quebrando paradigmas do tipo: o campo é atrasado 

e ruim.  

 
Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à 
escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, 
sobretudo, os das classes populares, chegam a ela - saberes socialmente 
construídos na prática comunitária - mas também, como há mais de trinta 
anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses 
saberes em relação com o ensino dos conteúdos. (Freire, 2013, p 31) 
 

       Nas oficinas procuramos trabalhar com a realidade em que os alunos estão 

inseridos, valorizando suas identidades e comunidades. Levamos conhecimentos novos 

que são desconhecidos por eles, mas que fazem parte da história dos povos tradicionais. 

Em uma das oficinas tivemos como tema a Ciranda Infantil Caiçara, tendo a 

participação de uma Caiçara de Angra dos Reis/RJ que também é educanda do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo da UFRRJ. Ela contou a história do seu povo e 
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mostrou um pouco da dança. Os educadores e educandos ficaram animados e amaram 

conhecer mais uma história dos povos tradicionais. O professor precisa conhecer a 

realidade de seus alunos e inseri-las no processo ensino-aprendizagem, sendo esta 

prática fundamental no processo de formação do aluno. 

  

   

 

      A construção de um ensino de qualidade e igualitário é algo preocupante na 

sociedade desigual em que estamos inseridos. É preciso uma transformação social, 

partindo do indivíduo para o coletivo. A escola tem grande participação nessa 

transformação, pois tem o dever de oferecer um ensino transformador. A formação 

continuada do docente também é algo fundamental nesse processo. Para que a 

aprendizagem escolar seja uma experiência intelectualmente estimulante e socialmente 

relevante é indispensável uma formação docente de qualidade com amplo saber cultural, 

pois cada aluno tem sua especificidade. Para uma eficácia no processo ensino-

aprendizagem, o docente deve estar sempre se aprimorando. Segundo a LDB 9.394/96: 

 
Parágrafo único.  Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a 
que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação 
básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos 
superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação.  (Incluído 
pela Lei nº 12.796, de 2013) 
 

Foto: 6 Oficina de Ciranda Caiçara 
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    A escola tem uma função social importante na formação do indivíduo, 

preparando para ser um cidadão democrático, consciente. O educador deve Selecionar e 

organizar os conteúdos do currículo de acordo com as realidades existentes, valorizando 

o saber do aluno, para que não haja alienação e desmotivação dos mesmos.  

No livro “Alegria de ensinar” (1994), Rubem Alves fala sobre o ensino, que em 

muitos casos há um totalitarismo do conhecimento em sala de aula, onde o que importa 

é o conhecimento em si e não o significado dele na vida dos alunos, causando uma 

frustração na vida do educando. Assim, o ambiente escolar vira um espaço de 

sofrimento para o aluno. Rubem Alves afirma que o professor deve experimentar o 

prazer de ensinar, e então despertar a alegria no aprender de seu aluno. “O mestre nasce 

da exuberância da felicidade. E, por isso mesmo, quando perguntados sobre a sua 

profissão, os professores deveriam ter coragem para dar a absurda resposta: “Sou um 

pastor da alegria...” (Alves, 1994, p.10). 

Libâneo (1986), quando fala da democratização do ensino, relata as causas da 

evasão escolar. Diz que um dos problemas pode estar nas metodologias e didática 

aplicada aos alunos, e que um dos motivos da evasão pode ser a falta de organização 

escolar. Não é essa a educação pública que queremos. O autor relata a importância de 

oferecer um ensino de qualidade para todos. Nas oficinas trabalhamos a questão da 

diferença, algo que tem sido um desafio para o educador. Levamos de maneira lúdica 

para as crianças a importância de respeitar a diferença. As histórias são contadas com 

fantoches negros (de acordo com a lei 10.639/11.645), brancos e com deficiência. 

   Em nossa prática pedagógica já tivemos várias experiências: crianças com medo 

de boneco negro se aproximar depois da história; crianças com deficiência que tinham 

vergonha de participar por causa da deficiência interagir durante a atividade; crianças 

valorizando seu cabelo crespo depois da história. É importante trabalhar através de 

ações pedagógicas e educativas, as questões que podem gerar exclusão. A escola tem o 

dever de levar o conhecimento de maneira igual a todos os alunos.  

 O sistema é presidido por uma lógica capitalista, onde não interessa uma escola 

geradora de conhecimento e sim uma educação que aliena. Não quer seres pensantes e 

democráticos. Porém nós precisamos ir na contramão desse sistema, e formar indivíduos 

capazes de intervir na sua realidade. A formação do educador é algo imprescindível para 
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a educação. Nós enquanto professores e/ou futuros, precisamos ter a consciência da 

importância da formação contínua do docente, mas com qualidade para levar alegria no 

ensino e na aprendizagem do aluno. 

 

 

 

 
Foto 8: Trabalhando as 

Diferenças 

Foto 7: Oficina com Bonecos Negros 
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CONCLUSÃO  

 

   O projeto Biext foi finalizado, porém não deixamos de acompanhar as escolas do 

campo. Estar atuando pedagogicamente com as crianças do campo, nos trouxe uma 

bagagem de conhecimento teórico e prático, algo que iremos levar por toda trajetória. 

Trabalhamos com memória, valorização da identidade e desmistificação do campo, 

fatores importantes na luta da educação do campo. Nós, educadores e educandos, 

estaremos sempre em contínua formação, pois sempre teremos o que ensinar e aprender. 

Precisamos ter consciência da importância do nosso papel como sujeitos em formação e 

na formação de indivíduos sociais. Indivíduos na luta por seus direitos e conscientes de 

seus deveres.  

  Como resultado tivemos a gratificação dos professores e alunos em poder 

adquirir nos conhecimentos, em viver momentos de alegria com as histórias. Nós 

tivemos a oportunidade ímpar de conhecer as histórias e vivências daqueles sujeitos. 

Segundo Paulo Freire: 

 

É preciso, porém, que tenhamos na resistência que nos preserva vivos, na 
compreensão do futuro como problema e na vocação para o ser mais como 
expressão da natureza humana em processo de estar sendo, fundamentos para 
a nossa resignação em face das ofensas que nos destroem o ser. Não é na 
resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmamos. 
(Freire, 2013, p76) 

 

Foto 9: Oficina- Bonecos com deficiência 
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Queremos mudança na sociedade desigual em que estamos inseridos, sociedade 

esta que nos levou a uma educação precária. Uma situação que tem como resultado 

quase 40 mil escolas do campo fechadas em 15 anos. Tendo crianças se deslocando 

diariamente até as cidades para estudar. Cumprimos com nosso papel de levar um pouco 

das histórias da educação do campo e assim inseri-los nessa luta contra hegemônica. 

Para que aconteça a transformação social que desejamos, a formação do educador é 

fundamental nesse processo. 
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Este trabalho objetiva discutir, com base em dados de pesquisa, as práticas de 
professores ao mediar as relações entre o livro literário, a criança e a leitura literária nos 
anos iniciais do ensino fundamental. A literatura para criança ao ser presença na escola 
e está fadada segundo Soares (2006) ao processo de escolarização, podendo assumir a 
condição de adequada ou inadequada dentro práticas educativas. O professor é parte 
vital no processo para uma escolarização adequada para que intervenha e possa 
desenvolver o trabalho com a literatura de modo que, não deturpe a tendência expansiva 
com infinitas possibilidades imaginativas e de elaboração de significados que são 
inerentes a leitura de literatura como afirma Machado (2011).  Para Candido (1999; 
2011) a literatura é um fator humanizador, pois retrata o homem e depois atua na sua 
própria formação, o que constitui um direito. De acordo com Duarte Junior (2003) a 
educação estética se refere à atitude do sujeito perante o mundo, ao estabelecimento de 
uma relação sensível, de beleza, de harmonia com o mundo. Dessa forma, a literatura 
contribui fortemente para a formação humana e sensível da criança, aumentando a base 
cultural necessária para viver plenamente sua subjetividade integrada à sua vida prática. 

 

Palavras-chave; literatura, mediação, escolarização 

 

Introdução 

 

Esta pesquisa se delineou enquanto uma provocação para compreender 

teoricamente as nuances das práticas dos professores com o livro literário para crianças 

para uma formação humana dos alunos. Pensar o livro destinado à criança como 

garantia de direito e acesso à cultura, é ver nele uma oportunidade de criar uma relação 

afetiva entre leitor e livro, capaz de construir leitores sensíveis à beleza das palavras.  

Para Gonçalves Filho (2000) a Literatura contém mais que encantamento e 

boniteza em suas palavras ela é produtora de conhecimento, não refuta o conhecimento 
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científico, mas um complemento, um modo de ver que liberta e amplia nossa visão para 

além das gaiolas da tecnicidade. A literatura corresponde a “necessidades sociais e 

individuais, por ser uma forma de conhecimento que abrange possibilidades díspares de 

se conceber o mundo 

Possibilitar a criança, o possível leitor o acesso a livros de qualidade literária é 

de suma importância para motivar a desvendar os mundos pela leitura. Coelho (2000) 

considera que se não estivermos motivados para a descoberta, nenhuma informação por 

mais importante e elaborada que seja não nos despertará interesse, muito menos será 

retida em nossa memória. 

Para além de motivar descobertas e dar vida a palavras a literatura também pode 

propiciar o prazer. Roland Barthes (1974) contextualiza a dialética do desejo, onde o 

texto escrito pelo prazer do escritor demostra que deseja o leitor, e o leitor, nessa 

relação pode desfrutar a leitura de forma prazerosa. Nada garante que o um texto escrito 

com prazer venha a dar prazer ao leitor, contudo ele busca este possível leitor. Essa 

busca abre um espaço para o imprevisível, uma procura da tagarelice no texto por um 

leitor avido que possa atingir a fruição. “O prazer do texto é semelhante a esse instante 

insustentável, impossível, puramente romanesco, que o libertino aprecia no fim de uma 

maquinação ousada, ao fazer cortar a corda que o suspende, no momento em que atinge 

a fruição. ” (BARTHES, p. 40). Um livro para criança tem o potencial de ser um texto 

para fruição ou para o prazer no instante que, possibilita ao leitor criança a empolgação 

e excitação, como a que se sente ao ganhar um brinquedo novo ou ao fazer uma 

descoberta estonteante.  

O prazer do texto para Barthes (1974) se caracteriza como um modo de 

reivindicação contra a separação entre o texto de prazer e o texto de fruição, pois o texto 

enquanto é indissociável do prazer, a utopia da fruição.  

O prazer, de fruição só é possível no âmbito da literatura. Cademartori (2010) 

contribui com a nossa discussão, que a literatura destinada a criança é um gênero que 

historicamente está situado em dois sistemas, o literário e o da educação. Para o 

“sistema literário” a literatura para criança é considerada uma “prima pobre”, tida como 

menor, por ter um público inferiorizado, pois a criança não tem voz e considera-se que 

não é preciso a mesma atenção destina à literatura geral, adulta. Já no “sistema da 
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educação” a literatura é vista enquanto auxiliar pedagógico para a formação da o aluno, 

descartando o caráter estético e artístico que se valoriza na literatura geral. 

Paio e Oliveira (2006) compreendem a arte literária como um dos caminhos para 

redescobrir o real sentido da ação pedagógica, que é a de estar disposto a aprender 

aquilo que não se sabe. Assim “privilegiar o uso poético da informação é também pôr 

em uso uma nova forma de pedagogia que mais aprende do que ensina, atenta a cada 

modulação que a leitura pode descobrir por entre o traçado do texto” (p.14). É ensinar a 

criança com a consciência que o texto não tem a aspiração de ter a palavra final ou que 

carrega a verdade sobre os mistérios do mundo, mas como um parceiro que se completa 

na voz do leitor. 

Soares (2006) assegura que o processo de escolarização da literatura para criança 

está ligado a escola, isso se dá porque ela se apropria dessa literatura para atender a seus 

fins formadores e educativos. Para a autora a obra literária quando transposta para o 

livro didático, transformada pela escola e professores para exercícios, ela se desvirtua e 

desvaloriza o texto com jogo estético. 

Esse processo de escolarização da literatura destinada à criança pode ser 

considerado adequado ou inadequado. O adequado, de acordo com Soares (2006) seria o 

processo que conduzissem eficazmente às práticas de leitura literária às atitudes e 

valores próprios do ideal de leitor que se quer formar. Enquanto que procedimento 

inadequado é aquele “que deturpa, falsifica, distorce a literatura, afastando, e não 

aproximando, o aluno das práticas de leitura literária, desenvolvendo nele resistência ou 

aversão ao livro e ao ler”. (p.47)  

Ao visar escolarização apropriada da literatura para criança, temos o professor 

como o agente principal na mediação entre a criança e o livro literário, escola também 

faz parte deste processo, pois ordena as tarefas e ações, 

procedimentos formalizados de ensino, tratamento peculiar dos 
saberes pela seleção, e consequente exclusão, de conteúdos, pela 
ordenação e sequenciação desses conteúdos, pelo modo de ensinar e 
de fazer aprender esses conteúdos – é a esse processo que se chama 
escolarização, processo inevitável, porque é da essência mesma da 
escola, é o processo que a institui e que a constitui. (SOARES, 2006, 
p.21) 
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Podemos considerar que ainda não encontramos como retirar a Literatura 

Infantil e Juvenil das instituições educacionais, tão pouco atribuir à escolarização um 

termo pejorativo. A estadia desse gênero na escola é tão inevitável quanto necessária. 

Para a autora não se pode criticar ou negar esse processo, ao fazê-lo significaria negar a 

própria escola. O que geralmente acontece na realidade escolar é que o processo de 

escolarização adquire um sentido negativo dependendo da prática adotada.  

Dentro dessa perspectiva de trabalho, a escola se torna sistematizadora da 

trivialidade mencionada por Magnani (2001). Para a autora este fato se evidencia “na 

medida em que, como instância ao mesmo tempo legislativa e executiva, exerce uma 

censura velada, estabelecendo para quê, como, o quê, quando, onde e quem lê”. (p. 49) 

Na literatura destinada à criança a qualidade literária se revela na possibilidade 

de diferentes interpretações que um texto literário permite aos seus leitores diversos ou 

circunstanciais. Para Machado (2011) é em uma obra genuinamente literária que cada 

leitor pode encontrar o que ela considera como reapropriações múltiplas, os as várias 

possibilidades de se apropriar dos sentidos do texto de modo distinto, como 

proprietários e herdeiros desse legado. O elemento principal para um texto possibilite as 

“reapropriações múltiplas” é uma complexidade significativa que só a arte consegue. 

Para Duarte Jr. (2003) a arte é reconhecida enquanto forma de conhecimento 

humano, pois através dela, o homem encontra sentidos que não podem se dar de outra 

forma a não ser pela própria arte. Em seu entendimento a arte é um fator primordial na 

vida humana, a partir do momento que opera na educação dos sentimentos e no 

pensamento logico, que refletem sobre a experiência estética vivida. 

A arte é necessária para nós seres humanos, Fischer (1979) considera que é 

somente por meio da arte que os seres humanos podem buscar, e quem sabe encontrar, a 

plenitude da vida, ela é necessária para que as pessoas se tornem capazes de conhecer e 

mudar o mundo em que vivem, e a arte é também necessária em virtude da magia e do 

mistério encantatório que lhe é inerente.  

É na escola, o principal espaço para o trabalho com a literatura, precisa ser um 

ambiente proporcione a aprendizagem, estimule a curiosidade, instigue as crianças à 

tomada de consciência e as encoraje a tentar escrever e considerar o erro como forma de 

aprendizagem. 
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 Para Larrosa (2004) somente uma escola que assuma estas perspectiva, política e 

crítica, do ponto de vista da valorização teoria e prática que, de fato, “tem sentido a 

palavra “reflexão” e expressões como “reflexão crítica”, “reflexão sobre a prática ou na 

prática”, “reflexão emancipadora”. ” (p. 151), permitindo ao professor assumir seu 

papel de sujeito críticos, reflexivo e comprometido com as práticas educativas. 

A literatura provoca a desestabilização que a obra artística propõe, ao forçar o 

sujeito a organizar a desordem deixada pela arte, resignificando os sentidos e conferindo 

novos para a vida. 

 

Desenvolvimento 

 

A pesquisa qualitativa foi realizada com 5 professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental no trabalho com os alunos do 1ª ao 5ª ano, de uma escola particular da 

cidade de Goiânia. 

Como metodologia para a análise dos dados utilizamos o método indiciário, pois a 

partir do olhar minucioso para as pistas deixadas podemos entender de forma mais 

ampla e profunda a realidade dentro do contexto da pesquisa. Ginzburg (1989) afirma 

que as pistas podem ser consideradas infinitas, mas são elas que permitem captar uma 

realidade mais profunda, que de outra forma seria inatingível. 

Os instrumentos para a obtenção dos dados foram o questionário, a entrevista e a 

observação de práticas com o livro de Literatura Infantil. Optou-se por um questionário 

e uma entrevista semi-estruturada porque, no questionário piloto que foi realizado com 

outras professoras observou-se que estava extenso e que muitas perguntas discursivas 

foram deixadas em branco. Assim dividiram-se em questionário as perguntas fechadas 

como, idade, tempo de magistério, curso entre outros e na entrevista questões que 

abrangiam desde a formação do docente como leitor até suas práticas com o livro em 

sala de aula. 

O campo de pesquisa, a escola, possui uma pequena sala de leitura, grande parte 

dos livros é didático a outra parte dos livros literários é boa em relação à quantidade de 

crianças. Não há espaço específico para a leitura dentro dessa sala, as crianças fazem 

empréstimos de livros, mas quem mais a usa são as professoras para construírem os 
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planejamentos de aula. Para trabalhar com os livros literários as professoras utilizam 

uma estante com rodas para transportar os livros para sala de aula. No expositor cabem 

37 livros dos dois lados, elas também levam livros e os dispõem nas mesas ou criam 

outros suportes como cestas, caixas encapadas ou suportes feitos com tecido para deixar 

livros na sala de aula. 

As cinco professoras são formadas em pedagogia, uma delas era recém-chegada 

D4, as outras já trabalham na instituição a mais de três anos. Para fins de preservar o 

anonimato das entrevistadas, nos referiremos a elas com a sigla D de docente os 

números de 1 a 5 que se refere ao ano em que lecionam.  

A escola não adota o sistema de uma disciplina por professor, sendo assim as 

professoras são regentes da sala, lecionam todas as disciplinas do currículo; Língua 

Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Ensino Religioso, Artes e 

Educação Musical com exceção da Língua Inglesa, uma professora externa que leciona 

duas vezes na semana para as turmas. Para garantir o anonimato dos sujeitos, durante a 

análise dos dados, serão utilizadas apenas as iniciais dos nomes. 

A aplicação do questionário foi conturbada. As professoras pediram para 

responde-lo em casa, justificando e que não encontrariam um momento disponível na 

escola para isso. Os dados obtidos através do questionário nos possibilitaram conhecer 

melhor as professoras que participaram da pesquisa. 

A entrevista foi realizada na escola no momento do recreio das crianças, na sala 

de leitura e durou cerca de 30 minutos. Cada professora foi entrevistada em um dia da 

semana diferente, foi difícil definir o agendamento e demorou quatro semanas para 

entrevistar todas as professoras. As falas foram gravadas e transcritas após as entrevistas 

para que houvesse tempo e as participantes se sentissem a vontade e livres para 

responder a todas as perguntas. 

Foi oportunizado realizar as observações das práticas dos professores com o livro 

literário. E de extrema importância, pois pudemos verificar algumas dicotomias entre as 

falas das entrevistadas e suas práticas. Os momentos de observação foram 

disponibilizados por cada professora de acordo com o planejamento semanal, sendo que 

havia uma aula destinada à leitura no horário das crianças. As observações se efetivaram 

nos meses de agosto até novembro do ano de 2015. 
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Como não haviam dias predeterminados para o trabalho com o livro literário, cada 

professora se organizava de um modo, a escola não exige uma carga horária, pois a 

ideia e que as aulas de leitura fossem um complemento. Via-se que a escola estava 

tentando implantar essa aula para que a leitura fosse trabalhada de uma forma mais 

aprofundada. 

Após participar das aulas, as observações que foram possíveis de serem realizadas 

foram contabilizadas e podemos analisar na tabela a seguir. 

Observações dos momentos de trabalho com livros literários em sala de aula 
 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira    Total 
1º ano  2  1 3 6 
2º ano  1 4  3 8 
3º ano 2  1 2 2 7 
4º ano  2  2 2 6 
5º ano 2 1 1 3 2 9 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
 
Do total de observações com práticas de leitura literária, a D5 foi a que utilizou as 

aulas de leitura efetivamente para a leitura. Nas outras turmas a aula de leitura, 

geralmente, era utilizada para que os alunos terminassem as atividades das outras 

disciplinas. 

Durante as observações pudemos constatar o que nos foi relatado nas entrevistas, 

que as professoras encontram dificuldades teórico e práticas no trabalho com leitura 

literária. Os obstáculos expostos pelas professoras foram recorrentes, como quando 

responderam a se existiam e quais eram as dificuldades de trabalhar a literatura 

destinada a criança em sala de aula. 

Em sua maioria as professoras afirmaram nas entrevistadas que enfrentam 

dificuldades sim quando utilizam o livro de literatura em sala, e foram unanimes em 

afirmar que uma delas seria o fato de que as crianças não leem em casa, neste aspecto a 

D3 afirmou que, muitos alunos tem preguiça de ler e não são incentivados por isso, 

segundo ela, eles não gostam de ler.  

A D4 expressou sua preocupação quanto a avaliação da leitura do livro literário, 

pois tinha dúvidas de como o realizaria e por este motivo utilizava as fichas com 

questões sobre os livros lidos pelas crianças. Na fala da D1, é levantado a questão da 
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interpretação do aluno quanto ao que lê. Ela considera que o aluno de hoje tem 

dificuldade em interpretar e se lembrar do que leem. E a D5 relatou que a maior 

dificuldade que ela enfrenta é o desinteresse dos pais quanto a adquiri e incentivar os 

filhos a ler livros literários. 

Realizamos alguns breves apontamentos, devido ao perfil breve dessa 

comunicação, quanto as observações das aulas em que o livro de literatura destinada à 

criança foi utilizado. 

As práticas de leitura literária do 1º foram alvoroçadas e com bastante desanimo 

por parte das crianças, e com intuito pedagógico, como; escrever o diminutivo das 

palavras, separar silabas e realizar ditados, quando se diferenciava entrava o desenho 

depois da leitura ou a leitura livre. Todas as aulas em que o livro de literatura para 

crianças foram as de leitura. 

Na turma do 2º ano as atividades aconteciam com mais harmonia e interesse das 

crianças, se aproximando da escolarização adequada, da qual citamos anteriormente. As 

práticas eram variadas, incluindo o desenho, a música, a leitura livre, e declamação de 

poemas. A D2 utilizou as aulas de leitura e também algumas das aulas de Língua 

Portuguesa para trabalhar com a literatura para criança. 

No 3º ano as crianças estavam tranquilas e realizavam as atividades conforme as 

orientações da professora durante as observações. Foram utilizadas as aulas de leitura 

para o trabalho com o livro literário. A prática mais comum nessa turma foi a de leitura 

livre, onde os alunos escolhem um livro e o leem e as fichas com questões sobre o livro 

lido. 

As observações na turma do 4º foram bem sucedidas e realizadas nas aulas de 

leitura. A prática que predominou foi a da leitura livre dos livros literários e também de 

gibis. 

Já nas observações na turma do 5º ano foram calmas, a D5 contava história todos 

os dias no início da aula, presenciamos práticas de leitura livre e leitura coletiva dos 

livros literários. Foram utilizadas as aulas de leitura e de Língua Portuguesa. 

Os professores são os protagonistas no trabalho sala de aula. Ao nos referirmos ao 

processo de escolarização inadequado compreendemos que o docente tem 

responsabilidade sobre, mas não temos a intenção de culpabilizá-lo, porque sabemos 
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que está absorto dentro de um sistema educacional, político, econômico, cultural e de 

formação profissional que não lhes deram condições para um trabalho mais profícuo no 

que tange a literatura destinada à criança.  

Machado (2011) explicita que a conduta da educação brasileira em relação à 

leitura de literatura é utilitária e limitada, não se lê o livro propriamente dito, não se 

incentiva a vivencia com a leitura literária nos diferentes âmbitos sociais. A autora 

ressalta que a sociedade se preocupa ao máximo em desenvolver o “hábito da leitura” na 

criança como se fosse possível como com relação aos hábitos de higiene, por exemplo. 

Esta é uma realidade também visível nos dados desta pesquisa. Das cinco 

professoras formadas em pedagogia, duas possuíam algum tipo de formação continuada 

como especializações ou outra graduação, somente duas, D2 e D3, revelaram ter tido 

contato com livros literários, enquanto leitoras, durante o percurso acadêmico. 

Na entrevista a D2, formada em pedagogia pela Universidade Federal de Goiás e 

professora do 2º ano, afirmou que na faculdade leu o livro literário de Kafka “O 

processo” e que gostou da experiência. A D3, que possui graduação em letras e em 

pedagogia e especialização em alfabetização e letramento, contou que leu muito autores 

como Machado de Assis, Clarisse Lispector e Ligia Fagundes Teles durante a graduação 

em Letras, também pela Universidade Federal de Goiás, mas admitiu que só leu pela 

obrigatoriedade da disciplina de literatura brasileira. As outras professoras negaram ter 

lido qualquer livro por indicação da faculdade ou ter lido por vontade própria. 

É intrigante observar que quando o questionamento se elas leem literatura 

avança para a vida pessoal das profissionais de educação o quadro se modifica um 

pouco. De todas apenas duas, D2 e D5, se dizem leitoras e dizem adquirir livros 

literários. A professora que leu mais em sua graduação, não conseguiu se apropriar 

desse gosto pela leitura em sua vida pessoal, embora compreendam a importância da 

leitura literária para o desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e emocionais. 

As outras professoras contaram que não leem literatura, mas tem preferência 

pela leitura de textos acadêmicos, religiosos, culinários e notícias em websites. 

Comentaram também que leem os livros literários antes de trabalhar com as crianças, no 

intuito de analisar se é adequado ou não para a atividade que haviam planejado. 
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A dimensão do trabalho do professor na mediação da leitura se faz nos subsídios 

históricos, geográficos, políticos e culturais que ele pode proporcionar a criança, para 

que ela possa usufruir do texto entendendo que existem contextos de escrita, de leitura 

de atribuição de valores que são dinâmicos e que ela pode experimentar emoções e 

sensações para além do que os especialistas conjuram como correto. 

A participação do professor que lê livros literários, como parte do processo de 

compreensão do signo linguístico enquanto social e estético a porta de entrada para a 

discussão da docência no sentido da práxis produtora de conhecimentos, como uma 

prática complexa e interdisciplinar, considerando a dialogicidade entre teoria e prática, 

educador e educando. Para pensar a formação docente bem como a formação 

continuada do professor atuante é preciso considerar as inovações pedagógicas e 

métodos de ensino; não basta formular os problemas inerentes à educação, mas que o 

professor possa exercitar a proposição de soluções, sendo incentivado a pesquisar e a 

questionar suas práticas com embasamento teórico e assim reconstruí-la a todo instante. 

A escola é por excelência a instituição que cultiva a cultura, o saber crítico e o 

consciente, sendo que o professor é figura experiente e conhecedora, que de forma 

profissional convida os alunos a aprenderem. Coêlho (2009) atesta que, para esse 

processo ser contínuo e eficiente, deve-se garantir o lugar e a importância do livro, da 

leitura, do estudo e das bibliotecas pessoais. Papel que também cabe ao poder público, 

sobretudo na criação e constante atualização das bibliotecas públicas e nas escolas, 

como a valorização do trabalho docente. O autor assevera que, 

sem um efetivo aprendizado e cultivo da leitura, da compreensão do 
que se lê, se fala e ouve; sem uma formação para o pensar e o criar e 
uma educação preocupada em formar indivíduos capazes de interrogar 
as ideias, o conceito, o real, a prática, a vida coletiva [...] sem 
professores que formem crianças, jovens e adultos nesse sentido, 
dificilmente haverá escola, pessoas e sociedades autônomas, livres e 
justas. (COÊLHO, 2009, p. 207)  

Ao acolher uma perspectiva de formação para o ato de pensar, de questionar e de 

se perceber como parte ativa na sociedade, sendo assim possível criar, modificar a 

realidade, compreende-se que a literatura destinada à criança pode ter um papel nessa 

empreitada como também na formação estética do sujeito. O professor é nessa 

perspectiva, um agente mediador indispensável. 
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A mediação será é entendida a luz dos pressupostos vygotskianos. Vygotsky 

entendia que a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas uma 

relação mediada sendo os sistemas simbólicos os elementos intermediários entre o 

sujeito e o mundo. O teórico ressalta que a aquisição de conhecimentos se dá pela 

interação do sujeito com o meio, pois, adquire conhecimentos a partir de relações intra e 

interpessoais e de troca com o meio, a partir de um processo denominado mediação. 

Os livros de literatura destinado a criança são vestígios da humanida, da criança e 

do conceito de  infância que foram se constituindo históricamente na sociedade. Assim 

o livro literário para criança pode se caracterizar como um  instrumento psicológico, 

pois permitirá, de forma indireta, a atividade mediada entre o sujeito e o mundo. 

 

Conclusão  

 

Este trabalho é uma demonstração da preocupação uma formação estética para a 

criança, entendida, como formação humana que tem se ausentado das esperas sociais, 

dos acontecimentos diários, das relações entre os homens, e, como reflexo e parte disso, 

do interior das instituições escolares. 

Compreendendo a literatura, como a vida, ensina na medida em que atua com 

toda a sua gama nas experiências do leitor. Candido (1999) considera que a função da 

literatura pode ser a de representação de uma dada realidade social e humana, e 

estabelece uma relação única com esta realidade. 

A eficácia, por assim dizer, da literatura em geral e também da destinada a 

criança é possibilitar a múltipla apropriação e construção de sentidos, desenvolvendo a 

sensibilidade do leitor, a capacidade de se colocar no lugar do outro, e a experiência de 

sensações e realização de descobertas.  

 Das observações das práticas dos professores com o livro de literatura para 

crianças, duas delas nos deram pistas para acreditar que estariam mais próximas de uma 

perspectiva de formação humana, são elas as da D2 e da D5. 

 Primeiramente por valorizarem a leitura do livro literário das crianças, como 

também por praticá-las na vida pessoal. Depois por incentivarem as crianças a levarem e 
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compartilharem os livros literários que possuem em casa ou que pegaram emprestado 

para mostrar aos colegas de classe. Em suas práticas e atitudes dentro da sala de aula 

notamos que privilegiavam a fala das crianças quanto as suas impressões que tiveram 

depois da leitura. 

 O fato do professor ser leitor de literatura, influência positivamente sua postura 

em sala de aula e consequentemente na sociedade, tornando-os defensores desse direito 

humano. Candido (2011, p. 183) afirma que a luta pelos direitos humanos abrange 

também a luta por um estado de coisas, além da literatura, que o cidadão possa ter 

acesso em diferentes níveis de cultura, a dita erudita ou a popular, que este é “um direito 

inalienável”.  

 Estar inserida do cotidiano dessa escola e das professoras permitiu a vivencia do 

tempo da sala de aula. Tempo que burla o planejamento diário, tempo que passa em um 

instante quando a atividade é prazerosa e pode demorar a passar quando não desperta o 

interesse das crianças. As professoras fazem um verdadeiro malabarismo para cumprir a 

carga horária das disciplinas e auxiliar as crianças na realização das atividades.  

 Segundo Pereira (1996), essa escolha de ser professora e seguir a carreira 

docente, não é uma vocação ou identidade, mas um produto em si, forjado da busca 

constante por formação acadêmica e por metodologias que busquem compreender o 

ensino e aprendizagem de acordo com a singularidade de cada criança.  

 A busca por aprimoramento profissional precisa ser constante, porque a 

formação não é uma questão de saber o que não sabíamos. Para Larrosa (2003) mas que 

uma relação interior com o estudo, a formação é uma verdadeira experiência na qual o 

ato de aprender forma ou transforma o sujeito. “Na formação humanística, como na 

experiência estética, a relação com a matéria de estudo é de tal natureza que, nela 

alguém se volta para si mesmo, alguém é levado para si mesmo. ” (p. 52) Olhar para o 

próprio conhecimento é reconhecer que sempre estamos aprendendo algo novo, que 

saber sobre tudo  é impossível. É a curiosidade que move as descobertas. 

 A leitura de literatura é parte dessa formação humanística tanto para o professor 

quanto para seus alunos. A formação estética é possível, mas enfrenta obstáculos como 

as concepções de educação da sociedade brasileira e de cada escola. Compreendemos 

que não existe uma concepção de educação certa, porém que há perceptivas 
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educacionais que viabilizem uma formação ampla, que não exija da criança apenas 

saberes imediatos para responder uma prova, mas que sejam incentivadas a descobrir, a 

pesquisar, a ler e ser capaz de pensar de modo a questionar o mundo e o contexto em 

que está inserida. 

 Algumas das professoras pesquisadas, naquele momento histórico, ainda não 

tinham condições, teóricas e metodológicas, para trabalhar com a literatura para 

crianças com uma visão de formação humana. Pode ser que a pesquisa as motive a 

procurar por leituras, artigos e cursos, que modifiquem as práticas na sala de aula. 

 A literatura para criança pode sim ser um objeto no processo de formação 

estética da criança, contudo na prática docente que ele se efetua com sucesso ou não. 

Este trabalho é apenas o início do caminho para descobrir quais as práticas propiciariam 

uma formação humana. Consideramos necessário percorre-lo no sentido de dialogar 

contra a in-sensibilização que vem se intensificando com a pós modernidade. 

Convidando os envolvidos no processo de educação a inaugurar outras visões de mundo 

e dele próprio dentro desse mundo 
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RESUMO 

Na história das pesquisas relacionadas à aquisição da linguagem escrita configuram-se diversas 

ideias que circundam na perspectiva de compreender como acontece a aprendizagem da 

escrita e como esta aprendizagem influencia no desenvolvimento sócio-psíquico-emocional do 

ser humano. Falamos, então, de um campo não restrito a Linguística. As contribuições da 

Pedagogia, da Psicologia, dentre outras áreas são evidentes. Logo, a partir destes diversos 

subsídios, optamos neste trabalho por enxergar a escrita como prática cultural (objeto e 

técnica), não condicionada a etapas, repleta de significados, que expressam relações 

funcionais com o próprio desenvolvimento do ser humano. Nesse sentido, nosso objetivo foi: 

discutir a aquisição da linguagem escrita, antes e durante o processo de escolarização, 

focando, principalmente, na etapa de alfabetização. Para tanto, trazemos para o corpo do 

texto algumas imagens que ilustram o momento de escrita da criança – das garatujas até a 

escrita convencional da língua materna –, analisando-as em consonância aos aportes teóricos 

de Cagliari, Ferreiro, Luria, Smolka, Kato, dentre outros. Nas considerações finais, ressaltamos 

alguns aspectos importantes que devem ser considerados pelos professores no trabalho com a 

criança na fase inicial da escrita. 

 

Palavras-chave: aquisição; ensino-aprendizagem; escrita infantil. 

 

Introdução 

 A aquisição da linguagem escrita já foi pesquisada por diferentes teóricos, sob visões 

que suscitaram propostas diversificadas no campo da linguística, da psicologia, dentre outros. 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

556 

 

Kato (2010) faz um balanço destas teorias42, mostrando que existem concepções que circulam 

na visão inatista da língua (a língua é inata no homem), e outras na sóciointeracionista (a 

língua é uma competência adquirida culturalmente). Nosso posicionamento teórico, neste 

trabalho, está numa visão sócio-cultural da aprendizagem da língua.  

O sujeito se desenvolve no contato com o outro, e neste contato adquire 

competências que extravasam a visão biológica e pedagogizada do desenvolvimento humano, 

ou seja, através da socialização com os seus pares, mesmo antes de estar inserido em uma 

escola, o indivíduo pode desenvolver capacidades que biologicamente estavam programadas 

para outro período ou fase do desenvolvimento, isto se fizermos uma análise que considera o 

desenvolvimento em etapas, caracterizadas pela faixa etária e uma soma de capacidades.  A 

escrita, por exemplo, pode ser analisada sob este viés, segundo a concepção cognitivista de 

Emília Ferreiro, que observa a aquisição da língua escrita em fases.  

Optamos por enxergar a escrita como um produto social (objeto e técnica) não 

condicionada a etapas, repleta de significados, que expressam relações funcionais com o 

próprio desenvolvimento do ser humano: como se ao escrever, através dos traços, rabiscos, o 

ser humano fizesse um raio-x do seu desenvolvimento e colocasse em observação / 

experimento, de forma materializada, em qual nível suas funções psicológicas superiores 

estão. 

 Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi: discutir a aquisição da linguagem escrita, 

antes e durante o processo de escolarização, focando, principalmente, na etapa de 

alfabetização. 

 Para tanto, o texto está organizado em duas seções. A primeira aborda a 

aprendizagem da linguagem escrita antes da criança entrar na escola, já a segunda seção, traz 

reflexões sobre o processo de alfabetização. Nas considerações finais, ressaltamos alguns 

aspectos importantes que devem ser considerados pelos professores no trabalho com a 

criança na fase inicial da escrita. 

                                                           
42 Kato (2010, p. 100 a 113) ao organizar o quadro geral das teorias da aquisição e da aprendizagem da 

escrita, divide-as em teses. 1) Tese inatista: a proposta inatista de Chomsky; a visão biológica de 

Lenneberg; a teoria evolucionista de Bickerton. 2) Tese funcionalista. 3) Tese cognitivista-funcionalista 

de Bever. 4) Tese construtivista de Piaget. 5) Tese associacionista. 
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Aquisição da linguagem escrita (pré-escolarização) 

De acordo com Luria (2001) a escrita tem uma pré-história, considerando todo o 

progresso pictórico da criança antes de adentrar para uma instituição escolar, pois como 

afirma Cortini Junior (2002, p. 53) “seria ingênuo acreditar que a criança começa a vivenciar 

aos 6 anos o sistema de escrita como se fosse um objeto estranho; e o fato de não ler como 

nós o fazemos, não significa que não tenha atividade de leitura e nem curiosidade sobre esse 

sistema.” Para o Luria, 

[...] mesmo antes de atingir a idade escolar, durante, por assim dizer, esta 

‘pré-história’ individual, a criança já tinha desenvolvido, por si mesma, um 

certo número de técnicas primitivas, semelhantes àquilo que chamamos 

escrita e capazes de, até mesmo, desempenhar funções semelhantes, mas 

que são perdidas assim que a escola proporciona à criança um sistema de 

signos padronizado e econômico, culturalmente elaborado. (LURIA, 2001, p. 

144, grifos nossos) 

 

 Devemos entender, a criança “por si mesma”, como se refere Luria na citação, no 

sentido social do ser humano, em que alia os seus esforços individuais às experiências com o 

outro. Ao desenvolver técnicas escritas primitivas, por mediação, já que “a escrita pode ser 

definida como uma função que se realiza, culturalmente,” (Luria, 2001, p. 144), a criança na 

realidade operacionaliza a dinâmica do seu desenvolvimento cultural; externaliza traços, que 

muitas vezes não são atribuídos de fins específicos, e sim, como manifestações, que podem ser 

comparadas aos balbucios, no desenvolvimento da linguagem oral. Luria (2001) observa que as 

crianças de três, quatro e cinco anos de idade  

apreendiam a forma externa da escrita e viam como os adultos a 

executavam; eram mesmo capazes de imitar os adultos, mas eram 

completamente incapazes de apreender os atributos psicológicos 

específicos que qualquer ato deve ter, caso venha a ser usado como 

instrumento a serviço de algum fim. (LURIA, 2001, p. 149) 
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Há que se considerar que as condições de matrícula e atendimento às crianças eram 

precárias, em 192943, quando Luria escreveu seu texto sobre o desenvolvimento da linguagem 

escrita. Hoje, uma criança de três anos de idade já frequenta uma unidade escolar, e tem 

contato, desde muito cedo, com diversos materiais que remetem ao sistema escrito. 

Poderíamos, aqui, recordar das falas de Ferreiro (1986) e Luria (2001)44: “A história da escrita 

na criança começa muito antes da primeira vez em que o professor coloca um lápis em sua 

mão e lhe mostra como formar letras” (LURIA, 2001, p. 143). “Quando uma criança entra na 

escola, ela não é uma tábula rasa que possa ser moldada pelo professor segundo a forma que 

ele preferir” (FERREIRO, 1986, p. 143). 

Acrescentaríamos às falas dos autores que já não é mais o professor que coloca na 

mão da criança o lápis, pois este objeto se tornou tão comum, que a criança manuseia-o com 

destreza, antes mesmo de entrar para a escola. Cortini Junior (2002, p. 53) evidencia em suas 

pesquisas sobre a concepção do sistema alfabético por crianças em idade pré-escolar que 

“observações realizadas em nosso contexto nos dão evidências de que, quando há ambiente, 

isto é, material escrito e pessoas que o manuseiam, a apropriação do que seja ler e escrever 

pode iniciar-se aos 2 anos de idade, ou mesmo com 1 ano e 2 meses.” 

Na escola, diríamos que a criança amplia o reconhecimento do papel da escrita e seus 

objetivos. Com o avanço do seu contato com esta linguagem começa usá-la como forma de 

organização do pensamento, uma vez que “a escrita constitui o uso funcional de linhas, pontos 

e outros signos para recordar e transmitir ideias e conceitos” (LURIA, 2001, p. 146). 

Comprovaríamos os conceitos assinalados até este ponto, a partir dos exemplos, que 

apresentamos abaixo: os escritos de uma criança de três anos de idade, de nome Beatriz, que 

ainda não frequenta a escola, mas tem contato diário com materiais impressos. A mãe desta 

                                                           
43 Fazemos a leitura deste texto na tradução para o português, que data a 9ª edição, do ano de 2001. 

44 Mesmo cientes das diferenças que circulam entre os trabalhos de Ferreiro e Luria não desejamos 

alongar nas discussões entre ambas as pesquisas, uma vez que acreditamos que os dois teóricos 

trouxeram contribuições para suas épocas e para os trabalhos científicos que circulam em torno do 

desenvolvimento da escrita. Concordamos com Ferreiro (1994, p. 76) ao afirmar que “não é possível que 

se solicite (implícita ou explicitamente) aos educadores optar entre Luria (1929 – 1930) e Ferreiro (de 

1979 até agora). Essa é uma atitude profundamente anticientífica”. 
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criança, Luzimar, desde quando ela era recém-nascida fornece-lhe livros (de pano, de banho, 

para colorir) e outros materiais impressos no geral. 

O escrito 1 é a tentativa de a criança escrever o seu nome. 

 

Escrito 1 (Criança de 3 anos) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Percebemos com o escrito, que a criança já tem um domínio do lápis, pois seu traçado 

é firme e já esboça as letras, provavelmente, porque sua mãe já lhe introduziu o sistema 

alfabético, de forma que reconhece as letras de seu nome e de sua mãe, tanto que as utiliza 

para escrever o texto 2, afinal é assim que ela caracteriza o seu outro material (escrito 2), 

dizendo que havia escrito um livro.  
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Escrito 2 (Criança de 3 anos) 

 

 

 

 

 

 

 

A linha 1 que tem várias letras “L”, para Beatriz é o título, pois ela nos conta que vai 

narrar a história da mãe, Luzimar. Ao indagá-la sobre o nome da história, ela torna a apontar 

para o trecho com os vários “L” e nos diz: “aí está o nome da historinha”. A pequena escritora 

repete a letra inicial do nome da mãe, lendo para nós a seguinte frase: “Luzimar tem uma 

filha.”  

Na linha 2, Beatriz lê: “o nome da filha é Beatriz.” Existe aí uma certa coerência em 

relação a linha 1, pois neste trecho, a criança repetiu a letra “B”, algumas de forma ilegível. 

Conforme a leitura de Beatriz o nome central da parte que ela leu é o seu, Beatriz, assim como 

na linha 1, o nome central é Luzimar. 

Os rabiscos/garatujas na parte inferior da folha ela os lê da seguinte forma: “Lú é uma 

mamãe legal, leva Bia pro parque. Fim.” Se adentrarmos para uma análise da leitura que a 

criança faz, sem nos prendermos no grafismo, temos um enunciado argumentativo. Esta 

criança consegue na oralidade argumentar, expressando sobre o que ela escreveu. Ao dizer 

que a mãe é legal, e em seguida prenuncia o porquê de tal afirmativa (“leva Bia pro parque”), 
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Beatriz explicita que já tem um domínio textual narrativo e argumentativo, afinal, apresenta os 

personagens, para em seguida narrar o fato, expressando uma opinião, justificando-a. 

Se algumas pesquisas revelam que a criança domina a argumentação oral, desde muito 

pequena (Banks-Leite, 1996; Eisenberg e Garvey, 1981; Leal e Morais, 2006), o caso de Beatriz 

além reafirmar esta hipótese, também evidencia que desde os primeiros contatos da criança 

com a escrita, existe uma necessidade de inserir esquemas argumentativos nas tessituras 

textuais, como se ao argumentar a criança organizasse e orientasse sua fala, enfim, suas 

sentenças discursivas (oral ou escrita). Afinal, na perspectiva ducrotiana, argumentar é 

inerente à própria língua. 

Com certeza, esta criança conseguiu apoderar-se de um repertório linguístico escrito, 

devido ao seu permanente contato com um ambiente letrado. Parte daí, a necessidade da 

escola aproveitar toda bagagem sóciocognitiva que a criança traz para os seus primeiros 

contatos com o sistema institucionalizado de ensino. 

O papel do professor, então, é de fazer acontecer momentos em que a escrita seja 

assim utilizada, para não ser apenas um treino técnico, e sim, ter uma função social. A análise 

que Smolka (2008) faz sobre o ensino da escrita em seu livro “A criança na fase inicial da 

escrita” merece, neste ponto, destaque, pois critica a escrita como técnica, indo ao encontro 

do que também tomamos como referência na condução deste estudo. 

[...] ensino da escrita tem se reduzido a uma simples técnica, enquanto a 

própria escrita é reduzida e apresentada como uma técnica, que serve e 

funciona num sistema de reprodução cultural e produção em massa. Os 

efeitos desse ensino são tragicamente evidentes, não apenas nos índices de 

evasão e repetência, mas nos resultados de uma alfabetização sem sentido 

que produz uma atividade sem consciência: desvinculada da práxis e 

desprovida de sentido, a escrita se transforma num instrumento de 

seleção, dominação e alienação (SMOLKA, 2008, p.37-38). 

 

A escolarização da escrita  

Tendo como base os pressupostos assinalados acima, adiante descreveremos quais são 

as nossas principais impressões da escrita das crianças durante o processo de escolarização, 
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tendo em vista os textos dos alunos do 1° ano do E.F.45. É importante ressaltar que as séries 

não são os eixos centrais que aferem qual o momento de aprendizado da língua a criança está, 

pois cada sujeito se desenvolve ao seu tempo, sendo impossível, nesse sentido, apontar 

características gerais da escrita de uma determinada série. 

 

A escrita da criança no processo de alfabetização 

A criança para ser matriculada no E.F., de acordo com a Lei n° 11.274/2006, deverá ter, 

no mínimo, 6 anos de idade. Essas crianças, que até então, estavam na Educação Infantil, nas 

antigas classes de Alfabetização, deverão frequentar o 1° ano do E.F..  

Na pré-escola, a criança começa a ter contato com a escrita, através de leituras, livros, 

primeiros traços das letras. No primeiro ano do E.F. as letras aprendidas se transformarão em 

sílabas, palavras, textos. 

O direcionamento do professor nos primeiros meses para essas turmas será sensível 

ao momento da aprendizagem da criança, pois ela ainda não domina com fluência o código 

alfabético. A imagem a seguir ilustra esse momento, de uma criança de 6 anos em seu 

primeiro mês na turma do 1º ano E.F. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Usaremos o código E.F. para nos referir à modalidade do Ensino Fundamental. 
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 Como percebemos, o aluno já escreve o seu nome com letras de forma, e faz 

tentativas para traçar algumas palavras com letra cursiva. Seber (2009) elucida em sua 

pesquisa que é comum a criança traçar letra cursiva por imitação. Geralmente, a letra cursiva é 

compreendida pela criança como parte do universo adulto, uma vez que ela é identificada na 

letra dos pais, professores e adultos que a rodeiam. 

 Observando a escrita das palavras, percebemos que os traços, ainda que muito 

primitivos, se assemelham uns com os outros. No exemplo, também, temos a presença de uma 

escrita pictográfica, que “consiste na utilização do desenho do próprio objeto para representar 

a palavra solicitada” (CORTINI JUNIOR, 2002, p. 64). 

Gradativamente, no processo de alfabetização, a criança começa a descobrir a força 

das palavras pela escrita. No entanto, percebemos que muitas vezes o professor dá uma 

grande ênfase à caligrafia da letra cursiva e se esquece de levar em conta o real significado da 

escrita para a criança. 

 Sobre o sistema cursivo Cagliari (2009) nos dá algumas indicações pertinentes. 

Observemos: 

[...] o sistema cursivo é o mais complicado dos sistemas de escrita que 

existem no mundo, porque varia enormemente, seguindo as idiossincrasias 

de cada usuário. Para uma criança que está começando a ler, ler o que 

escreveu ou, pior ainda, o que escreveu um colega, é algo terrivelmente 

difícil. [...] Sem dúvida, a escrita cursiva é importantíssima, fundamental na 

nossa cultura, mas não me parece ser a maneira mais adequada de ensinar 

alguém a escrever. [...] Deve-se ensinar a caligrafia da escrita cursiva. Não 

cuidar da arte de escrever é um equívoco, um erro da escola, que diz ser 

moderna. (CAGLIARI, 2009, p. 84, grifos nossos) 
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A partir da citação acima vamos analisar o texto de uma criança do 1° ano, que segue 

abaixo: 
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O texto desta criança foi escrito em seu quinto mês de frequência em uma classe de 

alfabetização. Como percebemos, ela já escreve em letra cursiva, mas não consegue nem 

mesmo formar as sílabas de uma palavra corretamente. Poderíamos dizer que neste texto 

temos uma marca da prática pedagógica da professora: a preocupação com o traçado da letra, 

em detrimento da leitura e escrita com fluência. Retomando Cagliari (2009, p. 84), “seria muito 

mais fácil e simples aprender a escrever e a ler, em primeiro lugar, através da escrita de forma 

maiúscula. Depois a criança aprenderia a escrita cursiva”. 

Pelo que observamos algumas crianças, no sétimo mês de alfabetização, já se 

encontravam em outro momento de sua aprendizagem de língua escrita.  

Texto 1 
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Texto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em ambos os textos, as crianças começam a dominar a formação das sílabas. Algumas 

letras são confundidas devido a aproximação fonológica, como por exemplo, o /s/ pelo /z/ em 

/caza/ (Texto 1); outras letras são suprimidas /coprei/, /copra/ (Texto 2), neste caso devido à 

nasalização do fonema /oM/; também percebemos a marca da oralidade na escrita, como no 

caso /arois/ (Texto 2), em que a criança troca o /z/ por /is/, como é comum na língua oral. Nos 

textos acima, também percebemos que os alunos lançam mão de seus conhecimentos para 

escreverem determinadas palavras, como notamos na palavra “supermercado” (Texto 2), em 

que a própria professora na hora de corrigir o aluno também erra, escrevendo “supermecado”. 

As tentativas de escritas da criança devem ser observadas pelo professor, como ponto 

de partida e chegada no processo de alfabetização. Logo, o “professor deve colocar-se no 

ponto de vista do aluno que aprende, para saber verificar como e por que ele pensa e faz a sua 

escrita [...]” (BIZZOTTO, AROEIRA E PORTO, 2010, p. 42).  
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Em meados do nono mês de alfabetização, algumas crianças se encontravam em outro 

momento de aprendizagem da língua escrita, conforme ilustramos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os numerais são comuns nos textos das crianças dessa fase, quantificando os 

elementos, na função de apenas acompanhar os nomes. A criança que escreve o texto acima 

não consegue ainda, neste momento de aprendizagem, utilizar os numerais para fazer 

remissão, anafórica ou catafórica, de um elemento textual. Percebemos, portanto, que há 

pouca presença de numerais na forma remissiva gramatical livre (Cf. KOCH, 2010). Também, 

nesse período já caminha para o domínio da sílaba. Ainda comete erros ortográficos, que para 

serem eliminados, faz-se necessário que a escola crie momentos de reflexão e aprendizagem 

da língua, a fim de que o aluno realmente aprenda e supere suas dificuldades na escrita. As 

séries subsequentes no primeiro ciclo do ensino fundamental - 2° e 3° anos do E.F. - com 

certeza, trabalharão nesse aspecto, no intuito de garantir os direitos de aprendizagem da 

criança no processo de alfabetização. 
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À guisa de conclusão 

 Fica claro no decorrer do artigo que a criança na sua relação inicial com a escrita 

participa ativamente deste processo de aquisição: age sobre a escrita, recriando-a no seu fazer 

cotidiano. Kato (2002, p. 194) nos diz que “da mesma forma que o cineasta enfrenta a tarefa 

de fazer cortes em ações contínuas para aliviar o acompanhamento visual do espectador, o 

escritor tem diante de si a tarefa de fatiar seu discurso de forma a facilitar a tarefa do leitor.” 

Destas fatias nasce a escrita, amarram-se as palavras e surge o texto, obra prima da criança na 

fase inicial da escrita. 

Em relação à prática pedagógica, é importante que o tempo de aprendizagem e o 

tempo cronológico sejam respeitados. É evidente que alfabetizar não é uma tarefa fácil, mas 

requer do educador um trabalho realmente direcionado para o sucesso, tendo como base não 

um cronograma de conteúdos que deve ser aplicado, e sim, a criança. Não são as letras, sílabas 

e textos que devem ser o centro da alfabetização; é a criança, com todo o seu interesse, que 

precisa ser o eixo condutor das ações escolarizadas de alfabetização. Por isso, numa classe de 

1° ano o silêncio é inoportuno. As vozes dos alunos e professores devem se cruzar nas suas 

expectativas de aprendizagem: a do aluno de aprender e a do professor de ensinar e fazer com 

que seu aluno aprenda. 
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Resumo 

Neste trabalho discutiremos as concepções de Cecília Meireles sobre a arte e a cultura na 

escola tomando o professor como figura importante na educação estética na infância e como 

fomentador cultural no espaço escolar. Tomaremos como fontes crônicas publicadas pela 

poetiza nos jornais “Diário de Notícias”, no Rio de Janeiro, nos anos de 1930. No “Diário”, 

Meireles dirigiu a “Página de Educação”, primeira seção especializada em educação do Rio de 

Janeiro, na qual mantinha um coluna, “Comentários” destinada a publicação de crônicas sobre 

educação que abordavam temas diversos como juventude, infância, literatura infantil, 

professores, dentre outros temas associados a educação. A crônica, lugar de memória, nos 

permitiu vislumbrar não só o pensamento de Cecília Meireles sobre a arte e a cultura dos anos 

de 1930, como também uma versão histórica do momento na perspectiva da poeta. Para a 

autora, a educação estética seria uma forma de construir uma identidade cultural, social e 

pessoal de um indivíduo; esta formação se faria por meio das artes e da cultura nas práticas 

docentes e o professor teria um papel fundamental. Desta forma, as múltiplas linguagens 

artísticas deveriam permear o trabalho pedagógico. A música, o teatro, a educação artística, a 

literatura infantil, seriam necessárias na escola para que se educasse a sensibilidade infantil e 

promovesse a estética na escola. Meireles foi signatária do “manifesto dos Pioneiros da 

educação” e nas suas crônicas nota-se a defesa das ideias escolanovistas bem como a 

influencia da sua atuação no campo literário. Assim, os estudos das crônicas da autora 

contribuem para estudos do campo da educação e da literatura. 

 

Palavras-chave: arte, cultura, educação. 
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Arte, cultura e a formação estética 

 

A cultura e a arte são dois elementos que constituem fundamentalmente a sociedade. 

A arte, desde os primórdios, é o fenômeno que perpassa a cultura constituinte de uma 

sociedade e as manifestações artísticas ocorrentes num determinado período podem tanto 

preservar as características de uma cultura como modificá-la. 

Um fenômeno comum a todas as culturas — desde as mais “primitivas” 

às mais “civilizadas”, desde as mais antigas às mais atuais — é a arte. A 

arte do homem pré-histórico, inclusive, é tudo o que restou, 

integralmente, desses nossos antepassados. Qualquer cultura sempre 

produziu arte, seja nas formas mais sofisticadas, como o cinema em 

terceira dimensão, na nossa civilização. A arte nos acompanha desde as 

cavernas. (DUARTE JUNIOR, 1983, p. 37). 

Assim, a cultura e arte são elementos permitem a formação de uma identidade 

coletiva e influenciam a identidade individual. Se considerarmos a escola como uma 

instituição social que representa e modifica a organização social, temos de reconhecer que 

a arte e a cultura permeiam tal instituição. A educação seria um mecanismo fundamental 

na formação da identidade nacional tão fomentada no período de 1930: “Qual senão o de 

educação poderia, na verdade, trazer uma luz compreensiva para os múltiplos desacertos 

de conduta contemporânea em relação àquilo que se entende por uma tentativa de 

formação nacional?”. (MEIRELES, 2001, v. 3, p. 241). 

Os vários campos e visões artísticas aplicadas na escola, segundo a poetiza, colaborariam 

para a formação coletiva e individual do ser. Por meio da arte a criança pode se expressão e se 

constituir em um sujeito que compõe uma sociedade. A arte seria ainda uma forma de 

valorização da infância e, assim, da vida brasileira. 

Como isso nos dá uma enorme esperança de um pouco de 
alegria e beleza nos lábios áridos da nossa infância! Um pouco 
de alegria e beleza para a sua alma, para a edificação da sua 
vida, isto é, da vida brasileira a caminho da própria plenitude. 
(MEIRELES, 2001, v. 4, p. 4).46 

                                                           
46 Crônica: O ensino da música nas escolas (Rio de Janeiro, Diário de Notícia, 5 de julho de 1930). 
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As várias linguagens artísticas na escola poderiam também valorizar a infância e torná-

la um momento de preparação para o que Cecília Meireles considera ‘plenitude da vida’. 

Afinal, a criança seria vista como um todo formado de academicismo e sensibilidade. Sobre a 

multiplicidade da linguagem, João Francisco comente: 

A linguagem é mais que um inventário das coisas: é um instrumento 

de ordenação da vida humana, num contexto espácio-temporal. Por 

ela o homem organiza as suas percepções, classificando e 

relacionando eventos. Por ela o homem coloca ordem num 

amontoado de estímulos (sonoros, luminosos, táteis etc.), de forma a 

construir um todo significativo. 

Através da linguagem o homem relaciona seu eu com os eventos do 

mundo. Com ela, tais eventos são classificados em “classes gerais” 

(conceitos), e adquirem uma significação (um valor) para a existência. 

(DUARTE JUNIOR, 1983, p. 39, grifos do autor). 

Segundo Cecília Meireles, a desvalorização das múltiplas linguagens na escola tem 

origem na própria sociedade; os pais — parte também do processo de formação integral do 

educando — consideravam única a educação acadêmica e de responsabilidade da escola, ou 

seja, inserir o aluno na sociedade letrada e garantir-lhe uma posição social. 

A preocupação de instruir, que até bem pouco dominava a de educar, 

a ansiedade dos pais também mal orientados, querendo a todo o 

transe que os filhos soubessem ler e escrever, e certos inefáveis 

inspetores e diretores que julgavam o merecimento das professoras 

pelo número de alunos promovidos — fosse em que estado fosse — 

tudo isso contribuiu enormemente para que a escola se reduzisse 

quase à desgraçada missão de alfabetizar, despejando, anualmente, 

no mundo, algumas centenas de crianças, cujas possibilidades 

estavam limitadas à quase inutilidade do saber ler e escrever. 

Em tais condições, educação estética seria uma superfluidade de 

fazer sorrir: luxo indesculpável, de que resultaria, apenas, perda de 

tempo. (MEIRELES, 2001, v. 4, p. 25).47 

                                                           
47 Crônica: Educação estética da infância (Rio de Janeiro, Diário de Notícia, 2 de dezembro de 1930). 
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Assim, nos anos de 1930, a ideia da arte como representação da sociedade e uma 

forma de modificá-la e constituí-la ganha espaço nas discussões dos intelectuais que passam a 

defender as linguagens na escola e fora dela como fator essencial à formação humana. 

Para Cecília Meireles, o professor é quem promove na escola a educação estética por 

meio da arte e da cultura. Cabe, portanto, analisar a imagem do professor nos anos de 1930 e 

a concepção deste ofício para a poetiza, a fim de entender como se estabelecem a relação 

entre a arte, a cultura e a educação, bem como a articulação entre o processo de educação 

estética e o ambiente escolar. 

 

 

O professor e a formação cultural e estética na escola 

 

Em várias crônicas, Cecília Meireles discorre sobre o educador e seu papel no 

panorama escolar. Na crônica “As qualidades do Educador”, alerta que o professor não pode 

ser mero reprodutor de cultura e valores de outrora. Cabe só ao professor a responsabilidade 

de formação e “transformação intelectual de cultura”, devendo manter-se alerta quanto “à 

ética do tempo, e à fisionomia dos fenômenos sociais”. O educador deve estar ciente que 

contribuirá com o futuro de seus educandos e, portanto, de seu país. Desta forma, ater-se a 

velhos conceitos e preconceitos seria imprudência, pois sua responsabilidade é extrema, uma 

vez que sua tarefa é formar indivíduos. Ainda sobre os professores, na crônica A consciência 

dos educadores, discute: 

Interessa saber o estado de consciência dos educadores. Se estão 

acordados no seu posto. Se estão vigilantes. Se sabem, com certeza, 

o que têm a fazer. (Porque também se pode admitir, entre as 

decadências humanas, que o educador passe por qualquer lapso de 

consciência.) 

Interessa saber, entre os que dirigem a infância, como contemplam 

todos os dias o que fizeram, depois das suas horas de trabalho. Que 

sensação lhes vem dos próprios atos. Em que condições se 

encontram, no seu íntimo apreço. Como se refletem, na sua própria 
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lembrança, pensando o que disseram, o que fizeram, o que deram ou 

tiraram a esse mundo maravilhoso e frágil da infância. 

Interessa saber se estão sem culpas e sem arrependimentos. Se não 

traíram sua responsabilidade. Se não imprimiram na alma das 

crianças alguma dessas máculas graves ou tênues que o mundo dos 

adultos muitas vezes não tem possibilidade de apagar. [...] 

O educador não tem o direito de se pertencer. Sua profissão é de 

exemplo. [...] Interessa saber se ele relembra tudo isso, diariamente. 

Se o pratica. 

A exortação de Anatole48: “Só podem tocar na infância os que 

estiverem com as mãos puras!” desdobra-se subjetivamente: “Só 

pode tocar na infância o que estiver espiritualmente puro!” 

(MEIRELES, 2001, v. 3, p. 173-175).49 

De determinada maneira, a visão da poeta sobre o educador é utópica, pois exige 

daqueles que exercem este cargo uma postura sem possibilidade ao erro. Sendo a escola uma 

instituição social responsável pela representação cultural, cabe ao professor, elemento 

fundamental, a responsabilidade da formação cultural e estética da criança. Para isso, o 

professor deviria ter uma formação cultural aberta ou mesmo recorrer a profissionais de 

outras áreas, como poetas e outros artistas, para proporcionar no ensino mais que o saber 

empírico. Anísio Teixeira (1977) também discorre sobre as mudanças na concepção de ensino 

e tarefa de ser professor, argumentando sobre a importância do educador na formação 

cultural da sociedade, colocando, ainda, a cultura como mutável e plural, já consciente das 

consequências que a modernidade teriam na organização social e cultural. 

A tarefa do educador, do mestre, do professor, longe de estar, como 

tantas outras, em declínio, é tarefa e missão que estão apenas a 

surgir. Não só a complexidade da cultura a transmitir que nos enche 

de temor e respeito, mas sobretudo, o sentido de missão do nosso 

trabalho, pois, cabe-nos transmitir o gosto e o habito por uma cultura 

dominantemente consciente e mutável, em oposição à fácil cultura 

anterior, toda ela inconsciente e uniforme. 

                                                           
48 Jacques Anatole François Thibault foi um escritor frances reconhecido pelo estilo artístico requintado e 

sutil. Além de ter sido premiado pela Academia francesa, recebeu também o Prêmio Nobel de 
Literatura em 1921. 

49 Crônica: A consciência dos educadores (Rio de Janeiro, Diário de Notícia, 1º de outubro de 1930). 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

576 

 

Aliás, este é todo o perigo do nosso tempo. 

A nova civilização, ora em vias de substituir a antiga civilização 

agrícola poderá, mais ainda do que esta, ser puramente mecânica e 

lançar o homem em estados jamais vistos de passividade batalha do 

dia de amanhã. (TEIXEIRA, 1977, p. 124). 

Assim, o professor teria mais que a responsabilidade em ensinar, seria ele responsável 

pela conservação e transformação do presente e, por conseguinte, do futuro. Este profissional 

que quer exercer sua profissão estaria defendendo uma causa e envolvido numa questão 

nacional: a constituição de uma nação por meio da educação. Afinal, segundo Meireles: 

O educador não é o burocrata que vai à escola como uma repartição, 

limita a sua atividade de funcionário a meia dúzia de horas diárias, e 

respeita o prestígio das autoridades: é a criatura construtora de 

liberdade e progresso harmoniosos, que, vivendo no presente, está 

sempre investigando o futuro, porque é nesse futuro, povoado de 

promessas de vida melhor, que o destino de seus discípulos se deverá 

realizar com toda a plenitude. (MEIRELES, 2001, v. 3, p. 144). 

Cecília Meireles associa escolarização e arte; e a sensibilidade do educador mais 

importante que seus conhecimentos, pois é preciso antes sensibilizar os alunos para a 

percepção do mundo, ou mesmo uma percepção artística, para depois pensar os 

conhecimentos empíricos (que estariam, desta forma, em segundo plano). No entanto, a 

educação estética na escola, nos anos de 1930, na perspectiva de Meireles, não tinha o 

necessário enfoque por parte dos pais e professores, o que ocorreria por falta de preparo 

daqueles que são responsáveis por ela na escola, falta aos professores “cultura estética”: 

O problema da educação estética da infância precisa ser contemplado 

com mais atenção pelos pais e professores, porque ele contém, em 

grau notável, possibilidades inúmeras para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da criança. 

A razão de estar sendo ainda tão descuidado na escola, malgrado a 

suposição de muita gente que vê um piano no salão principal e 

assiste a um espetaculozinho decorativo, nas festas de fim de ano, 

está em que os professores de hoje ainda não dispõem, na sua 
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totalidade, da cultura estética indispensável para sua devida 

orientação. (MEIRELES, 2001, v. 4, p. 25).50 

Desta forma, fomentar a participação no processo de criação de atividades, da vivência 

mediante a experiência e a qualidade estética na escola, poderia tornar a aprendizagem 

significativa; mas, para isso, é preciso primeiro que o professor tenha consciência estética e 

não apenas reproduza velhos valores educacionais de outros tempos. 

É preciso que se saiba que grande parte do magistério, em atuação 

nas nossas escolas, trouxe dos seus tempos de Escola Normal uns 

rudimentos de música e uns apontamentos de literatura, como única 

bagagem artística: rudimentos e apontamentos que, dia a dia, se 

tornam mais inúteis com a compreensão que se vai fazendo clara do 

que a criança e do que é a educação. 

[...] Mas os professores de hoje, que se integraram, com um nobre 

esforço, na atual corrente de pensamento que vem atravessando o 

mundo — e que tem na escola um ponto de ação valiosíssimo, — 

sabem que a educação estética é um meio infalível de atingir a alma 

delicada da criança, sensível e dócil à beleza, amoldável a ela, capaz 

de se deixar influenciar pelo seu suave jugo, muito melhor que por 

obrigações rígidas, estabelecidas quase como um castigo, e como um 

castigo, na verdade recebidas. 

Todo o processo educativo da arte esta já estudado em magníficas 

páginas de psicólogos contemporâneos. Os resultados da sua 

aplicação, também, estão manifestos em conquistas pedagógicas 

devidamente firmadas. Não se trata, pois, de empirismo, nem 

literatura... É a verdade das pesquisas modernas ao serviço 

desinteressado da humanidade. (MEIRELES, 2001, v. 4, p. 26). 

Segundo Cecília Meireles, a educação em 1930 passa por significativas mudanças de 

concepção das quais o professor deve tomar nota na prática, afinal, elas ainda não haviam 

alcançado a escola normal em tempo de sua formação. Nota-se que várias áreas do 

conhecimento, como a psicologia, passam a valorizar a arte na formação escolar. Antes de se 

preocupar com o ensino da literatura ou de uso de qualquer vertente artística, o professor 

deve ter sensibilidade e perspicácia para elucidar no aprendiz a sensibilidade para que este 

                                                           
50 Crônica: Educação estética da infância (Rio de Janeiro, Diário de Notícia, 2 de dezembro de 1930). 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

578 

 

possa então passar aos estudos empíricos. Vários outros intelectuais também se preocupam 

com a abordagem que o professor escolhe para tratar da arte na escola, como expõe Cecília 

Meireles na crônica Orfeões escolares: 

Além do desenho, — precário desenho infantil, que ainda não foi visto 

com os olhos necessários que lhe distinguissem a beleza original e o 

gosto primeiro de criação, — que mais se tem feito de educação 

artística nas escolas? 

— Que é que as senhoras têm ensinado de música? — perguntou 

Villa-Lobos às professoras presentes. 

— Hinos patrióticos... marchas... 

Não é que as professoras não quisessem ou não pudessem fazer 

melhor. Todos o sabem. O mal vem do ambiente, das possibilidades, 

do estímulo, da organização. (MEIRELES, 2001, v. 4, p. 67).51 

Seria, assim, importante propiciar aos estudantes a vivência necessária para explorar 

seus sentidos, o que poderia ser possível por meio da educação estética. Desta forma, não 

bastaria apresentar a literatura, a música, a pintura às crianças ou preparar apresentações 

artísticas, se elas não fossem instigadas à percepção estética da arte. Deve-se pensar a arte 

como um fim em si mesma, não como um mero recurso pedagógico, de maneira que uma área 

de atuação/conhecimento não sufoque, apague ou prejudique de alguma forma outra. 

A relação entre educação e arte, se não queremos vê-la reduzida à 

subordinação de uma pela outra, passa por compreender os processos 

de apropriação para que se ofereçam oportunidades significativas de 

experiência estética, de caráter dialógico, aos tantos sujeitos 

contempladores, fugindo de modelos e de cópias, favorecendo sua 

ampliação de repertório. (LEITE, 2008, p. 35-36). 

Na perspectiva de formação identitária pela arte na escola, Cecília Meireles defende o 

folclore, sem excluir outras culturas, como uma manifestação cultural e artística essencial para 

compreensão da sociedade. A autora, durante seus estudos sobre folclore, discute a 

necessidade de resgate das raízes folclóricas brasileiras, sem deixar de priorizar os clássicos, 

sendo, pois, uma questão de identidade cultural: nacional e universal.  

                                                           
51 Crônica: Orfeões escolares (Rio de Janeiro, Diário de Notícia, 8 de março de 1932). 
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Os grandes gênios da arte — como os da ciência — não têm pátria, 

não têm limites e, malgrado sofram, muitas vezes, do julgamento dos 

contemporâneos que os reduzem, no seu conceito, à mediocridade 

mais detestável, sempre sabem estar num ambiente universal que é 

a sua mais íntima e duradoura satisfação. 

Que possuem esses homens de extraordinário? Apenas um dom 

profundo de beleza, — porque é também beleza a ciência que se faz 

sem abolir as dependências entre o individual e o universal. 

(MEIRELES, v. 1, p. 62).52 

A crônica Arte e educação revela contradições no pensamento de Cecília Meireles em 

relação à tendência nacionalista da arte nos anos de 1930. Para a poeta, tínhamos que traçar 

uma identidade nacional educacional, cultural e artística, mas isso não implicaria ver a arte 

como uma questão apenas nacional, pois ela transcende as fronteiras de um país. Haveria o 

folclore como manifestação artística e cultural em termos nacionais (particulares de acordo 

com o país) e um outro universo artístico, que deveria ser considerado universal. Cabe ao 

professor mediar estas duas manifestações na escola, propiciando ao educando a educação 

estética e criando um “ambiente infantil” para tal. 

Essa questão do ambiente infantil está claro que não se limita, 

apenas, a um certo cuidado com a beleza que circunda a vida física 

da criança, -mas a sua vida total. É uma atmosfera ilimitada que 

adere a cada atividade infantil, acompanhado-a em todos os seus 

movimentos, em todos os seus deslocamentos, em todas as suas 

variações. [...] 

Porque, na verdade, que vale estarmos dispondo com todo o cuidado as 

mais belas coisas para dirigirmos a atividade estética da criança por um 

rumo favorável, se logo a seguir perturbamos os resultados disso com um 

pensamento menos belo, que nos venha a escapar pelo gesto ou pela voz. 

(MEIRELES, 2001, v. 1, p. 213). 

Para Cecília Meireles, um ambiente infantil que propicia a educação estética não esta 

relacionado apenas ao espaço físico, mas a como dispõem idéias, dizeres e ações às crianças. A 

poeta entende a criança como um ser puro propício a apreender pelo exemplo e sensível às 

manifestações artísticas: 

                                                           
52 Crônica: Educação artística [III] (Rio de Janeiro, Diário de Notícia, 29 de janeiro de 1932). 
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É porque nós, desgraçadamente, já andamos esquecidos; mas, 

quando fomos pequenos, tivemos também essa maravilhosa 

imaginação com que qualquer criança deslumbra o mais requintado 

poeta. 

E éramos tão senhores da vida, com todos os seus cenários e as sua 

aparências, acreditávamos tanto na eternidade profunda das coisas, 

malgrado as suas superficiais e parciais extinções, que a morte era 

para nós qualquer coisa enganosa, que os adultos não tinham ainda 

encarado bem, que ainda não conheciam de perto e só por isso, 

com certeza, não sabiam ainda vencer... (MEIRELES, 2001, v. 1, p. 

221).53 

A questão da capacidade criadora e imaginativa da criança é destacada pela poeta em 

vários momentos, devendo ser conservada e explorada em todos os momentos e ambientes 

de convívio da criança. Assim, uma das críticas feitas aos professores e à escola refere-se às 

atitudes que restrinjam o uso da imaginação infantil. A criança teria uma pré-disposição ao 

estético, devendo ser orientadas. 

As crianças, felizmente, não sabem dessas coisas. Para elas, todas as 

histórias brotam simplesmente na vida como as estrelas do céu e as 

flores do jardim, brilhando por algum tempo na sua imaginação 

riquíssima, e deixando nela um vestígio de alegria que, unido a outros 

vestígios, compõe esse mundo interior, maravilhoso e mal conhecido, 

que à noite se ilumina para a festa de cada sonho. 

As crianças têm essa sabedoria, que já nos falta, de não se 

interessar pelas coisas determinadas e indiscutíveis. Seu universo 

não exige realidades: admite todas as aparências. Por isso, 

enquanto são assim, não sofrem. Ainda não dependem de 

impossível nenhum. Estão em “condição absoluta”, por assim dizer. 

Depois, a gente lhes vai ensinando a ser relativas. Vai transmitindo 

essa arte de sofrer, que os outros também nos legaram, e em que, 

uns e outros, somos tão generosos... (MEIRELES, 2001, v. 4, p. 132).54 

                                                           
53 Crônica: A imaginação maravilhosa da infância (Rio de Janeiro, Diário de Notícia, 15 de julho de 1931). 

54 Crônica: Literatura infantil [II] (Rio de Janeiro, Diário de Notícia, 2 de agosto de 1931). 
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Quanto ao campo literário infantil, Cecília Meireles discorre sobre a falta de autores e 

livros que desenvolvam a capacidade criadora e visão estética da criança. Há não, de acordo 

com a poeta, naquela época, autores que escrevam para crianças: 

Ora, se há, também, coisa fácil de ser verificada é que nós não temos 

escritores, escritores-feitos, escritores-consagrados pelo senso das 

gerações que vêm, e que ainda não estejam contaminadas nem pelo 

preito aos “medalhões”, nem pela lisonja aos cabotinos, — não 

temos escritores que se dediquem a fazer livros infantis, como os faz 

um Mukerjee, na índia, e uma Selma55, na Suécia, por exemplo. 

(MEIRELES, 2001, v. 4, p. 119).56 

Nesse trecho de uma crônica de Cecília Meireles, percebe-se que a poeta desconsidera 

a existência das obras infantis de Monteiro Lobato, que, desde os anos de 1920, ganha espaço 

no cenário nacional referente aos livros para criança. Em carta a Fernando de Azevedo, datada 

de 9 de novembro de 1932, a poeta expõe seu ponto de vista sobre os livros de Lobato que 

recebeu para leitura. 

Recebi os livros de Lobato. Preciso saber o endereço dele para lhe 

agradecer diretamente. Ele é muito engraçado, escrevendo. Mas 

aqueles seus personagens são tudo quanto há de mais malcriado e 

detestável no território da infância. De modo que eu penso que os 

seus livros podem divertir (tenho reparado que divertem mais os 

adultos que as crianças) mas acho que deseducam muito. É uma 

pena. E que lindíssimas edições! Devo confessar-lhe que uma das 

coisas que me estão me constrangendo na elaboração deste livro é 

o seu próprio feitio, em relação aos demais. O seu feitio literário, 

espiritual, requintado. Creio que mundo eu assinaria um livro como 

os de Lobato, embora não deixe de os achar interessantes. 

(MEIRELES, 1932 apud LAMEGO, 1996, p. 229). 

Ao criticar Monteiro Lobato, Cecília Meireles deixa transparecer sua crença na função 

educativa do livro. Alice Mitika Koshiyama (2006), ao discorrer sobre Lobato, destaca em 

                                                           
55 Selma Lagerlöf (1858-1940), escritora e educadora infantil sueca, foi a primeira mulher a receber o 

prêmio Nobel de Literatura, que doou aos esforços nacionais contra os Nazistas.  

56 Crônica: Literatura infantil [I] (Rio de Janeiro, Diário de Notícia, 28 de junho de 1930). 
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vários momentos preocupação deste autor em escrever livros que agradem à infância e sejam 

para as crianças um lugar imaginário em que se vejam. 

O contato com livros pouco convidativos para crianças reforçava as 

intenções de Lobato escrever literatura infantil que era fazer livros 

“onde as crianças possam morar. Não, ler e jogar fora; sim morar, 

como morei no Robinson e em Os filhos do Capitão Grant”. 

(KOSHIYAMA, 2006, p. 100, grifos da autora). 

No entanto, Cecília Meireles não percebe a concretização do objetivo de Lobato em 

razão da sua visão da criança como “alma pura”, devendo ser exposta a exemplos de “bons 

comportamentos” e “boas leituras”. Na mesma carta em que critica Lobato, a poeta relata à 

Fernando de Azevedo o andamento do livros de contos que estava escrevendo (versões e 

traduções de contos do folclore de vários países como Dinamarca, Finlândia, Noruega, 

classificando-os como poéticos e, uma vez selecionados por ela, próprios para o público 

infanto-juvenil. 

Como o inquérito realizado sobre a leitura infantil demonstrava um 

interesse maior em crianças de 12 a 14 anos, procurei fazer o livro para 

esses leitores e, assim, tive de escolher o tema e a linguagem que já são 

bastante poéticos: numa transição da infância para a adolescência. No 

entanto, pelo meu feitio imaginativo e o meu estilo, sinto que este livro 

subiu muito do nível comum (não digo como valor, mas como dificuldade, 

a meu ver). (MEIRELES, 1932 apud LAMEGO, 1996, p. 228). 

Cecília Meireles, para verificar se sua seleção é apropriada à idade a que se destina, 

relata nessa carta que pretendia submetê-los à leitura de algumas classes de alunos entre 12 e 

24 anos. Temos assim, uma imagem de Cecília Meireles como autora que se preocupa com a 

recepção estética de seus textos.  

Não é raro encontrarmos nas crônicas de Cecília Meireles referências a autores de 

literaturas estrangeiras que, segundo a poeta, criaram obras próprias para a infância, como 

Gabriela Mistral, Selma Lagerlöf e Constâncio C. Vigil. Em uma de suas crônicas, Literatura 

Infantil II, a poeta cita os contos de Perrault, considerados parte do folclore europeu que 

acabou se tornando parte do folclore mundial, como exemplo de bons textos para a infância. 
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E, por estarmos falando em literatura infantil, lembramo-nos 

daqueles encantadores e inesquecíveis contos de Perrault, que têm 

feito e farão, por muito tempo, ainda, a delícia de inúmeras gerações. 

Dizemos assim: Contos de Perrault, e parece-nos que nada mais é 

preciso acrescentar. E pensamos naquele velho Perrault de cabeleira 

derramada pelos ombros, a boca meio contraída sob o nariz grande e 

forte, os olhos meio apreensivos sob as sobrancelhas cerradas. 

(MEIRELES, 2001, v. 4, p. 131).57 

A literatura infantil, durante o período de 1930, foi alvo de grande preocupação de 

Cecília Meireles, que também discutiu a educação artística como uma forma de manifestação 

artística sensibilizadora na escola, condenando iniciativas de pura reprodução de objetos 

artesanais e defendendo-a como uma disciplina nacionalizadora: 

Os nossos professores já terão tido ocasião de ler alguma coisa sobre 

a educação artística no México e saberão, portanto, do enorme 

prestígio de que gozam as escolas de pintura ao ar livre de que 

Ramos Martinez foi um dos orientadores. Devem, igualmente, saber 

do apoio que vêm tendo todas as manifestações de arte típica, nesse 

país, em que a Nova Educação tem um dos seus núcleos mais 

intensos, na América. 

É alguma coisa desse gênero que pretende o projeto apresentado 

pelo sr. Aníbal Bonfim: animar o gosto pelas coisas brasileiras, no 

terreno artístico, e expandi-lo através da nossa educação popular, 

formando, assim, habitantes novos para uma terra que a Revolução 

veio fazer nova também. (MEIRELES, 2001, v. 4, p. 20).58 

Mais uma vez, identificamos o professor, no prisma da poeta, como responsável pela 

busca, divulgação e aplicação de novas idéias em torno da arte e da cultura. Não basta ao 

professor a técnica para ensinar “conteúdos formais”, ele deve manter-se atento às tendências 

e acontecimentos da arte. 

                                                           
57 Crônica: Literatura infantil [II] (Rio de Janeiro, Diário de Notícia, 2 de agosto de 1931). 

58 Crônica: Educação artística e nacionalizadora (Rio de Janeiro, Diário de Notícia, 13 de novembro de 

1930). 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

584 

 

A poeta considerava também a música como elemento de formação estética da 

infância e da nacionalidade brasileira. Apoiou e elogiou as iniciativas da Associação Brasileira 

de Música dentro e fora da escola. Na escola, a música propiciaria a formação de um ambiente 

cultural que facilitaria a formação estética das crianças. 

Também por um ideal dessa natureza existe, reunindo os mais 

notáveis e prestigiosos elementos do nosso mundo musical, a 

Associação Brasileira de Música, que pugna pela criação de um 

ambiente cultural especializado, e projeta estudar todos os 

problemas de educação musical, nos seus mais interessantes 

detalhes. (MEIRELES, 2001, v. 4, p. 27). 

Justamente por acreditar ser a escola um ambiente de transformação, perpetuação e 

criação cultural e artística, defendeu uma reforma educacional que considerasse a cultura e a 

arte como partes fundamentais na formação dos alunos e da sociedade em geral. Sendo a 

escola primária, segundo a poeta, a etapa que poderia promover mudanças significativas no 

sistema educacional, é nela que a poeta prioriza suas reflexões sobre estes temas. No entanto, 

segundo a poeta, há vários temas que merecem atenção e providências urgentes, listadas por 

ela em carta a Fernando de Azevedo: 

O espírito da Reforma. A escola primária como ponto de partida para 

uma organização educacional completa. As várias etapas do processo 

educacional: Escola Normal (formação do professor), Escolas 

Profissional, Universidade. Relações entre escola e a vida, o 

desenvolvimento da organização educacional e o da organização 

humana; sem paralelismo. (MEIRELES apud LAMEGO, 1996, p. 212). 

De certo, Cecília Meireles se preocupou muito com a formação profissional de 

professores como uma forma de iniciar reformas eficazes na educação. Esta também foi a 

preocupação de vários outros intelectuais que se ocuparam com o problema de educação 

brasileira nos anos de 1920 e 1930. 

Mas a formação do professor deve ocorrer também quando este não frequentar 

bancos escolares, pois este deve-se manter vigilante as mudanças que ocorrem diariamente na 

educação. Devem se manter atualizados. 
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 Assim, de acordo com Meireles, o professor deve ser consciente de suas 

responsabilidades em relação a sociedade, pois ele responsável pela “formação da 

humanidade”.  

 

 

Considerações finais 

 

Assim, discutimos crônicas que tratam de temas que, segundo Cecília Meireles, estão 

interligados à arte e à cultura, como a escola, vista como formadora da identidade nacional. 

Ainda hoje, como em 1930, muitos intelectuais se preocupam em refletir sobre a presença da 

arte na escola como manifestação cultural brasileira fundamental para constituição da história 

identitária de uma sociedade.  

Assim, estudar a concepção de uma poetisa, jornalista e educadora sobre um 

momento importante na história da busca de uma nacionalidade, almejada ainda hoje, nos 

elucida os embates que ocorrem nos projetos e períodos de transformações das concepções 

de arte e cultura numa sociedade. Nos elucida como a relação com a arte e a cultura dos anos 

de 1930 desenhou o cenário cultural e artístico atual. Segundo Cevasco (2004), a identidade 

nacional está ligada à construção da cultura popular e aos fatos políticos. Podemos, pois, 

entender as relações de poder que se estabeleceram nos anos de 1930 — e ainda perduram 

sobre cultura e arte — sob a visão da poetiza Cecília Meireles. 

Desta forma, por meio das crônicas de Meireles, podemos promover reflexões sobre 

as mudanças e inovações culturais dos anos de 1930 e também sobre como elas se refletem no 

cenário cultural e artístico atual. 
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Resumo 

O presente trabalho busca socializar uma estratégia pedagógica utilizada em uma turma 
do 2º período da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, 
com crianças que demonstraram uma necessidade de apoio em algumas atividades e 
ações realizadas em sala de aula. Com base na perspectiva de um trabalho inclusivo e 
buscando contribuir com a parceria entre escola e famílias, o Caderno de sugestões de 
atividades e brincadeiras é concebido como uma estratégia de apoio ao 
desenvolvimento da criança e não como um reforço. Tem como objetivo geral apoiar a 
criança em seu processo de desenvolvimento da aprendizagem, contribuindo para que a 
mesma aumente seu interesse pelos registros escritos, e por jogos e brincadeiras que a 
levem a criar novos aprendizados. As propostas visam estimular as crianças em 
diferentes aspectos: trabalho com o nome próprio, incentivo à leitura; musicalidade; 
trabalho com os nomes das pessoas; brincadeiras e jogos de movimento; jogos e 
atividades matemáticas; artes; dentre outras.  Esperamos por meio desse texto, 
contribuir às práticas educacionais e aos saberes docentes, numa perspectiva de um 
trabalho pedagógico que busca atender as necessidades dos alunos e contribua com o 
desenvolvimento de suas aprendizagens. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem, Apoio, Parceria. 
 

Introdução 

 

Partindo do pressuposto de que a educação é um direito de todos e dever da 

família e do Estado, consideramos que a escola e a família são duas instituições 

fundamentais para desencadear os processos evolutivos das pessoas, atuando como 

propulsoras ou inibidoras do seu crescimento físico, intelectual, emocional e social e 

por isso devem atuar enquanto parceiras no processo educacional (DESSEN E 

POLONIA, 2007).  
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Como a família é o principal responsável pelo desenvolvimento educacional da 

criança, cabe à escola articular ações com a mesma e mantê-la sempre informada a 

respeito das informações administrativas da escola, bem como da proposta pedagógica e 

do processo de aprendizagem do aluno. Ao pesquisar sobre a parceria entre a escola e a 

família, Dessen e Polonia (2007, p.22) afirmam que,  

 

na escola, os conteúdos curriculares asseguram a instrução e 
apreensão de conhecimentos, havendo uma preocupação central com o 
processo ensino-aprendizagem. Já, na família, os objetivos, conteúdos 
e métodos se diferenciam, fomentando o processo de socialização, a 
proteção, as condições básicas de sobrevivência e o desenvolvimento 
de seus membros no plano social, cognitivo e afetivo. 
 

Considerada a instituição mais importante na formação educacional de uma 

criança, percebe-se a relevância da participação da família na vida escolar dos filhos, o 

que contribui significativamente no aprendizado e desempenho destes, visto que eles se 

sentem valorizados, motivados e importantes na vida de seus pais. Mas como a família 

pode contribuir mais diretamente ao desenvolvimento escolar de seus filhos? 

Como exemplos de ações que a família pode realizar com seus filhos, e 

consequentemente contribuir no seu desenvolvimento educacional, temos a importância 

no auxílio às tarefas escolares, nas atividades de incentivo à leitura, no apoio à 

compreensão social dos números e letras. Vasconcelos (1989, p. 127) contribui a 

respeito quando traz as seguintes orientações: 

 

Quando solicitado à ajuda no estudo, procurar chamar atenção ao que 
é fundamental, ao que é mais significativo; não fazer “questionário” 
para o filho decorar perguntas e respostas. Orientar para que a criança 
se preocupe em compreender o que estuda e não em decorar. 
 

Também concebemos que um trabalho de parceria entre escola e família 

contribui muito com uma escola na perspectiva inclusiva, na qual o aluno é sujeito de 

direito e foco central de toda ação educacional. De acordo com BRASIL (2004, p.8),  

 

[...] a escola inclusiva é aquela que conhece cada aluno, respeita suas 
potencialidades e necessidades, e a elas responde, com qualidade 
pedagógica. Para que uma escola se torne inclusiva há que se contar 
com a participação consciente e responsável de todos os atores que 
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permeiam o cenário educacional: gestores, professores, familiares e 
membros da comunidade na qual cada aluno vive. 

 
Sendo assim, a escola deve ser organizada para favorecer a cada aluno, 

independentemente de etnia, sexo, idade, deficiência, condição social ou qualquer outra 

situação, a partir de um ensino significativo, que garanta o acesso ao conjunto 

sistematizado de conhecimentos como recursos a serem mobilizados. (BRASIL, 2004) 

 

Trabalho pedagógico 

 

A proposta pedagógica da Escola de Educação Básica da Universidade Federal 

de Uberlândia (Eseba/UFU) para a Educação Infantil se baseia na Pedagogia de 

Projetos. Essa metodologia é definida por Barbosa (1998, p. 2), como: 

 

[...] um dos modos de organizar o ato educativo que indica uma ação 
concreta, voluntária e consciente que é decidida tendo-se em vista a 
obtenção de alvo formativo determinado e preciso. É saber parar, na 
prática escolar, de uma situação-problema global dos fenômenos, da 
realidade fatual e não da interpretação técnica já sistematizada nas 
disciplinas. 
 

Nessa perspectiva, há o envolvimento de todos os alunos em investigações de 

problemas baseados em temas que para eles são atrativos e irão culminar em resultados. 

Dessa forma, a qualidade pedagógica citada em BRASIL (2004) não diz respeito apenas 

à confecção de atividades de registro gráfico ou na organização de folhas impressas. Os 

portfólios das crianças ilustram todas as ações realizadas em sala de aula e nos espaços 

diferenciados como o parque, a brinquedoteca, o espaço cultural, bem como pelas áreas 

da educação física, psicologia escolar e educação especial.   

Essas ações tem por objetivos fazer com que a criança, junto aos seus 

professores e colegas, reflita sobre o que está fazendo e dizendo; planeje o que 

pretendem fazer, a partir do que lhe é significativo ou de natureza lógico-operatória, 

levando em conta também os outros aspectos do desenvolvimento como o psicomotor, 

para que desenvolva sua coordenação motora fina e seus movimentos; o social, de 

forma a interagir mais e ampliar sua sociabilidade  com seus colegas, professora e com 

todo o ambiente escolar; bem como o afetivo, para que busque criar estratégias de 
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resolução dos problemas, expresse seus desejos e sentimentos, e se sinta motivado e 

atendido em suas necessidades. 

Mas além dentro dessas estratégias utilizadas pelos professores na escola e na 

sala de aula, muitas vezes faz-se necessário oportunizar recursos e/ou estratégias 

diferenciados que possibilitam o acesso de todos os alunos ao conhecimento (BRIANT 

& OLIVER, 2012). Como por exemplo, a utilização de recursos adaptados, os quais 

podem ser simples ou envolver tecnologias mais avançadas como programas específicos 

de computação. Nesse aspecto, temos a utilização de sistemas de comunicação 

alternativa, a colaboração entre os pares, a administração do tempo para o planejamento 

adequado das atividades e a prática do manejo do conteúdo. (STAINBACK e 

STAINBACK, 1999).  

Sobre o uso de estratégias diferenciadas, Bordenave e Pereira (2007), 

consideram que,  

 

Essas estratégias estão relacionadas com a forma de oferecer ao aluno 
oportunidade para viver as experiências desejadas, são também as 
maneiras de estruturar a atividade, isto é, estabelecer situações de 
ensino-aprendizagem, em que haja uma alta probabilidade de que ditas 
experiências realmente aconteçam. 
 

Considerando as especificidades de tais propostas pedagógicas na Educação 

Infantil, bem como a articulação de um trabalho que caminhe para práticas inclusivas, 

que considere as diferenças de cada aluno, realizamos durante os anos de 2014-2015 um 

Projeto de Ensino em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade 

Federal de Uberlândia, intitulado “A inclusão na educação infantil: reflexões e 

contribuições do estagiário junto ao professor diante da dinâmica da sala de aula” 

buscando propiciar uma investigação teórico-prática sobre a inclusão e suas possíveis 

contribuições à formação do aluno estagiário do Curso de Pedagogia. 

Esse projeto permitiu que a partir dos embasamentos teóricos realizados, as 

bolsistas realizassem suas observações e reflexões sobre o contexto dos pressupostos da 

educação inclusiva, propondo ações de intervenção na sala de aula, que contribuíram 

com as práticas pedagógicas articuladas ao cotidiano na educação infantil.  Assim, 

visando alcançar os objetivos do projeto, buscou-se refletir sobre as práticas inclusivas 
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na infância a partir das investigações que conseguimos realizar do trato pedagógico no 

cotidiano da sala de aula.  

Acreditamos que essa parceria entre bolsista e professor evidencia o 

enriquecimento teórico-prático das investigações propostas no projeto, na medida em 

que é proporcionado aos estagiários bolsistas “o exercício da pesquisa, uma vez que 

aguça o olhar investigativo e a busca de soluções para os problemas que emergem do 

contexto escolar, a partir do contato direto com essa realidade” (Melo, 2008, p. 110). 

Dessa forma, foram realizadas propostas de ações e atividades articuladas ao 

cotidiano na educação infantil, a fim de possibilitar a tais bolsistas realizar suas 

observações e fazer relações sobre o processo da inclusão diante dessa dinâmica. E uma 

das ações realizadas que muito contribuiu tanto para a formação das bolsistas como para 

a prática do professor, temos a proposta do Caderno de Sugestão de Atividades e 

Brincadeiras. 

A organização desse Caderno surge como um desmembramento das observações 

e reflexões das bolsistas junto à professora da sala, as quais considerando o propósito de 

atender as necessidades que alguns alunos de uma turma do 2º período estão 

apresentando em seu processo de aprendizagem, objetivaram contribuir com um 

ambiente educativo mais acessível para todos, em que os alunos possam se beneficiar e 

as famílias possam ajudá-los com mais um recurso pedagógico. 

 

A proposta do Caderno  

Com base na perspectiva de um trabalho inclusivo e buscando contribuir com a 

parceria entre escola e famílias, o caderno de sugestões foi proposto para algumas 

crianças de uma turma do 2º período da Eseba, organizado pela professora regente em 

parceria com a monitora da Educação Especial e bolsista de um projeto de ensino. A 

execução do trabalho conta com a colaboração direta das famílias dessas crianças, e 

também com a parceria das professoras do AEE, psicóloga escolar e coordenação 

pedagógica. 

O Caderno foi elaborado em 2014 e também em 2015 por um período de 4 

meses, como uma estratégia de apoio ao desenvolvimento da criança e não como um 
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reforço. É um recurso que faz parte do trabalho pedagógico realizado em sala de aula, e 

as propostas de atividades enviadas são contextualizadas com os conteúdos ou objetivos 

que estão sendo trabalhados naquele espaço e tempo escolar. Por isso, se caracteriza 

como fonte de acompanhamento processual do trabalho docente, na qual a família é 

corresponsável pela realização das atividades juntamente com a criança.  

Nossa intenção surge a partir das necessidades que a própria criança tem 

demonstrado em sala, e o principal objetivo é contribuir para que a mesma, com o 

auxílio de sua família, aumente seu interesse pelos registros escritos, por jogos e 

brincadeiras que o levem a criar novos aprendizados. 

Para tanto, é importante que seja criado um ambiente favorável a esse momento, 

longe de qualquer possibilidade de barulhos ou distração para que a criança amplie suas 

habilidades de atenção e concentração. Esperamos que tais sugestões venham 

complementar os conhecimentos que a criança já possui, e que fortaleçam a relação com 

a família, com foco na aprendizagem dessa criança. 

 

Objetivo Geral: 

Apoiar a criança em seu processo de desenvolvimento da aprendizagem. 

Objetivos Específicos: 

- Estimular o desenvolvimento cognitivo e da coordenação motora. 

- Incentivar a utilização de recursos da memória. 

- Estimular a atenção e concentração. 

- Estimular o interesse pelas atividades de registro. 

- Favorecer a ampliação nas noções espaço-temporal. 

- Incentivar a ampliação da comunicação oral. 

 

Avaliação 

- Registro descritivo sobre a realização de cada proposta, feito pelas famílias. 

 - Observação e registro do desenvolvimento do (a) aluno (a) após utilização do 

caderno, pela monitora e professora. 

- Análise da apropriação do processo da aprendizagem, nível de interesse, etc. 
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- Realização de reuniões com os envolvidos na proposta (família, professora, 

monitora e professora do AEE). 

 

Atividades sugeridas no Caderno 

As atividades são sugeridas mensalmente, com possibilidade de serem realizadas 

em diferentes frequências, não se tornando rígidas ou fechadas quanto a isso, mas 

salienta-se a importância de que o Caderno seja utilizado na rotina semanal da criança. 

As atividades visam estimular as crianças nos diferentes aspectos abaixo: 

�  Trabalho com o Nome próprio 

  Periodicidade: semanalmente 

Um dos principais objetivos na educação infantil é contribuir para que as crianças 

reconheçam o seu nome, identificando-o, nomeando as letras que o compõem, fazendo a 

contagem das letras, percebendo a sequência correta dessas letras e conseguindo realizar 

a escrita do mesmo. 

Como o registro escrito do nome completo já faz parte da realidade das crianças no 2º 

Período, além de algumas atividades promoverem a ampliação do conhecimento do 

nome completo, é sugerido às famílias que estimulem sempre essa ação, solicitando em 

todos os registros que a criança escreva seu nome completo. 

 

� Incentivo à leitura 

Periodicidade: diariamente 

As famílias desempenham um papel muito importante nas atividades de incentivo à 

leitura, seja através da estória contada antes de dormir ou a partir de músicas, poesias e 

bilhetes. Já é comprovado cientificamente, que quando o adulto tem o hábito da leitura, 

as crianças terão um interesse maior pelos recursos literários. Ler para os filhos também 

é importante fonte de prazer, pois, ao mesmo tempo em que se oferece algo valioso para 

as crianças como a nossa presença, lhes fornecemos a possibilidade de "viajar" pelo 

mundo pelas páginas de um livro (SOARES, 2000). Dessa forma, o caderno traz 

inúmeras sugestões de leituras relacionadas à literatura infantil e de conhecimentos 

sobre os temas dos projetos realizados em sala.  
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� Musicalidade 

Periodicidade: frequentemente  

De acordo com a rotina da turma, sempre são cantadas diferentes músicas, no intuito de 

ampliar o repertório das crianças e estimular sua oralidade e memória. Então, é 

elaborada para as famílias uma seleção das músicas mais cantadas no grupo, cujo 

repertório pode ser alterado. É proposto às mesmas que pesquisem sobre tais músicas na 

internet e cantem sempre que puderem com o(a) seu(sua) filho(a), alternando as 

músicas. 

1. ALECRIM 

2. SABIÁ LA NA GAIOLA 

3. A CANOA VIROU 

4. JOÃO PEGOU O PÃO 

5. O CARAMUJO E A SAÚVA 

6. O SAPO NÃO LAVA O PÉ 

7. O FOGUETE 

8. A CORUJA  

9. CARANGUEJO NÃO É PEIXE 

10. BORBOLETINHA 

11. BORBOLETA PRETA DA ASA AMARELA 

12. TINHA UMA CASINHA 

13. O ÔNIBUS 

14. FICO ASSIM SEM VOCÊ 

15. ERA UMA CASA MUITO ENGRAÇADA 

16. DA NORUEGA DISTANTE (CUCO) 

17. ABÓBORA FAZ MELÃO 

18. MINHOCA 

19. SEU LOBATO 

20. TRA LÁ, TRÁ LÁ, TRA LÁ LÁ LÁ LÁ LÁ 

 

� Trabalho com os nomes das pessoas  

Periodicidade: semanalmente 
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A criança nessa faixa etária tem muito interesse em conhecer sobre os nomes de seus 

pais, coleguinhas, de sua professora. Podemos pensar até mesmo em nomes de 

personagens de desenhos ou animal. Por isso, devemos estimulá-la no conhecimento 

das letrinhas também desses nomes. Dessa forma, existem algumas propostas que 

sugerem que a criança além de dizer o nome, saiba se expressar sobre as características 

físicas a partir da imagem, e assim seja estimulada também sua memorização, suas 

relações perceptivas e também sua socialização.  

 

� Brincadeiras e jogos de movimento: desenvolvimento da coordenação motora. 

Periodicidade: quinzenalmente  

O movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento e da cultura humana. As 

crianças se movimentam desde que nascem adquirindo cada vez maior controle sobre 

seu próprio corpo e se apropriando cada vez mais das possibilidades de interação com o 

mundo, experimentando sempre novas maneiras de utilizar seu corpo e seu movimento. 

Ao movimentarem-se, as crianças expressam sentimentos, emoções e pensamentos, 

ampliando as possibilidades do uso significativo de gestos e posturas corporais. O 

movimento humano, portanto, é mais do que simples deslocamento do corpo no espaço: 

constitui-se em uma linguagem que permite às crianças agirem sobre o meio físico e 

atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio de seu teor 

expressivo. (RCN. Educação infantil, p 15). Por isso, o Caderno também contempla 

sugestões de jogos e brincadeiras em que a criança possa desenvolver seus movimentos, 

e se expressar mais corporalmente. 

 

� Jogos e atividades matemáticas 

Periodicidade: semanalmente  

O desenvolvimento lógico matemático deve estar presente na vida dos alunos, bem 

como no cotidiano da sala de aula, de maneira significativa e contextualizada. Dessa 

forma, abordamos os principais conceitos matemáticos na educação infantil, utilizando 

de estratégias que partem mais do concreto para o abstrato, e assim desenvolva suas 

habilidades da classificação, associação, noção de número, relação número e 

quantidade. Mas também buscamos realizar atividades que demandem desafios que 
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implicam o uso de estratégias cognitivas pelas crianças em situações de resolução de 

problema, estimulando o raciocínio lógico-matemático. Para tanto envolvemos em 

nossa proposta muitos jogos e brincadeiras, que partiram dos interesses demonstrados 

pelas crianças no cotidiano da sala de aula e com o trabalho envolvendo o Calendário. 

 

� Trabalho envolvendo as artes  

Periodicidade: semanalmente 

O trabalho envolvendo as Artes na Educação Infantil é desenvolvido de forma 

significativa, contextualizando a expressão e comunicação humana junto ao cotidiano 

escolar.  Conectadas com práticas pedagógicas que buscam aliar criações artísticas e 

vivências cotidianas, as artes expressam, comunicam e atribuem sentidos a sensações, 

sentimentos, pensamentos e realidade através de desenhos, músicas, danças, pinturas, 

arquiteturas, formas, luzes, texturas, elementos geográficos, objetos  tridimensionais,  

etc. 

Nesse sentido, buscamos oferecer condições que estimulem a sua criatividade, 

pesquisa e criação, fazendo com que a criança perceba e valorize a arte, visto que a 

realização de atividades criativas oferece à criança a possibilidade de desprender-se de 

limitações, dando-lhe chance de tornar-se independente, expressiva, crítica e autocrítica.  

 

Considerações 

 

A partir da parceria entre escola e família entendemos que as crianças podem se 

desenvolver de maneira mais prazerosa e tranquila, e o Caderno de sugestões de 

atividades é organizado na perspectiva de fortalecer essa parceria em prol do 

desenvolvimento global da criança.  

Salientamos que o Caderno surgiu a partir de uma demanda da própria família 

em ter um recurso para apoiar seu(sua) filho(a) em seu processo de desenvolvimento, e 

não deve substituir o trabalho pedagógico realizado no espaço escolar. Pelo contrário, 

ele se concebe como parte desse trabalho enquanto estratégia pedagógica entre família e 

professor que busca estimular o desenvolvimento da criança de maneira mais 

processual, a partir das necessidades que a mesma apresenta.  
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Mas é importante ressaltar que nem todas as experiências advindas da 

organização do Caderno tiveram sucesso. Se a criança não despertar seu interesse, bem 

como se família não compreender os objetivos e/ou não organizar em sua rotina familiar 

um momento para que tais atividades aconteçam a mesma não vai conseguir repassar ao 

professor suas observações e a proposta não ocorre de acordo com o que estava sendo 

objetivado. É necessário que todos envolvidos de disponham e acompanhem o que está 

sendo realizado. 

Dessa forma, por meio do presente relato, esperamos contribuir às práticas 

educacionais e aos saberes docentes, numa perspectiva de um trabalho pedagógico que 

busca atender as necessidades dos alunos e assim contribua com o desenvolvimento de 

suas aprendizagens. 
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Resumo: Vivemos em um país de grande extensão territorial, muitas riquezas materiais 
exploradas economicamente e uma enorme diversidade social, política, religiosa, 
geográfica, cultural, etc. Vivenciamos também a era digital onde as informações 
circulam instantaneamente pelos mais variados meios de comunicação. Diante desse 
quadro de heterogeneidade e aceleração pretendemos através desse artigo discutir a 
temática “Ser leitor: diálogo entre concepções e dados estatísticos”. No próprio tema já 
está descrita implicitamente a metodologia adotada, analisaremos pesquisas, 
informações, dados estatísticos referentes a leitura e confrontaremos tais 
‘verdades/evidências’ com posicionamentos de pesquisadores da área da leitura, 
buscando olhares, ou seja, leituras mais aprofundadas e sistematizadas com 
embasamento teórico referentes ao assunto. A análise de documentos públicos 
elaborados por agentes governamentais e não-governamentais nos auxiliarão, aliando a 
essas informações, ideias e perspectivas de pesquisadores como Magda Soares, Luiz 
Percival Leme Britto, Paulo Freire, Roger Chartier, Rildo Cosson, Alberto Manguel, 
entre outros. A tentativa é de se traçar um breve panorama brasileiro e seus leitores que 
muitas vezes se caracteriza num cenário de desigualdades e contradições, 
desmistificando e reafirmando o Brasil como nação leitora desde a infância.  
 
Palavras-chave: Leitura, Analfabetismo, Letramento. 

 

O Brasil e a leitura 
 

No ano de 2014 o Brasil conseguiu se manter em 7° lugar entre as 10 maiores 

economias do planeta em relação ao Produto Interno Bruto – PIB. De forma sucinta o 

PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos num determinado local em um 

determinado período. Tal indicador é utilizado para mensurar a atividade econômica de 
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um país. Quanto mais o país cresce economicamente isso sinaliza um aumento 

quantitativo da produção e o que se espera como principais consequências são: 

enriquecimento da população, geração de empregos, elevação do nível de vida, entre 

outras. Estar em 7° lugar num universo mundial, diga-se de passagem, nos parece ser 

uma posição confortável. 

Estamos num momento de crise e a previsão mais otimista de especialistas da área 

é que agora em 2015 o Brasil perca sua atual posição para a Índia, caindo para o 8° 

lugar, pois o mesmo já apresentou um crescimento tímido em 2014 de apenas 0,1%.  

Apesar da posição talvez invejável para outras nações, que muitas vezes se 

apresenta numa economia pujante cabe perguntarmos: Como se configura o cenário 

brasileiro em relação a educação, mais especificamente, no tocante a leitura e aos 

leitores? 

Que olhar devemos lançar sobre dados estatísticos que são publicados 

periodicamente e acabam muitas vezes se configurando como verdades absolutas? 

Faz-se necessária uma análise mais ampla sobre o assunto, buscando encontrar 

uma visão crítica embasada teoricamente que subsidie uma discussão profícua acerca da 

nação brasileira leitora. 

 

Panorama brasileiro e seus leitores: cenário de desigualdade e contradições 

Desde muito cedo no meio familiar e escolar, nós brasileiros, começamos a 

perceber o quanto nosso país possui uma enorme diversidade em vários setores: 

cultural, econômico, geográfico, social, político, religioso, etc. 

Ao lermos a Constituição Federal Brasileira temos no seu Título I – Dos 

Princípios Fundamentais, constituídos como objetivos fundamentais a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; a 

erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e 

regionais. Ainda no Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo II – 

Dos Direitos Sociais, são listados os direitos da sociedade a educação, saúde, 

alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à 

maternidade e à infância, assistência aos desamparados (BRASIL,1988). 
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Situações do cotidiano parecem nos mostrar que a realidade se concretiza de outra 

maneira, diferenciada dos ideais constituintes. Um exemplo mensurável disso se dá ao 

contrapor tais princípios constitucionais ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

de nosso país onde o que se vê registrado é uma desigualdade social e portanto 

poderíamos dizer um descumprimento do que a Constituição Federal determina.  

Cabe ressaltar que o IDH é um dado utilizado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) para analisar a qualidade de vida de uma determinada população. Seu 

cálculo é realizado através da síntese de basicamente três fatores: educação, renda e 

expectativa de vida/longevidade. O Programa da Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD em 2013 apresenta o Brasil na 79ª posição de um total de 

187 países listados. Dos vinte países latino-americanos, o Brasil está atrás de Chile 

(41º), Cuba (44°), Argentina (49°), Uruguai (50°), Panamá (65°), Venezuela (67°), 

Costa Rica (68°) e México (71°). E a frente de Peru (82°), Colômbia (98°), Equador 

(98°), República Dominicana (102°), Paraguai (111°), Bolívia (113°) El Salvador 

(115°), Guatemala (125°), Honduras (129°), Nicarágua (132°) e Haiti (168°). 

Atentando para o fator educação que compõe o IDH onde é analisado a média de 

anos de estudo da população adulta e expectativa de vida escolar, ou tempo que uma 

criança ficará matriculada, aspectos pontuais e interessantes também aparecem e nos 

servem de objeto de análise, pois se por um lado o país recentemente aprovou o atual 

Plano Nacional de Educação - PNE que em sua meta 5 visa alfabetizar todas as crianças, 

no máximo, até o 3° (terceiro) ano do ensino fundamental, por outro, a pesquisa 

nacional denominada Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf ) mostra através de seus 

resultados que durante os últimos 10 anos houve uma redução do analfabetismo 

absoluto e da alfabetização rudimentar e um incremento do nível básico de habilidades 

de leitura, escrita e matemática. No entanto, a proporção dos que atingem um nível 

pleno de habilidades manteve-se praticamente inalterada, em torno de 25% como é 

possível visualizar no quadro abaixo.  

Tabela I  

Evolução do Indicador de Alfabetismo Funcional 

população de 15 a 64 anos (%)       

 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2007 2009 2011/2012 
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Analfabeto        12        13       12       11     9        7        6 

Rudimentar        27        26       26       26    25       21       21 

Básico        34        36       37       38    38       47       47 

Pleno        26        25       25       26    28       25       26 

Analfabetos 
funcionais 
(analfabeto+rudimentar) 

       39        39       38       37    37       27       27 

Alfabetizados 
funcionalmente                    
(básico+pleno) 

       61        61       62        63     66       73       73 

 

BASE 

 

     2002 

       

2002 2002 2002 2002 2002 2002 

  Fonte: INAF BRASIL 2001 a 2011 

A pesquisa do Inaf é realizada pelo Instituto Paulo Montenegro – Ação Social do 

Ibope e pela ONG Ação Educativa. Seus resultados evidenciam que o Brasil já avançou, 

principalmente nos níveis iniciais do alfabetismo, mas não conseguiu progressos 

visíveis no alcance do pleno domínio de habilidades que são hoje por muitos 

consideradas como condição para a inserção na sociedade letrada. Segundo Ana Lúcia 

Lima, diretora executiva do Instituto Paulo Montenegro - IPM “boa parte destes 

avanços é devida à universalização do acesso à escola e do aumento do número de anos 

de estudo”. Com efeito, de acordo com dados censitários produzidos pelo IBGE o 

número de brasileiros com ensino médio ou superior cresceu em quase 30 milhões na 

década 2000-2010. 

Entretanto, os dados do Inaf levantados no mesmo período indicam que estes 

avanços no nível de escolaridade da população não têm correspondido a ganhos 

equivalentes no domínio das habilidades de leitura, escrita e matemática. Somente 62% 

das pessoas com ensino superior e 35% das pessoas com ensino médio completo são 

classificadas como plenamente alfabetizadas. Em ambos os casos essa proporção é 

inferior ao observado no início da década. O Inaf também revela que um em cada quatro 

brasileiros que cursam ou cursaram até o ensino fundamental II ainda estão classificados 

no nível rudimentar, sem avanços durante todo o período. 

Tais constatações reforçam a ideia de que dentre os argumentos citados pela 

diretora executiva do IPM, universalizar o ensino e ampliar o tempo de escolaridade 
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básica obrigatória, são ações que por si só não conseguirão garantir a progressão do 

quantitativo de alfabetizados plenos em nosso país. 

Ainda dentre os resultados observados pelo Inaf por segmento populacional 

verifica-se que há uma correlação entre a renda familiar e o nível de alfabetismo, uma 

vez que a proporção de analfabetos e daqueles incluídos no nível rudimentar diminui 

sensivelmente à medida que aumenta a renda familiar. A evolução do Inaf nesses dez 

anos revela que os grupos que mais avançaram em termos de alfabetismo foram aqueles 

com renda de até dois salários mínimos, seguidos por aqueles com renda entre dois e 

cinco salários mínimos, sendo que a proporção de alfabetizados funcionalmente subiu 

de 44% para 60% e de 58% para 83%, respectivamente. Nota-se que a condição 

socioeconômica acaba se apresentando como fator relevante para a permanência do 

aluno na escola e também pelo seu desenvolvimento visando alcançar a condição de 

letrado. 

Dados extraídos da página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) através do documento Indicadores do 

Desenvolvimento Brasileiro 2001-2012 relatam que o analfabetismo vem diminuindo 

progressivamente. “A taxa de analfabetismo na população com 15 anos ou mais de 

idade diminuiu consideravelmente na última década, passando de 12,4% em 2001 para 

8,5% em 2012. Houve queda em todas as regiões. No Nordeste, região que apresentava 

o maior índice, a redução foi mais acentuada, de 24,2% em 2001 para 17,4% em 2012.” 
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Apesar do quadro aparentemente animador é preciso um olhar criterioso onde ao 

constatarmos que segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, no ano de 2012 a população brasileira estimada foi de 196,4 milhões de 

habitantes, logo 8,5% da população brasileira considerada analfabeta equivale a 16,694 

milhões de pessoas, um quantitativo numérico que merece nossa atenção. 

Cabe a nós fazer a leitura desses dados não de forma isolada, ‘o dado pelo dado’, 

mas de maneira crítica procurando compreender o contexto sócio-histórico-econômico-

cultural que os acompanha. 

 

Análise e apropriação de conceitos: perigos de uma leitura equivocada da 

realidade 

O primeiro embate que talvez se apresente nos dados até então citados diz respeito 

as definições e/ou classificações de palavras que aparecem de maneira recorrente como 

analfabetos, analfabetos funcionais, alfabetizados funcionalmente, letrados, entre outras. 

Todas estas expressões estão contempladas em vários documentos oficiais que são a 

cada dia publicitados em âmbito nacional e até internacional. 

Soares (2000) nos auxilia nessa questão ao explicar as várias definições e 

implicações que tais termos possuem. Percebemos que os conceitos foram construídos 

sócio-historicamente e como tais se modificam ao longo do tempo e espaço: 

 

Quanto à mudança na maneira de considerar o significado do acesso à 
leitura e à escrita em nosso país – da mera aquisição da “tecnologia” 
do ler e escrever à inserção nas práticas sociais de leitura e escrita, de 
que resultou o aparecimento do termo letramento ao lado do termo 
alfabetização – um fato que sinaliza bem essa mudança, embora de 
maneira tímida, é a alteração do critério utilizado pelo Censo para 
verificar o número de analfabetos e de alfabetizados: durante muito 
tempo, considerava-se analfabeto o indivíduo incapaz de escrever o 
próprio nome; nas últimas décadas , é a resposta à pergunta “sabe ler e 
escrever um bilhete simples?” que define se o indivíduo é analfabeto 
ou alfabetizado. [...] já se evidencia a tentativa do nível de 
letramento, e não apenas a avaliação da presença ou ausência da 
“tecnologia” do ler e escrever (SOARES, 2000, p. 21-22).  
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É preciso também ao analisar dados referentes a leitura ter o conhecimento de que 

termos como alfabetização e letramento são vistos de maneiras diferenciadas em lugares 

distintos, em especial quando se faz um paralelo entre países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento. Quanto a isso Soares (2000) ainda nos diz: 

 

A avaliação do nível de letramento, e não apenas da presença ou não 
da capacidade de escrever ou ler (o índice de alfabetização) é o que 
se faz em países desenvolvidos, em que a escolaridade básica é 
realmente obrigatória e realmente universal, e se presume, pois, que 
toda a população terá adquirido a capacidade de ler e escrever.[...] é 
importante compreender que é a letramento que se estão referindo os 
países desenvolvidos quando denunciam, como têm feito com 
frequência, índices alarmantes de illiteracy (Estados Unidos, Grã-
Bretanha, Austrália) ou de illettrisme (França) na população; na 
verdade, não estão denunciando, como se costuma crer no Brasil, um 
alto número de pessoas que não sabem ler e escrever (fenômeno a que 
nos referimos nós, brasileiros, quando denunciamos o nosso ainda alto 
índice de analfabetismo), mas estão denunciando um alto número de 
pessoas que evidenciam não saber viver em estado ou condição de 
quem sabe ler ou escrever, [...] não estão se referindo a índices de 
alfabetização, mas a níveis de letramento (SOARES, 2000, p. 22-
23). 
 
 

 Analisando as explicações de Soares (2000) fica perceptível o risco de muitos 

fazerem leituras errôneas do real quadro brasileiro, por exemplo, de analfabetos, ao 

comparar esses dados com os dos países desenvolvidos, pois tal ato pode criar a falsa 

ideia de que o Brasil está tanto melhor como pior do que na realidade se encontra. 

Enquanto que nos países desenvolvidos a meta é atingir o letramento, em países como o 

nosso ainda se faz necessário trabalhar com a perspectiva inicial de alfabetização com 

vistas ao letramento.  

Importante ressaltar um outro aspecto citado por Soares (2000) com relação 

especificamente ao conceito de letramento. Palavra recentemente dicionarizada 

(segundo Dicionário Aurélio, letramento: 1.Conjunto de conhecimentos de escrita e de 

leitura adquiridos na escola; 2.Capacidade de ler e escrever ou de interpretar o que se 

escreve.), letramento para alguns passa a ser definida dentro de uma concepção onde 

“...um indivíduo pode não saber ler e escrever, isto é, ser analfabeto, mas ser, de certa 

forma, letrado...”. Ou seja, tal indivíduo mesmo analfabeto e ‘marginalizado social e 
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economicamente’ pode ser considerado letrado pelo fato de conseguir através de outros 

indivíduos ou talvez construindo suas próprias estratégias, envolver-se em ‘práticas 

sociais de leitura e de escrita’. É possível identificar diversos indivíduos que se 

enquadram nesta situação. 

Quanto a dificuldade de quantificar letramento Soares (2000) diz: 

[...] avaliar e medir o letramento é uma tarefa altamente complexa e 
difícil: ela exige uma definição precisa de letramento, indispensável 
como parâmetro para a avaliação e a medida, mas qualquer tentativa 
de resposta a essa exigência traz sérios problemas epistemológicos. 
Conclui-se que o letramento é uma variável contínua e não discreta ou 
dicotômica; refere-se a uma multiplicidade de habilidades de leitura e 
escrita, que devem ser aplicadas a uma ampla variedade de materiais 
de leitura e escrita, compreende diferentes práticas que dependem da 
natureza, estrutura e as aspirações de determinada sociedade 
(SOARES, 2000, p. 112). 
 
 

O letramento é “um fenômeno de muitos significados” (SOARES 2000, aput 

SCRIBNER, 1984, p. 9). Paulo Freire retrata um exemplo da definição de Scribner, pois 

em seu tempo, mesmo ainda não tendo a palavra letramento como definição utilizada, 

trazia na expressão alfabetização um conceito de letramento absorvido de um poder 

revolucionário pois acreditava que ser alfabetizado é tornar-se capaz de usar a leitura e a 

escrita como forma consciente da realidade e transformá-la. “(...) o ato de estudar, 

enquanto ato curioso do sujeito diante do mundo é expressão da forma de estar sendo 

dos seres humanos, como seres sociais, históricos, seres fazedores, transformadores, que 

não apenas sabem mas sabem que sabem.” (FREIRE, ,2009, p.60). A visão de Paulo 

Freire é de que na alfabetização existe um real e intrínseco letramento que ultrapassa o 

conceito bancário. 

Britto (2012) registra sobre os efeitos educacionais da concepção de alfabetização 

de Paulo Freire retratada através do ato de ler e escrever: 

Recusando a educação instrumental de caráter autoritário e 
denunciando o processo de dominação e alienação que resultava da 
educação bancária, o educador tratou de vincular de forma estrita o 
aprender a escrever ao afirmar-se dos educandos enquanto pessoa 
política, fenomenológica e epistemológica: o sentido de aprender a 
escrever estava na possibilidade de cada um e do coletivo de dizer 
aquilo que era e de projetar o futuro, intervindo na sociedade e 
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modificando as formas de poder ser. A Leitura do mundo implicaria, 
portanto, o reconhecimento e a percepção da vida-vivida, desde as 
experiências subjetivas mais íntimas até as relações histórico-sociais 
mais complexas(BRITTO, 2012, p. 26-27). 
 
 

Outro dado interessante é a crescente política pública nacional de quantificar os 

índices da educação brasileira em todos os níveis de ensino através das denominadas 

Avaliações Externas e tornar isso público para a sociedade. 

Cada vez mais municípios e estados iniciam a corrida par a busca do pódio nesses 

índices. Um deles é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb que é a 

composição entre proficiência em Língua Portuguesa e Matemática aliada ao Fluxo 

Escolar. A avaliação em larga escala ocorre em anos ímpares sob responsabilidade do 

Inep, onde as médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e 

municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o 

País. Passam por tais avaliações os alunos de 5° e 9° ano do Ensino Fundamental e 3ª 

série do Ensino Médio. O quadro abaixo ilustra os resultados brasileiros de 2005 a 2013 

nos Anos Iniciais onde a meta prevista inclusive no atual PNE é de atingir a média 6,0 

até 2021.  

       Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 
IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 
202

1 

Total 3.8 4.2 4.6 5.0 5.2 3.9 4.2 4.6 4.9 6.0 

Dependência Administrativa 

Estadual 3.9 4.3 4.9 5.1 5.4 4.0 4.3 4.7 5.0 6.1 

Municipal 3.4 4.0 4.4 4.7 4.9 3.5 3.8 4.2 4.5 5.7 

Privada 5.9 6.0 6.4 6.5 6.7 6.0 6.3 6.6 6.8 7.5 

Pública 3.6 4.0 4.4 4.7 4.9 3.6 4.0 4.4 4.7 5.8 

        Obs.: Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta. 
                      Fonte: Saeb e Censo Escolar 
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A respeito dessa política de tornar público os dados de cada unidade escolar, cada 

município e estado, muitas vezes denunciando um fracasso em alfabetização das escolas 

brasileiras, Soares (2004) diz: 

É verdade que não se denuncia um fato novo: fracasso em 
alfabetização nas escolas brasileiras vem ocorrendo insistentemente há 
muitas décadas; hoje, porém, esse fracasso configura-se de forma 
inusitada. Anteriormente ele se revelava em avaliações internas à 
escola, sempre concentrado na etapa inicial do ensino fundamental, 
traduzindo-se em altos índices de reprovação, repetência, evasão; 
hoje, o fracasso revela-se em avaliações externas à escola – avaliações 
estaduais (como o SARESP, o SIMAVE), nacionais (como o SAEB, o 
ENEM) e até internacionais (como o PISA) -, espraia-se ao longo de 
todo o ensino médio, e se traduz em altos índices de precário ou nulo 
desempenho em provas de leitura, denunciando grandes contingentes 
de alunos não alfabetizados ou semi-alfabetizados depois de quatro, 
seis, oito anos de escolarização (SOARES, 2004, p. 9). 

 

Soares (2004) deixa claro que não há que se espantar com os altos índices de 

analfabetismo que tais dados revelam. Essa situação não é recente e já existia desde 

décadas anteriores. A diferença está em tornar os dados públicos. Talvez aí possamos 

encontrar um ponto positivo pois a publicidade de tais dados traz à tona uma realidade, 

em alguns casos, escondida, camuflada e acaba levando as entidades públicas a adoção 

de medidas que visem a superação de tão lamentável situação. Se tais medidas são as 

melhores e surtirão efeito já não é nosso objeto de discussão. 

 

Brasil: nação leitora 

Se não é tarefa fácil como já explicitamos descrever termos como letramento, 

definir palavras como leitura, leitor, também são de igual modo difíceis.  

Partindo novamente para dados publicados em âmbito nacional temos ainda 

alguns dados interessantes a ressaltar com relação à pesquisa Retratos da Leitura no 

Brasil desenvolvida pelo Instituto Pró-Livro onde encontramos disponibilizados os 

resultados da sua 3ª edição no ano de 2011. A pesquisa em questão tem como objetivo 

conhecer o comportamento leitor da população, especialmente com relação aos livros e 
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medir intensidade; forma; motivação e condições de leitura da população brasileira, 

segundo opinião dos entrevistados. Para isso, tem como principais conceitos: 

Leitor: o que declarou, no momento da entrevista, ter lido pelo menos um livro 

nos últimos três meses. 

Não Leitor: o que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos três meses (e 

mesmo quem leu em outros meses que não os três últimos ou mesmo que leu 

ocasionalmente). 

Índice de leitura- tem como referência a leitura dos últimos três meses anteriores 

a pesquisa. 

 

Conforme o gráfico acima aponta a pesquisa registra em 2007 a presença de 55% 

da população considerada leitora e esse índice que já não nos apresenta de forma 

animadora cai em 2011 para 50%. 

Ao focar apenas no dado temos a constatação de que somos um país de não-

leitores. Mas podemos confiar em tal constatação? Isso realmente acontece? Metade da 

população brasileira é não-leitora? Mas o que é realmente leitura? Quais são suas 

finalidades? Quem é considerado leitor? 

Britto (2012) relata que faz parte do senso comum que “ler é bom”. Tal concepção 

é um valor estabelecido nas culturas ocidentais contemporâneas. Nessas culturas, ao 

qual fazemos parte, muitos têm a crença de que a leitura pode ser ‘salvacionista’, 

chegando a ser condição e/ou garantia de uma ascensão social. Sua fala nos auxilia a 

perceber o quanto estamos equivocados quando acreditamos que pertencemos a uma 

nação não-leitora: 

Não obstantes a atenção e o investimento político e econômico em 
torno do tema, há uma imprecisão sobre o que é a leitura e suas 
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formas de realizar-se como cultura e formação, o que prejudica uma 
ação educativa cuja finalidade primeira seja a formação. 
Desconsiderando os efeitos dos interesses mercantis envolvidos nas 
políticas de promoção da leitura, observa-se que a reflexão e a ação 
educativa relacionadas com a leitura têm padecido com a 
disseminação de duas percepções equivocadas, com reflexos bastante 
negativos na educação escolar, na promoção da cultura e nas 
pesquisas: uma é a visão catastrófico-denuncista de que o Brasil seria 
um país de não-leitores e, portanto, com uma população pobre cultural 
e intelectualmente; a segunda, que acompanha a primeira como uma 
espécie de desiderato, é a ideia salvacionista de leitura, compreendida 
como um bem em si, civilizador e edificante (BRITTO, 2012, p. 35-
36) 
 

A pesquisa Retratos da Leitura também caracteriza este aspecto social do 

sentimento de uma leitura civilizadora e edificante quando pergunta ao entrevistado: Ler 

bastante pode fazer uma pessoa ‘vencer na vida’ e melhorar a sua situação 

socioeconômica? E obtêm como resposta os seguintes índices: 

 
NÃO SABE DISCORDA 

TOTALMENTE 
DISCORDA EM 

PARTE 
CONCORDA EM 

PARTE 
CONCORDA 

TOTALMENTE 

5% 3% 4% 24% 64% 

 
Mas tal conceito notavelmente entra em conflito quando na sequência é 

perguntado ao mesmo público: Conhece alguém que “venceu na vida” por ler bastante? 

E esses mesmos que tem a crença de que ler bastante pode fazer uma pessoa ‘vencer na 

vida’, respondem: 

 

PARENTE AMIGO/CONHECIDO PERSONALIDADE 
PÚBLICA 

(POLÍTICA E 
ARTÍSTICA) 

OUTRA 
PESSOA 

NÃO 
SABE 

NÃO 
CONHECE 
NINGUÉM 

18% 21% 4% 3% 8% 47% 

 

Batista (1998) ao desenvolver sua pesquisa no intuito de responder a pergunta: Os 

professores são não-leitores? Constata através das histórias de vidas dos professores 

participantes da pesquisa a crença de que “ler bem para se dar bem” é existente no seio 

familiar onde há uma mobilização para a promoção dessa leitura: 
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Filho de pais com escolarização muito reduzida (a mãe era analfabeta 
e o pai possuía apenas as séries iniciais do ensino fundamental), LP 
aprendeu que, para “dar bem na vida” era preciso “ler bem”. Quer 
dizer: que a escola era sua única possibilidade de “viver em um 
mundo melhor, socialmente falando” e que a aquisição da linguagem 
escrita era uma condição básica para o sucesso nessa empreitada. Daí 
o investimento da família em evidenciar esse valor: no ensino das 
primeiras letras e do nome antes da entrada na escola, [...] (BATISTA, 
1998, p. 40) 
 
 

Apesar da pesquisa de Batista (1998) se dar entre professores é visível que tal 

crença permeia o seio familiar dos mais diversos profissionais da população em geral. 

Para refutarmos de vez a ideia errônea de que o Brasil possa ser um país de não-

leitores lançamos mão de um último questionamento: Se aparentemente o Brasil 

apresenta um baixo índice de leitura de sua população como tem sido o crescimento 

econômico do setor editorial brasileiro? 

O Brasil tem a maior produção editorial da América Latina e é responsável por 

mais da metade dos livros editados no continente (LINDOSO, 2004). Pesquisa realizada 

anualmente pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e pela Câmara 

Brasileira do Livro (CBL), fornece um panorama completo do mercado editorial no país 

que se expande a cada ano tanto em termos de quantidade de títulos como de 

exemplares e consequentemente de faturamento. Do ano de 2010 par o ano de 2014 o 

faturamento aumentou de R$ 4.505.918.296,76 para R$ 5.408.506.141,17 um 

crescimento de aproximadamente 20%. O mercado editorial brasileiro tem 

despertado cada vez mais a cobiça de grandes grupos editoriais inclusive 

estrangeiros, sobretudo em função do enorme mercado de livros literários, 

didáticos e paradidáticos financiado pelo governo federal, através de políticas 

públicas desenvolvidas em programas como o Programa Nacional de Biblioteca da 

Escola – PNBE e Programa Nacional do Livro Didático - PNLD. 
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Novo olhar, novas possibilidades 

Muitas são as informações, dados estatísticos, previsões, políticas públicas 

adotadas que envolvem a temática leitura. O que se deve ter em mente ao receber a 

informação é não absorvê-la somente de uma forma superficial mas buscar 

analisar quais as intencionalidades postas por trás dela. Compreender seu contexto 

também se faz necessário. Suas variantes e variáveis precisam ser confrontadas 

para um entendimento mais profundo e próximo do real.  

Leitura, questão envolvente que não se mensura com totalidade 

numericamente. Como declara Chartier (2014): 

  

Ler a leitura é talvez entender as relações entre esses dois sentidos 
do verbo “ler”, considerando, por um lado, a especificidade da 
leitura dos livros – o que deve evitar o perigo do uso 
descontrolado e excessivo da palavra, como se toda “leitura” fosse 
governada pelas regras que caracterizam a decifração de textos -; 
e, por outro lado, os processos que organizam, segundo lógicas 
muito diferentes, a compreensão imediata do mundo ou das 
experiências da existência (CHARTIER, 2014, p. 21). 
 
 

É preciso conseguir ler a leitura de tais informações. Romper com 

paradigmas que colocam a investigação do impresso ou manuscrito muitas vezes 

imbuídos de um poder ao mesmo tempo desejado e temido, necessário e perigoso. 

(CHARTIER, 2014) 

Para se atingir uma compreensão das informações de maneira profunda é 

preciso ler essas informações. Leitura criteriosa, leitura cuidadosa, leitura imbuída 

de significados. Manguel (1997) fala poeticamente sobre a relação leitura/leitor: 

 

É o leitor que lê o sentido; é o leitor que confere a um objeto, 
lugar ou acontecimento uma certa legibilidade possível, ou que a 
reconhece neles; é o leitor que deve atribuir significado a um 
sistema de signos e depois decifrá-lo. Todos lemos a nós e ao 
mundo à nossa volta para vislumbrar o que somos e onde estamos. 
Lemos para compreender, ou para começar a compreender 
(MANGUEL, 1997, p. 20) 
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E Cosson (2014) reforça ao afirmar que “ler não é buscar o que disse ou quis 

dizer o autor, mas sim revelar o que está no texto[...] Ler é construir o sentido do 

texto[...] Ler é compartilhar os sentidos de uma sociedade” (COSSON 2014, p. 37-

38). 

A leitura não é um ato solitário, mas coletivo, exercido dentro de uma 

comunidade que tem suas regras e convenções, ou seja, o leitor não lê muito ou 

pouco; ele lê algo com alguém e para alguém (COSSON aput LEFFA,1999:34). 

Leitura: ação coletiva, inerente a sociedade, realizada no cotidiano de forma 

muitas vezes instintiva, diferenciada, paradoxal, sendo assim singular e 

simultaneamente plural. Lemos para os mais diversos fins. Lemos. 

Que possamos ter a clareza que somos leitores, leitores em potencial e que 

através de ações exploratórias podemos descobrir as possibilidades da leitura. E 

principalmente, que nossas crianças se sintam leitoras desde a mais tenra idade. 

 

Referências 

BATISTA, A. A. Os professores são não-leitores? In: MARINHO, M.; SILVA, C. S. R. 
Leituras do Professor. Campinas – SP: Mercado das Letras, ALB, 1998, p. 23-60 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 25. ed. 
Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2005. (Série textos 
básicos, n. 37). 
 
BRITTO, L. P. L. Inquietudes e desacordos: a leitura além do óbvio. Campinas: 
Mercado das Letras, 2012. p.17-62 
 
CHARTIER, R. Ler a leitura. In: MORTATTI, M. R. L.; FRADE, I. C. A. S. (org.) 
História do ensino de leitura e escrita: métodos e material didático. São Paulo: Editora 
Unesp, Marília: Oficina Universitária, 2014. p. 21-42 
 
COSSON, R. Círculos de Leitura e Letramento Literário. São Paulo: Contexto, 2014, 
p.45-95 
 
<http://www.ipm.org.br/pt- 
br/programas/inaf/relatoriosinafbrasil/Paginas/inaf2011_201 
2.aspx>. Acesso em: 21 de junho de 2015 
 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

614 

 

<http://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2014/i
db_portugues.pdf>. Acesso em: 21 de junho de 2015 
 
< http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2012/>. Acesso em: 21 
de junho de 2015 
 
<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2015/03/27/internas_econ
omia,477281/apesar-do-pib-fraco-pais-ainda-nao-perdeu-posicoes-no-ranking-
global.shtml> Acesso em: 22 de junho de 2015 
 
< http://economia.terra.com.br/pib-mundial/> Acesso em: 22 de junho de 2015 
 
<http://www.snel.org.br/wp-content/themes/snel/docs/pesquisa_fipe_2015_ano_ 
base_2014.pdf> Acesso em: 22 de junho de 2015 
 
 
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam.50.ed. 
São Paulo:Cortez, 2009 
 
LINDOSO, Felipe. O Brasil pode ser um país de leitores?: política para cultura/ política 
para o livro. São Paulo: Summus Editorial, 2004 
 
MANGUEL, Alberto. A Última página. ___ Uma história da Leitura. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1997. Trad. Pedro Maia Soares. Título original: A history of 
Reading 
 
SOARES, Magda. Letramento: Um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 
2000 
 
SOARES, Magda. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira de 
Educação. Jan-abr, 2004, n. 25, p.5-17 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

615 

 

LEITURA COMO POSSIBILIDADE DE EXPERIÊNCIA PARA A 
CONSTITUIÇÃO DA CRIANÇA LEITORA: ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES 

DE WALTER BENJAMIM 

 

Raquel Pereira Soares 
Programa de Pós-graduação em Educação/FACED-UFU 

 Escola Municipal Mario Alves Araújo Silva 
raquel.psoares@yahoo.com.br 

 
  Valéria Aparecida Dias Lacerda de Resende 

   Faculdade de Educação/UFU 
                      Grupo de estudos e extensão ‘Linguagem e 

processo de humanização’ da FACED/UFU 

valresende@ufu.br 
 

 
Este trabalho trata-se de um estudo investigativo em diálogo com um relato de uma 
prática de ensino em uma sala de alfabetização de uma escola municipal da cidade de 
Uberlândia. O objetivo central deste ensaio é compreender o ato de leitura e seus 
processos de apropriação como uma experiência na perspectiva benjaminiana. Para isto, 
a metodologia adotada foi uma pesquisa exploratória, ao longo do primeiro semestre de 
2016, das atividades de leitura literária com coleta de falas e registros no caderno de 
campo de mudanças de atitude das crianças. A análise desse corpus de materiais aponta 
para a importância dos constructos teóricos de Walter Benjamin para a compreensão da 
experiência autêntica de leitura como um processo de tessitura, de rememorização, de 
mudança e humanização compartilhada com o outro mais experiente. Nesse sentido, a 
leitura literária junto aos novos leitores constitui um campo de experiência e de ruptura 
com a tradição escolarizante da literatura infantil, assumindo uma ação revolucionária e 
um novo começo de crianças leitoras. Pode-se afirmar que os constructos teóricos de 
Walter Benjamin representam um aporte conceitual e metodológico significativo para se 
(re) pensar a educação, a infância e, fundamentalmente, para se (re) pensar a formação 
de professores. 

 
 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

616 

 

LEITURA COMO POSSIBILIDADE DE EXPERIÊNCIA PARA A 
CONSTITUIÇÃO DA CRIANÇA LEITORA: ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES 

DE WALTER BENJAMIM 

 

Raquel Pereira Soares 
Programa de Pós-graduação em Educação/FACED-UFU 

 Escola Municipal Mario Alves Araújo Silva 
raquel.psoares@yahoo.com.br 

 
  Valéria Aparecida Dias Lacerda de Resende 

   Faculdade de Educação/UFU 
                      Grupo de estudos e extensão ‘Linguagem e 

processo de humanização’ da FACED/UFU 

valresende@ufu.br 

 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 

Este trabalho apresenta os estudos e as reflexões do curso de extensão 

“Linguagem e processo de humanização” que integra as ações do Grupo de Pesquisa 

‘Implicações da perspectiva histórico-cultural para o ensino da leitura e da escrita’ do 

PPGE/FACED/UFU. O objetivo deste texto é o de compreender o ato de leitura e seus 

processos de apropriação como uma experiência na perspectiva benjaminiana. Devido 

ao fato de ser um estudo em andamento, serão apresentados, neste texto, apenas dados 

coletados em estudos bibliográficos em diálogo com um relato de um prática de ensino 

em uma sala de alfabetização de uma escola municipal da cidade de Uberlândia. 

Estudos sobre a formação do leitor na escola e os processos de aquisição da 

leitura já foram realizados e pesquisados sob diversas perspectivas, no entanto ainda 

ouvimos relatos dos processos que o aluno le, mas não compreende o que leu ou ainda 

que a criança está alfabetizada mas não gosta de ler livros literários. 

Além disso, em diversas situações no cotidiano escolar nos deparamos com o 

uso indiscriminado do conceito da palavra leitura a qual é utilizada para nomear 

diferentes atividades. É comum nas escolas ouvir expressões como “eu vou ler a história 

para as crianças” ou “o aluno leu a história em voz alta para a sala” ou até mesmo 
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utilizar expressões como “Cantinho da Leitura” em espaços destinados para guardar os 

livros de literatura. 

Diante desta realidade, percebemos que ainda é importante estudos e debates em 

torno do processo de ensino e de aprendizagem da leitura no espaço escolar. Além 

disso, acreditamos que é preciso ampliar a discussão na aquisição da leitura enquanto 

experiência. 

O trabalho apresenta suas reflexões à luz das ideias de Benjamim (1994, 1995) 

para discutir o conceito de experiência e Bajard (2007; 2012) e Smith (2003) para 

ampliar o conceito de leitura e processos de aquisição desta linguagem. Para melhor 

expor ao leitor este trabalho, no tópico a seguir, primeiramente apresentamos os estudos 

sobre experiência. Em seguida, discutiremos o conceito de leitura e a formação do leitor 

na sala de aula, depois apresentaremos um relato de uma prática em uma sala de aula de 

ensino fundamental. E por último, apresentaremos as considerações finais deste estudo. 
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SOBRE EXPERIÊNCIA 

 

Reconhecendo os limites deste trabalho, apresentamos breves apontamentos 

acerca da categoria ‘ experiência’, um dos conceitos centrais que atravessa todos os 

estudos de Benjamin, desde obras da sua juventude até os últimos trabalhos no final dos 

anos 1930, demonstrando um aprofundamento de análise, amadurecimento conceitual e 

ampliação dessa categoria para se entender o mundo moderno no seu processo de ruínas 

e destruição.  

Podemos dizer que a concepção de experiência no jovem Benjamin é uma 

análise contestatória da experiência dos mais velhos, que significa uma instância de 

legitimação do mundo estabelecido, repleto de ‘ verdades’ dos adultos.  Nesse primeiro 

momento, experiência está associada ao adulto, ao discurso dominante de verdades, 

valores e de regras que devem ser ouvidas para se chegar a uma maturidade com 

experiência. Há uma oposição da juventude versus a experiência do adulto, que tornar-

se uma ‘máxima’ – o adulto como o representante ideial da experiência – configurando 

assim, a performance do adulto burguês.  

No entanto, para o jovem Benjamin, essa ideia de experiência é  nada mais  do 

que a expressão de uma miséria intelectual de uma vida sem sentido, sem ideias, sem 

ímpeto, sem riscos, passível à  mesmice e à mediocridade. Na lógica dessa concepção, a  

juventude é desqualificada por sua falta de experiência. 

Assim, Benjamin procurou desenvolver outra concepção de experiência, que não 

dependesse da vida banal e inferior do adulto acomodado em suas verdades já fixadas 

no tempo. Para isto, defende uma posição sem conteúdo social definido, propõe viver de 

acordo com o não estabelecido, com o não condicionado. Viver a partir do 

encorajamento de realização de coisas grandiosas, novas e futuras. Propõe outra 

experiência que a juventude almeja e conhece e que nenhuma experiência que pode 

proporcionar ou tirar: “ sabemos que existe a verdade, [...] sabemos que a fidelidade 

precisa ser sustentada [..] e,  o que existe de mais belo, intocável e inefável, [...] uma 

outra experiência jamais será privada do espírito se nós permanecermos jovens 

(BENJAMIN, 1984, p. 25). 
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O conceito de experiência é revisto e voltado para metafísica a partir do projeto 

sobre Kant empreendido por Benjamin em 1917. Essa novo empreendimento conceitual  

reivindica um aprofundamento da Erfahrung kantiana em termos de uma experiência 

mais abrangente, pois a ideia de experiência em kant está limitada à intuição pura ( 

presa no tempo e no espaço), automática e imediata, que, somente por ela é possível a 

constituição de conceitos puros à objetos físicos, a partir de juízos e valores que dão 

forma a esses objetos, sem as devidas mediações históricas.  

De acordo com Quevedo (2008), Benjamin avaliou esse conceito de experiência 

como pobre por se limitar a meros objetos físicos, e, por isto, apresentou uma 

perspectiva metafísica desta categoria, ao associar o entendimento e a experiência, 

separados na filosofia de Kant, à consciência pura, teórico-epistêmica (transcendental). 

Assim,  

 

as condições da experiência seriam as mesmas do conhecimento, 
compreendidas a priori e estendidas a todos os objetos do pensamento, 
inclusive a Deus. Ao elevar o conceito de experiência a tal patamar, ele 
propõe considerar a empiria ( empeiria) não mais limitada a objetos da 
ciência da natureza. (QUEVEDO, 2008, p.104). 
 
 

Na busca incessante de compreender essa questão, Benjamin abandonou as 

perspectivas anteriores e procurou se ater a uma compreensão mais histórica e 

concretamente materialista da ideia de experiência, pois os pensadores da década de 

1930, desde de Dilthey até Jung – defensores das filosofias da Vida – compreendiam 

experiência como algo associado as motivações e as determinações inevitáveis da 

poesia, da natureza ou de um passado remoto, esquecendo de analisa-la a partir do ser 

em processo, da existência das pessoas na sociedade.   

Nessa ótica, o conceito de erfahrung deve ser compreendido em sua existência 

na sociedade, vinculado ao concreto, ao social e ao histórico, em síntese, como a própria 

vida que reivindica. 

Para Benjamin , de acordo com a análise de Quevedo (2008),  

 

 Erfahrung (do verbo fahren, ir através de , atravessar, ir até o fim, 
percorrer) é um conceito de articulação no duplo sentido de expressão e de 
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arranjo/concatenação ( Verknüpfung) [...]. Esta articulação fornece ao 
indivíduo uma auto-imagem que é social e histórica, e por isso deve ser 
sempre elaborada.  Suas condições se diferenciam através de relações de 
trabalho, comunicação e memória. Nesse sentido, a estrutura da experiência, 
determinada pelo mundo do trabalho, é decisiva para a memória na 
articulação da experiência, o trabalho possui um lugar privilegiado, pois 
estrutura, por assim dizer, todo o processo da relação homem/ mundo, 
homem/homem (p. 105, grifos do autor). 

  

Nesses termos, experiência é entendida como ligação e ao mesmo tempo como 

manifestação, pois é uma dimensão da práxis humana. Assim, experiência implica 

apropriar-se do mundo como apropriação de si mesmo no trabalho material, na 

comunicação e na memória.  

De acordo com Schneider (2010) a formação da experiência está direta e 

estruturalmente relacionada 

 

 à prática da recordação em conjunção de rememoração histórica e de 
presença de espírito no que se refere a conteúdos recordados tanto no 
aspecto coletivo como no individual. O conceito, portanto, relaciona três 
teses: 
1. “ A experiência é o resultado do trabalho” ( V/ 962), 
2. Ela é uma ‘ questão da tradição’. ( I,2, 608) 
3. Ela está relacionada com a sua participação, transmissibilidade. 
(II/1,214). (p. 4). 

 

Para o Benjamin tardio (1933), que sofreu todas as mazelas de uma primeira 

guerra mundial e o avanço do nazismo na Alemanha e no mundo, o conceito de 

experiência é totalmente ressignificado perante a pobreza da vida dos homens 

modernos, frutos de uma sociedade capitalista pós-guerra e de uma ideologia 

individualizante ancorada na categoria vivência ( forma psicológico-social da auto-

alienação do homem moderno).  Nas suas reflexões teóricas ‘Experiência e pobreza’, 

Benjamin reposicionou sua crítica ao conceito Erfahrung, que não coincide com as 

anteriores, mas não os contradiga. Para esse novo contexto, o termo ‘experiência’ 

configura como representante do conhecimento transmitido entre gerações, e, com o 

avanço da sociedade e da técnica, houve uma aniquilação da experiência em favor da 

vivência, racional, imediata e fluida. 
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Assim, se a ‘experiência’ representa, significa o conhecimento acumulado por e 

entre gerações. Benjamin constatou que 

 

 o saber da experiência era, aos homens do passado, um conhecimento que 
os constituía plenamente, que fazia parte de sua história, os homens 
modernos sofrem para reconhecer esse saber antes tão naturalmente 
transmitido entre as gerações (Benjamin, 1987, p. 114). Ao contrário das 
sociedades tradicionais, que preservavam suas tradições nos épicos e 
narrativas, a sociedade moderna se caracteriza pelo declínio de um passado 
comum a ser transmitido. O homem moderno, na visão de Benjamin, ainda 
que não inteiramente desprovido da lembrança da existência dessa 
transmissão, não era mais capaz de dar continuidade a essa experiência, não 
podia mais comunicá-la ou tampouco invocar o peso contido no saber da 
tradição. (LIMA & BAPTISTA, 2013, p. 462) 

Diante de toda a complexidade da pobreza de experiência, Benjamin( 1994) 

aponta uma saída para esse impasse de alienação, vivência e nulidade humana, ao 

propor que inicialmente o homem moderno deva compreender clara e conscientemente 

sua pobreza de experiência para lidar com as contradições das informações sempre 

mutáveis, do individualismo do nosso tempo frente a práxis transformadora da 

experiência.  

Para isto, o homem moderno deve partir para a frente, a começar de novo, a 

reconhecer a fragilidade dos conhecimentos acumulados, ou seja,  

 

Assumir a pobreza experiência era, portanto, dar uma oportunidade para que 
o real caráter dessa nova experiência surgisse em todo o seu vigor e 
simplicidade; era, enfim, uma chance para que o excesso de experiência que 
não se ligava à sensibilidade moderna pudesse escoar, deixando à vista 
apenas o pouco que cabia à modernidade. E que com esse pouco, enfim, esse 
homem soubesse o que fazer – ou ao menos tentasse, mas que essa tentativa 
fosse definível, material e verdadeira. (LIMA & BAPTISTA, 2013, p. 465). 
 
 

Nos limites deste trabalho, podemos perceber que Benjamin buscou estabelecer 

as bases para lidar com uma experiência que é pobre, mas passível de se erguer em 

bases sólidas diante das ruínas da narrativa humana e humanizante.  

Em outras palavras, Benjamin nos apresenta um dispositivo epistemológico e 

ético para o conceito de experiência como  
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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 ( LARROSA, 2002, p. 24). 

 

  Seguindo esses rastros, essas pistas que analisaremos a experiência de leituras 

literárias junto às crianças de 6 a 8 anos de uma escola municipal do ensino fundamental 

da cidade de Uberlândia/MG. 
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O QUE É LEITURA? 

 

Como exposto acima, o uso do termo leitura é utilizado no contexto escolar para 

designar diferentes atividades. No meio acadêmico o conceito também é discutido por 

diversos autores e cada um designa a palavra uma utilização distinta. Este texto adotará 

o conceito de leitura admitido por Bajard (2007; 2012). 

Bajard (2007, p.24) discute o uso do termo leitura e define que “ler é tomar 

conhecimento de um texto gráfico” (grifo do autor). Para o autor o ato de leitura permeia 

o contato visual com o texto gráfico e uma “tomada de conhecimento” do texto 

desconhecido. Quando a sujeito, que pode ser o professor, após ler o texto decide 

“publicar” pela voz este ato não é mais uma leitura, mas sim, uma transmissão vocal do 

texto. 

A transmissão vocal do texto é a vocalização do texto numa relação onde uma 

pessoa emite pela voz o texto escrito no papel ou na tela de um computador e o outro 

escuta o que está sendo transmitido. Nesse momento nenhum dos dois sujeitos 

envolvidos na ação estão em ato de leitura, mas, um está em ato de transmissão vocal do 

texto e o outro em um ato de escuta do texto. Quando ocorre de um mediador revelar o 

texto para o outro por meio da vocalização, quem ouve usufrui do “prazer da literatura 

mediante a voz alta” (BAJARD, 2007, p. 25). 

Como o intuito deste texto é discutir a formação do leitor tendo a leitura como 

experiência, deste ponto em diante adotaremos o conceito de leitura de Bajard (2007) e 

conceito de experiência discutido anteriormente por Benjamim e Larrosa. 

 

A formação de leitores  

 

 Ao discutir a formação de leitores não é possível desvincular da formação do 

sujeito. O homem ao nascer é um ser puramente biológico, a inserção dele no mundo e 

o contato com a cultura que o cerca o constitui como sujeito social, cultural e histórico, 

logo o homem é resultado das condições materiais e das atividades que desenvolveu no 

decorrer de sua vida.  

Com as palavras de Leontiev (1996, p.267),  



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

624 

 

 
podemos dizer que cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a 
natureza lhe dá quando nasce não basta para viver em sociedade. É-lhe 
ainda preciso adquirir o que foi alcançado no decorrer do 
desenvolvimento histórico da sociedade humana. O indivíduo é 
colocado diante de uma imensidade de riquezas acumuladas ao longo 
dos séculos por inumeráveis gerações de homens, os únicos seres, no 
nosso planeta, que são criadores. As gerações humanas morrem e 
sucedem-se, mas aquilo que criaram passa às gerações seguintes que 
multiplicam e aperfeiçoam pelo trabalho e pela luta as riquezas que 
lhes foram transmitidas e “passam o testemunho” do desenvolvimento 
da humanidade.  

  

No entanto, esta apropriação é mediada por objetos e pela ação de outros 

sujeitos.  A formação de leitores também é um processo socialmente construído. As 

crianças ao ingressarem na escola de ensino fundamental trazem consigo a expectativa 

de aprender ler e escrever, no entanto estes processos não são adquiridos de forma 

rápida, requer tempo e profundidade (ARENA, 2013) e não se reduz a apenas um ano 

de trabalho, exige planejamento coletivo de longo prazo (LEITE, 2011). 

Pensando neste processo de formação de leitores processual, planejado e 

experenciado pelas crianças, as autoras do texto vêm promovendo em uma escola de 

ensino fundamental uma prática de ensino da leitura com o objetivo de formar leitores 

por meio das sessões de mediação a qual o professor se torna mediador do texto escrito 

(BAJARD, 2012). 

Para Bajard (2012, p. 21) “pela escuta, todo mundo pode entender o texto, seja 

alfabetizado, ou não seja”, assim as sessões de mediação é uma oportunidade para as 

crianças que ainda não sabem ler, ouvir e entrar em contato com o texto literário por 

meio da transmissão vocal do texto realizada por um adulto.  

Fontana (2005, p. 15) entende que  

 

na mediação do/pelo outro revestida de gestos atos e palavras 
(signos) a criança vai interagindo-se, ativamente, às formas de 
atividade consolidada (e emergentes) de sua cultura, num processo 
em que pensamento e linguagem articulam-se dinamicamente. 

  

Logo, a mediação instaura a apropriação de significados e de ações elaboradas e 

acumuladas socialmente; é por meio dela que os sujeitos se constituem. No caso deste 
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trabalho, a mediação do adulto mais experiente por meio da vocalização do texto escrito 

permitirá “a emergência de funções, que embora a criança ainda não domine 

autonomamente, pode realizar em conjunto, de forma compartilhada” (FONTANA, 2005, p, 20. 

Para Bajard (2012, p. 41) a mediação de leitura  

 
É a manifestação sonora de um texto fixo; 
A narrativa é vinculada pela língua do livro; 
A língua não é do mediador, mas do livro; ela não se modifica; 
A mediação inicia o ouvinte à língua escrita. 

 

Assim, entendemos que a mediação é uma prática que permite o aluno além de iniciar 

no universo da língua escrita, também o permite conhecer diferentes textos da literatura, 

mesmo não estando alfabetizado. Essa prática inverte a lógica de que para conhecer e ter 

contato com o texto gráfico a criança primeiro precisa ser alfabetizada. 

No entanto, a mediação não pode ser confundida com contação de história. Na 

contação, a história vocalizada não está ligada diretamente a um texto fixo, e sim a memória 

da pessoa que conta a história. Nas contações “a língua do contador é flexível e se modifica 

nas apresentações” (BAJARD, 2012, p. 40) e ao contrário da mediação, o contar enriquece a 

língua oral do ouvinte. 

 Porém, para que a mediação se torne realmente uma prática que contribua na 

formação dos futuros leitores, este momento precisa ser planejado previamente e isto implica 

na escolha e conhecimento do livro que será vocalizado, disponibilidade de tempo para a 

vocalização do texto e tempo para o encerramento da sessão que pode ser por meio de uma 

brincadeira, uma música ou uma roda de conversa. 

 A intenção das autoras ao propor as sessões de mediação é aproximar este momento 

ao que Larrosa (2002) chamou de experiência. Para o autor (2002, p. 21), a “experiência é 

aquilo que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” assim quando a criança e o adulto 

interrompe as atividades rotineiras da escola para um momento dedicado ao deleite da 

literatura sem o objetivo de didatizá-la acreditamos que nos aproximamos um pouco  a este 

conceito que Larrosa discute. 

 O planejamento e a disponibilização de tempo para a realização da atividade implicará 

ao que Larrosa (2002, p. 24) designou de gesto de interrupção, 
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A experiência, 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. 

 

A sessão de mediação também requer este tempo para parar, ouvir com atenção o 

outro, olhar as imagens do livro com cuidado, imaginar o além do que está ouvindo ou vendo. 

É momento de aprender a lentidão que nas escolas está cada vez mais escassa, pois tudo está 

voltado para cumprir as metas, o currículo e passar a matéria de forma cada vez mais veloz. 

Por fim, é importante ressaltar que a experiência é singular para cada sujeito, ou seja, 

por mais que a transmissão vocal do texto seja a mesma para todos os alunos, a experiência 

daquele momento é única para cada criança. Com as palavras de Larrosa (2002, p. 27) 

O acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual sua, 
singular e de alguma maneira impossível de ser repetida. O saber da 
experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo 
concreto em quem encarna. Não está, como o conhecimento 
científico, fora de nós, mas somente tem sentido no modo como 
configura uma personalidade, um caráter, uma sensibilidade ou, em 
definitivo, uma forma humana singular de estar no mundo [...] 

 

 As práticas de sessões de mediação na escola, tem nos revelado que as crianças estão 

mais interessadas nos livros de literatura que são disponibilizados na sala de aula. No início do 

ano letivo, a atividade era realizada duas vezes na semana e as crianças eram organizadas 

sentadas em roda no chão da sala de aula. Quando começamos as sessões de mediações os 

alunos ficavam inquietos durante a transmissão vocal do texto, eles não ouviam as histórias 

com concentração e o tempo de envolvimento na atividade era muito pequeno. Além disso, as 

crianças não retiravam os livros para ler que ficam guardados na estante da sala de aula.  

Após dois meses, as mediações passaram a ser desenvolvidas três vezes na semana, 

pois os estudantes começaram a perguntar “professora hoje tem história?” e durante as 

sessões percebemos que o tempo de ouvir as histórias aumentou e depois da vocalização do 

texto as crianças começaram conversar sobre o que ouviram. 
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Os alunos passaram a buscar os livros na prateleira e pedir para que as histórias 

fossem vocalizadas pela professora regente, ou aqueles que já sabiam ler faziam com 

autonomia sem a mediação do adulto. 

 Outro aspecto que mudou no comportamento das crianças é que elas começaram a 

trazer livros de casa e da biblioteca para as sessões de mediação, algumas crianças 

vocalizavam o texto de forma autônoma  e outras pediam para que a professora fizesse a 

mediação. 

 Sabe-se que estes resultados são iniciais e são parte de um processo que está no 

começo, mas já apresenta pistas, marcas, sinais que as crianças estão se apropriando do 

universo da literatura e da importância da leitura.  Além disso, as crianças estão inseridas em 

uma atividade cujo objetivo não é a leitura do texto para a realização de um exercício, mas 

para permitir que ela experimente este momento de forma única e de maneira intensa para a 

formação de futuros leitores. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Reconhecendo a riqueza e complexidade do pensamento de Walter Benjamin e 

as nossas primeiras leituras deste grande pensador, torna-se importante dizer que  

 

Não são as coisas que  saltam   das   páginas   em  direção   à   criança  
que   as contempla - a própria criança penetra-as no momento da 
contemplação, como nuvem que se sacia com o esplendor colorido 
desse mundo pictórico. Frente ao seu  livro   ilustrado   a   criança   
coloca   em   prática   a   arte   dos   taoístas consumados: vence a 
parede ilusória da superfície e,  esgueirando-se entre tapetes e 
bastidores coloridos, penetra num palco onde o conto de fada vive 
(...). Nesse mundo permeável, adornado de cores, onde a cada passo as 
coisas mudam de lugar, a criança é recebida como companheira. 
Fantasiada, com todas as cores que capta lendo e vendo, a criança 
entra no meio de uma mascarada e também participa dela. Lendo – 
pois encontraram-se as palavras adequadas a esse baile de máscaras, 
[...] De repente as palavras vestem seus disfarces e em um piscar de 
olhos estão envolvidas em batalhas, cenas de amor e brigas. Assim as 
crianças escrevem, mas assim elas também lêem seus textos 
(Benjamin, 1984, p.55). 
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 Assumindo essa reflexão de Benjamin como uma bússola que assumimos o risco 

de pensar, dialogar e problematizar a prática pedagógica de leitura literária junto às 

crianças na possibilidade de realizar uma experiência autêntica do ato de ler como a 

busca de significações e transformações dos sujeitos leitores que desenvolvemos esse 

ensaio.  

Nesse sentido, podemos dizer que essas primeiras leituras de Benjamin nos 

incitaram a “ re-inventar modos peculiares para desvendar o que é conhecimento, sem 

deixar de levar em conta o rigor e a precisão necessárias ao modo como se conquista a 

compreensão da experiência do homem no mundo contemporâneos” (JOBIM E 

SOUZA, 2009, p. 186) 

Assim, ler e contar histórias literárias constituiu uma possibilidade de 

experiência de uma outra proposta pedagógica, balizada na narrativa e na mediação de 

um outro mais experiente -  a professora que traz junto a arte para balizar essa relação 

entre o passado, presente e futuro da apropriação da leitura e da escrita. 

Podemos observar que as crianças são e foram capazes de subverter a 

expectativa da leitura literária estabelecida, redescobrindo-a pelo avesso, pelos resíduos 

da narração, do enredo, do ritual empreendido ao longo do semestre de 2016. 

Podemos inferir que a ação pedagógica do professor foi como um colecionador 

benjaminiano, o qual procura resgatar as obras literárias de seu caráter de mercadoria e 

resgatar sua literalidade e polissemia diante dos olhares e escutas atentas das crianças.  

Com isto,  

 

Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando 
as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque ninguém mais fia 
ou tece enquanto ouve a história. Quanto mais o ouvinte se esquece de si 
mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido. Quando o ritmo 
do trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias de tal maneira que 
adquire espontaneamente o dom de narrá-las. Assim se teceu a rede em que 
está guardado o dom narrativo. E assim essa rede se desfaz hoje por todos os 
lados, depois de ter sido tecida, há milênios, em torno das mais antigas 
formas de trabalho manual. (p.205) 

 

De acordo com os estudos benjaminianos de Jobim e Souza (2009), a 

“experiência cotidiana fundamental é a experiência que se vive na e com a linguagem,  
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experiência capaz de transforma a própria realidade concreta e objetiva do mundo 

material em elemento espiritual” (p.197, grifos da autora). Assim, a mediação entre o 

leitor e a matéria literária constituiu-se um elemento de experiência narrativa que 

atravessou os meses no processo de transformação de cada criança em um ouvinte 

atento e receptivo de cada história narrada. 

Nesse sentido, a experiência seria uma verdadeira possibilidade, potencial para a 

humanização da criança na sua dimensão de totalidade à procura da verdade, sempre 

inacabada e reconstruída em cada encontro. Para isto, as próprias crianças precisam 

esquecer de si mesmas e, atentas à história, aproximarem da professora- narradora que 

narra a história, o acontecimento que se refaz a cada respiro da narrativa perante cada 

possibilidade de continuidade da história. Assim, vai descortinando a leitura a partir das 

marcas no papel e nos gestos de todos os envolvidos, uma vez que experiência implica 

partilha, coletivo, intercâmbio de histórias, memórias, saberes, sabores e possibilidades. 

 Segundo Kramer (2009), a experiência sempre pode ser narrada de outra forma, 

adquirir outros sentidos, assumir outros significados, iluminar o presente, passado, 

futuro. A experiência é um acontecimento aberto e inacabado, que é transmitido pelo 

narrador, pelo outro, pelo mediador na linguagem. 

 Podemos, por fim, pensar a educação a contrapelo,  ou seja,   

 

 pensar o mundo e os acontecimentos ao contrário, compreender a história e a educação 
a contrapelo, ou seja, na direção contrária à esperada. É manter-se crítico, entendendo 
que a história passada poderia ter sido diferente e o futuro pode ser diverso do que o 
presente sugere ou do que se deduz. Pensar a educação e a prática educativa à luz dos 
ensaios e fragmentos de Benjamin exige indagar sobre o tempo em que vivemos e sobre 
o papel da escola; exige reverter a posição da escola que, com frequência, quer 
transmitir o passado para preparar um suposto futuro, mas deixa o presente intocado, 
sem mudança, muitas vezes sem sentido.(KRAMER, 2009, p. 299). 

 

Nessa perspectiva, podemos avaliar que os fragmentos dos relatos da professora 

acerca da experiência de leitura literária é uma alternativa pedagógica em que as 

crianças são participantes a ouvir, apreender, a pensar, a ressignificar a história/ 

narração, construindo assim seus rastros, marcas, sentidos e atitudes de leitores da 

palavra.  Só “uma linguagem de prontidão mostra-se atuante à altura do momento” pois 

“ convencer é infrutífero” ( BENJAMIN, 1995, p.11-14).   
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RESUMO 
 
O presente trabalho visa interpretar as garatujas de crianças na faixa etária de três anos, 
extraindo dos traços o ritmo e a linguagem dos movimentos gráficos para alcançar as 
mensagens inconscientes do sujeito. Pesquisa realizada por psicanalista e psicóloga no 
ambiente de uma escola pública na cidade de Uberlândia MG. Este tema irá contribuir 
como recurso de investigação para os profissionais da saúde e educação, por focar o 
desenvolvimento emocional da criança em seus conflitos internos. Foram realizadas 
pesquisas documental e bibliográfica, observação de campo, anamnese com os pais e 
entrevista com professor e educador infantil. Procurou-se combinar os diferentes 
rabiscos buscando o sentido, a fim de ver como estes combinam entre si. Encontrar os 
pontos confluentes construindo um novo sentido único, o que foi concluído aos poucos 
de acordo com a variação, repetição, e frequência dos traços. A questão problemática da 
pesquisa envolve um aprofundamento nas teorias da pulsão em Melanie Klein e da 
linguagem em Winnicott, Dolto e de outros autores contemporâneos. Foi constatado que 
a criança prepara um plano para seus rabiscos. E na consistência dos dados foi possível 
associar os traços projetivos com a fala do autor para concluir a interpretação. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse científico pelo desenho infantil surgiu no final do século XIX e os 

primeiros trabalhos sobre o tema relacionavam-se à Psicologia Experimental. 

Rapidamente os estudos sobre o desenho infantil se diversificaram e contribuiu com 

várias disciplinas, como a Psicologia, a Pedagogia, a Sociologia. Depois das influências 

pedagógicas de Rousseau de não mais considerar a criança como adulto em miniatura, o 

desenho passou a ser distinguido pelas diferentes etapas do desenvolvimento gráfico da 

criança e, em seguida, foi introduzido no tratamento psicanalítico (MÉREDIEU, 1974). 

Com o passar do tempo, o desenho prestou-se a uma exploração psicanalítica 

com acompanhamento do analista, através de procedimento interpretativo. Entendendo 

interpretação como uma comunicação feita do analista para o analisante, comunicação 
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esta que esclarece, indica ou transforma o sentido de certos pontos enigmáticos, 

contidos no discurso analisante (Dunker, 1996). 

  O ato de desenhar como nos aponta Greig (2004) estava ligado ao processo de 

cura – “terapia pela expressão”. Aos poucos abrangeu também o campo educativo onde 

ressaltamos o trabalho de Freinet (apud Greig 2004) que criou o método natural. 

Moreira (1993) aponta que o desenho infantil é a marca da criança, pois antes de 

aprender a escrever, ela serve do desenho como escrita.  

No período de alfabetização, a criança traz consigo as suas primeiras 

experiências gráficas na forma de desenho. Assim, o desenho é uma linguagem 

significativa, pois através dele a criança manifesta sua concepção de mundo (Mello, 

2005). 

          Quanto ao professor, no espaço rico da sala de aula, através da atividade de 

desenhar este terá oportunidade de conhecer mais intimamente o seu aluno e dentro do 

que compete a sua função acolher suas emoções.  

Por todos estes motivos, acreditou-se ao elaborar este trabalho, que o 

conhecimento clínico e teórico da psicanálise poderia contribuir para o ensino de 

técnicas de avaliação de desenhos infantis, sendo o seu conteúdo do interesse de 

profissionais das áreas de Psicologia, Pedagogia e afins. 

Foi considerada a definição de pulsão de acordo com a psicanálise, para observar 

e acompanhar os desenhos, percebendo que se caracteriza como uma energia sem 

localização e que atua entre o somático e o psíquico (NÁSIO 2007). 

Portanto, os estímulos estão ligados a esta energia, que move o corpo para 

representar, sendo nomeada de acordo com os afetos, por exemplo, a raiva, um afeto 

que desprende movimentos bruscos e no traçado estes aparecem em vai e vem de linhas 

ou em ângulos pontiagudos, o que significa que o psiquismo está diretamente 

relacionado com o corpo. Estes se comunicam projetando, pelas garatujas, material 

inconsciente (Méredieu, 1974). 

A interpretação destes traços ganhou vida com os significados simbólicos e 

ainda foram traduzidos no decorrer da pesquisa, o que se justifica como “novo”, pois foi 

encontrado um mapa que conduziu às interpretações, facilitando a leitura dos desenhos 

com rabiscos, sem reduzir este estudo a um conhecimento fechado. Este processo é um 
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princípio de outras descobertas a serem acrescentadas, portanto um novo olhar por estar 

organizado, estruturado e sistematizado para facilitar as leituras. 

A maior contribuição para as análises e as consistências dos dados foi inspirada 

em Freud, apesar de Winnicott, Dolto e M. Klein auxiliarem em alguns casos. 

Importante lembrar que o conceito de pulsão muda de acordo com o ponto de vista dos 

teóricos citados acima, porém sem desconsiderar as diferenças, foi encontrado pontos 

confluentes, mas não se trata do foco deste trabalho. 

Como resposta a uma frase de François Sacco (1995) “Um movimento a espera 

de uma forma” - que se expressa no conjunto da criação, a forma é a interpretação, e 

com ela pode-se compreender material inconsciente, assim tanto a área da saúde ou 

educação obterão material sobre a constituição do sujeito autor do desenho.  

Segundo Sacco e Valentin (1995) “o traço motor tem a ver com a constituição da 

representação”, isso foi levado em conta durante estas observações, pois a direção das 

pulsões é tomada de acordo com os traços no papel e pretende-se entender o sujeito em 

sua complexidade psíquica a partir destes dados. Na sequencia, observa-se também o 

ritmo, pressão, movimento, as falas e as nomeações que a criança coloca durante a sua 

criação. 

 

2 OBJETIVO 

 

 Apresentar o olhar sobre a interpretação dos desenhos infantis, utilizando as 

garatujas e os conceitos psicanalíticos da pulsão e seus destinos, o que contribuirá com a 

área da educação e saúde, para delinear e entender o sujeito em sua constituição 

subjetiva. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Trabalhamos com a faixa etária entre 3 a 4 anos. Idade em que as crianças não 

estão preocupadas com as formas de seu traçado, pois nomeiam os rabiscos, nem 

sempre inter-relacionando nome com forma, mas com função, o que não quer dizer que 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

635 

 

não possuem um plano em sua garatuja, pois ao iniciar a produção, comentam sobre o 

que vão fazer. 

  A pesquisa é iniciada com um convite que foi formulado com a frase: “Faça um 

desenho aqui neste papel.” As instruções foram compreendidas no primeiro momento e 

assim que pegaram o papel já iniciaram o desenho. Foi observado que a atenção está 

voltada para a função e não para as formas nomeadas. Verificou-se que os registros 

foram espontâneos e sem resistência no momento do desenho, as crianças estavam 

dispostas a produzir e o meio interferiu muito pouco sobre o tema, que foi escolhido por 

elas livremente. 

No decorrer deste trabalho, foram seguidas as seguintes etapas:  

• Entrevista com professor e educador de um grupo de crianças observadas 

durante dois anos, em uma escola pública EMEI na cidade de Uberlândia – MG.  

• Anamnese com os pais das crianças pesquisadas 

• Pesquisa documental 

• Pesquisa bibliográfica 

• Observação de Campo 

• Coleta dos desenhos das crianças, que foram objeto da pesquisa, durante o 

transcorrer de todo o período.  

 

4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Foram selecionados alguns casos entre os 38 do grupo de pesquisa para 

apresentação: 

Caso Silva – 3 anos – 1ª parte 

A criança sobrepõe às cores, utilizando linhas que se entrecruzam, porém as 

linhas estão tomando formas geométricas e estas ele preserva, separando-as no mesmo 

espaço do papel, os traços de vai e vem são sobrepostos com outras cores, mas as 

formas estão isoladas.  

Já consegue produzir círculos e ovais, às vezes ele produziu muito rápido e quis 

trocar de folha sem misturar as cores, outras vezes, demorou na produção, usou o verso 

do papel para separar as formas. Nos movimentos de vai e vem, o que caracteriza uma 
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pulsão primitiva por ser o primeiro registro possível do indivíduo, (Meridiéu, 1974) ele 

demonstra conhecimento da figura fundo59, e a hipótese de estar elaborando o Fort-da60.  

O fato de estar separando as formas destes registros primitivos indica que 

mantem separados os afetos dos instintos, digamos afetos aqui como a angústia de ver 

separado de si, e separado no sentido de se perceber com autonomia, ou seja, a vida 

continua além da simbiose, um processo compreendido com muita angústia pela criança 

que está passando pela ansiedade depressiva61. 

 Seguindo esta linha de raciocínio, comparou-se com a anamnese para verificar  

os objetos transicionais62. Estes objetos favorecem as reparações durante este processo. 

Encontrou-se o relato que Silva dorme com os irmãos em uma cama de casal e que, 

ocasionalmente, dorme na casa do pai, que é separado da mãe, não mencionando com 

quem dorme, ou a frequência em que fica com um ou outro. 

Outra característica importante é usar o verso da folha, após terminar o primeiro 

registro e seguir com a interpretação de “oposição”, sendo que não foi sugerida esta 

produção. Verificou-se que Silva é uma criança “birrenta” e agitada com a mãe. 

Os traços separados indicam certa ordem. C.BIEDMA (1966) sugere 

organização do tipo: “devo manter meus sentimentos separados e organizados”, o que 

indica hipótese de medo ou fobia. Isso acontece devido às energias das pulsões 

concentradas em organizar para obter controle, ou seja, como deve agir neste momento? 

Então buscando na anamnese, verificou-se que a criança tem fobia a insetos e tem 

atitudes diferentes com a mãe e com o pai. 

A pressão nos traços são os pontos de ênfase, que foram considerados pela 

mudança de cor. Ele utilizou outra cor de giz quando quis enfatizar algum traço, que são 

as formas ovais fechadas e quadrados. Deve-se relacionar a frequência destas formas 

nos próximos registros e verificar qual predomina, por exemplo, o quadrado está mais 

                                                           
59 Figura é o que tem significado, o próprio traço e fundo o reflexo ou como se mostra a figura. 

60 Citação de Freud em além do principio do prazer, 1920, que significa estar longe dos olhos. 

61 Temor da perda do objeto bom é chamado por Klein de “ansiedade depressiva”. 

62 A relação do primeiro vínculo da criança com o ambiente externo. 
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ligado a medos e angústias repressivas ou bloqueio da expressividade? As ovais 

expressam a sensibilidade e também a insegurança?  

Silva utilizou todo o espaço do papel. Os movimentos são expandidos, tratando-

se de uma característica da personalidade mais expressiva que inibida, o que indica um 

desenvolvimento motor e cognitivo favorável. Porém a inibição, de acordo com 

Winnicot (2011), não se restringe a aspecto de personalidade, é mais amplo, por 

exemplo: separar os objetos ou medo é uma expressão de inibição e pode ser geradora 

de agressividade. 

O traço que faltou foi o do envolvimento, onde um sai de dentro do outro, 

emaranhado, se não aparece é porque demonstra zona perigosa, o que contrasta com as 

nomeações que Silva escolheu para seus registros, todos são de heróis, pouco 

influenciado pelos filmes preferidos, pois na anamnese a mãe diz que o filme preferido 

é a “Galinha Pintadinha”. Observaremos se nos outros desenhos ele sustenta uma 

continuidade. 

Conforme expressa F. Dolto na imagem inconsciente do corpo, o que 

percebemos é se ele se vê através de seus desenhos, ou são meros registros. Com certeza 

há expressão de si, pois ele até agora mantém uma linha de expressão. A criança está 

fazendo uso da fantasia para administrar pulsões, as fantasias serão o elo entre os 

instintos e os mecanismos de ego, justifica-se este grifo pelos heróis nomeados nos 

registros.  

Caso Silva – 3 anos – 2ª parte 

Silva mantém a sobreposição com as cores, utilizando linhas que se entrecruzam 

abaixo. À direita ver a garatuja, ele a preservou, não registrou nada acima ou dentro, 

está evoluindo nas funções simbólicas63. Ainda utiliza o verso do papel para separar as 

formas. 

 

Figura 1: Garatujas 

                                                           
63 A fantasia inata da criança é uma função simbólica de acordo com M.Klein (1930) – a importância da 
formação de símbolos no desenvolvimento do ego. 
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Em um desenho está evidente a figura-fundo, com o vermelho e o azul. As linhas ainda 

procuram as formas, tomando a direção dos controles das pulsões com formas isoladas, ele 

procura adequar a função à forma, por exemplo, uma televisão é quadrada, uma cobra é uma 

linha enrolada, fez a família aglutinada. 

No grupo das ovais onde ele desenhou a família, esqueceu-se de fazer ele mesmo, os 

pais são separados, porém ele colocou o pai e a mãe um ao lado do outro, estaria clara pra ele 

esta separação. 

 

 

 

 

Figura 2: Família 

 

 

De acordo com uma frase no primeiro relatório: “a vida continua além da simbiose”, 

percebe-se que o objetivo foi o de interpretar as formas separadas e acrescentar a 
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interpretação do momento de angústia da criança. Pode-se sugerir a hipótese de não estar 

fazendo parte da família, ou ser um objeto integrante no grupo familiar? O fato precisa ser 

mais investigado, pois foi citado que dorme nas duas casas (da mãe e do pai). Isto pode estar 

deixando-o sem lugar? 

Observa-se que os pontos de ênfase na cor vermelha, quando desenhou o sol, que as 

ovais e os quadrados são as formas predominantes e os traços da família são os do 

envolvimento, um sai de outro ou um dá continuidade ao outro, porém ele não está lá nesse 

registro. 

Não apareceram desta vez os heróis. A criança sustenta uma continuidade na maioria 

dos traços, ou seja, ele até aqui parece ver-se através de seus desenhos. Sobre o uso das 

fantasias para administrar as suas pulsões, deixaremos aberta essa apreciação até o final da 

pesquisa. 

Caso Clara – 3 anos 

  Usa muito a oposição, desenhando no verso do papel, por exemplo: se o predomínio 

foi formas circulares e ovais assim será o seu verso. Isso leva à interpretação de que: não 

importa o lugar, o que indica facilidade de adaptação. 

Procura preencher as ovais com vai e vem, demonstrando que os afetos defendidos 

são os mais primitivos, ou envia a mensagem: “dentro de mim está cheio de agressividade”. 

Existe equilíbrio entre vai e vem e ovais, ora está mais agressiva, ora mais afetiva. Um 

traço muito importante é o que apresenta as ovais com linhas e estão separados, porque não 

se conectam, são pulsões em busca de equilíbrio. Existem em seu desenho círculos fechados, 

abertos e linhas. Fez no verso um círculo fechado e bem pequeno: um dia de angústia da 

separação de Clara, tentando se adaptar ao ambiente de acordo com as linhas.  

No desenho: “A casa do lobo”, aparece uma oval para representar a casa e linhas 

acima. Elas estão sempre presentes em todos os registros, mas nem sempre as linhas estão 

envolvidas com os outros traços, eles aparecem isolados. 

 



    Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas 

12 a 14 de setembro de 2016  

 

640 

 

                                           Figura 3: Casa do lobo 

 

 

 

 

 

 O desenho é muito claro, porque ela coloca pouca pressão nos traços. A linha é o traço 

do corte, seguida da casa do lobo, qual seria esta casa? Isso denota perigo, mal, ou medo. A 

casa está sempre presente, hipótese para o significado de a casa ser a família e também o 

corpo da criança, de acordo com a sequência, no verso da casa ela faz uma flor, que simboliza 

o perfeccionismo e certa rigidez, o tema da flor está recheado com o vai e vem. 

 

         Figura 4: Centrifuga 

 

A Centrífuga de Clara é amarela, como ela gosta de pressões leves, termina este tema 

com um círculo vermelho fechado. Neste dia ela está bem e muito afetiva, nomeou o desenho 

de “bolo” e fez uma história: o bolo é do meu irmãozinho, é o aniversário dele, ele é pequeno. 

O aniversário era na festa, ela estava boa. A história está coerente, o que demonstra 

organização interna. 
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    Figura 5: A Flor                                                        Figura 6: A Casa 

                                      

 Ela fez mais duas centrífugas bem menores acima, as formas isoladas devem ser uma 

característica dela. Neste dia não houve oposição, não tem nada no verso da folha, nenhum 

registro. 

 O desenho que nomeou de pai é um vai e vem bem leve, com pouca pressão. 

Verificando a anamnese: ela tem alergias, com certeza isto justifica a escolha dela por 

casas, agora tem mais a ver com o corpo do que com a família. Facilidade com 

adaptações e mudanças. Ela é birrenta e mais apegada ao pai do que à mãe, que só 

aparece simbolicamente.  

  O pai à direita do papel e vai e vem separado a esquerda, nomeado de “lobo mau”. O 

lobo mau aparece em dois desenhos e em um está como  círculo iniciando uma centrífuga e 

neste , está em vai e vem separados, e com traços muito leves, não fez nada no verso da folha. 

O lobo mau é um animal perigoso e malvado. Está com pouco investimento de energia nos 

traços e a separação dos vai e vens devem indicar as defesas diante da agressividade, ou 

pulsão primitiva.  

O pai e a mãe estão lado a lado, mas separados e ela desenhou com giz que ficou 

chapado, mas dá para perceber que a intenção foi o movimento de vai e vem, para os dois. 

Vejo poucos traços da afetividade nas figuras da imago, talvez porque na anamnese os pais 

dizem que ela é de gênio forte, o que poderia ser uma característica de insegurança. Portanto 
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estes pais não estão transmitindo à Clara a devida confiança de afeto, amor e cuidados. No 

verso da produção dos pais ela coloca a forma afetiva, com um grande oval que preenche toda 

a folha e recheada com o vai e vem, mas neste ela nomeia de Vovó.  

Os traços que contém mais energia são os da “boneca” e da “princesa”. A figura-fundo 

está presente em todos os desenhos. Uma noção espacial e viso motor bem delimitado, mas 

poderia estar mais desenvolvida com as formas. Clara ainda não mostrou as garatujas com 

formas, são linhas desorganizadas. 

Sugiro a pressão maior nestes traços devido à simbolização do objeto transicional, ou 

seja, ela está resolvendo seus conflitos através destes objetos, pois é onde tem mais 

investimento. Preservou o meio, com vários traços em vai e vem, nomeando-os. Mantém a 

oposição, desenhando no verso da folha. Os desenhos do verso são linhas e uma oval. Ela 

manteve um equilíbrio de “variação nos temas”. 

As nomeações são sobre o pai, o mesmo desenho que nomeou “bola” ela disse que era 

a cabeça do pai. Onde registra mãe, registra o pai ao lado, separado por uma linha que termina 

em vai e vem, o lado do pai é a figura fechada, portanto mais afetiva a da mãe um quadrado 

aberto à direita. Ela recheou os dois, o quadrado é a forma mais precisa, no sentido de 

concentração, e também de rigidez, mas ela deixa aberto este quadrado. Portanto o que está 

aberto pode sair ou entrar coisas, principalmente os afetos. Bom estarem lado a lado, ruim 

não estarem conectados com afetividades, estes estão com muita pressão, portanto há 

investimento nestas pulsões.  

Ainda manteve o amarelo, que caracteriza um traço fraco apagado devido à cor, mas 

também indica a cor do sol que ela nomeou passarinho. Hipótese de sol significar o pai, e este 

registro fecha o tema. Sugiro interpretar o registro de bola e ao mesmo tempo pai, como um 

pai que só pensa em bola... São vários temas em uma mesma folha, mas estão coeso., Clara 

conseguirá logo produzir boas histórias, na anamnese indica que ela gosta de ouvir histórias, 

isso influencia os temas. 

Caso Belly – 3 anos 

  Prestigia as ovais grandes, neste ela recheou com outra oval colorida e menor fazendo 

um centro, ou miolo, os dois são densos, ou seja, ela cobre com o giz de cera, e faz algumas 
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linhas aleatórias, percebendo a dimensão da forma. Os traços de Belly mantém equilíbrio, com 

a presença constante das ovais e ainda no tamanho. A figura fechada indica hipótese de 

introversão, um momento em que ela percebe suas próprias emoções, os seus afetos.  

 O que confirma esta hipótese é a densidade, ela colore só por dentro, e ao redor da 

figura fechada coloca algumas linhas, como se escrevesse algo sobre o tema. Ela nomeou de: 

“Um milho”, não sabemos se este é o alimento preferido dela ou qual ligação teria o nome 

com o tema além da hipótese simbólica. 

 Os elementos por fora ou as linhas onduladas, contínuas e abertas estão á direita, 

tendendo para o futuro, mas o ritmo é da direita para a esquerda, então o tema pode se 

referir ao que ela deixou pra trás, uma vez que estava na escola quando produziu. Atrás seria a 

casa e a família, considero um momento da angústia de Belly estar separada da família.  

 O colorido no miolo, concentrado somente no miolo, indica a concentração nestes 

afetos internos e parece mesmo um dente de milho. Ela usou o amarelo e verde. Neste dia não 

houve oposição na folha. Na escada manteve as formas fechadas, do último relatório. Uma 

escada sugestiona a sexualidade descoberta, conforme Freud. Ela utiliza todo o papel para 

desenhar a escada, começou pelas linhas e no final fechou a forma e a nomeou.  

 Não existiu preocupação em fazer as linhas retas, são simplesmente linhas, jogadas no 

papel, livres, e algumas se encontram com outras, mas raramente se cruzam: sugerem 

agressividade de acordo com C.Biedma,(1966) devido às paralelas, querem dominar a rotina. 

Neste dia não apareceram as ovais. 

 

Figura 7: A escada 
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6 CONCLUSÃO 

  

 A consistência dos dados colhidos em cada observação não seguiu uma única 

linha de abordagem durante as análises, porque a atenção estava na pulsão, nas direções 

que os afetos tomam para se dissolver, pois é uma energia que necessita de movimento 

e a projeção permite este movimento.  

 O autor J.D Nasio (2007) citou em um trecho: “real é simplesmente a vida no 

outro, a força de vida que anima e atravessa o seu corpo.” O real então é a necessidade 

do sujeito, demanda de amor e no que satisfizer essa demanda. O outro pode estar em 

qualquer lugar, no seu próprio corpo, em um objeto, no registro gráfico. A energia não 

tem forma, mas então precisa da forma que já existe para se projetar e utiliza a pulsão 

com o destino de mover outra energia. À medida que se projeta no papel, através das 

garatujas, percebe-se que estão carregadas de afeto. 

 E assim foi possível condensar alguns traços que se repetiram, utilizando as suas 

formas como um símbolo, o que influenciou as interpretações seguintes e serviu como 

mapa para orientar as observações. Por exemplo: o vai e vem, o mais primitivo dos 

traços, portanto ligado à agressividade, e que também entendemos como um 

investimento.  

 Neste contexto, as linhas retas indicam o corte, a separação; quando cruzadas, ou 

em x indicam oposição e paralelas é rigidez. Círculos e Ovais: o traço mais afetivo e 

com certa angústia quando isolado. Esta angústia indica o sofrimento com as relações. É  

como se usasse a defesa de se proteger, isolando os afetos na figura fechada. Mas se 

estiver com outros movimentos é bom.  

 Triângulos e quadrados: são as formas da concentração e foco, e são também 

ângulos, portanto têm pontas e estas são a agressividade. Mas o quadrado é fechado e 

símbolo de domínio e controle, uma forma da personalidade pouco expansiva, porém as 

características são de organização. O predomínio de quadrados não é bom.  
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 Pontos se estão fora ou dentro das formas, são as pulsões da empatia e do 

autoconhecimento. A centrífuga: sensibilidade com empatia e dependência no sentido 

de dificuldade de separação. As formas se misturam e se mesclam, mas pode-se ler se 

for seguida a direção dos traços. A origem do movimento deu continuidade a um 

círculo, à centrífuga, às retas ou paralelas?  

 Esta observação vai conduzindo a interpretação, por exemplo: se ovais significa 

ser mais afetivo e este aparece com o vai e vem, que é o traço mais agressivo, esta união 

traz a ideia de um sentimento: “dentro de mim está cheio de agressividade”. Importante 

também notar o equilíbrio das formas. Se as linhas se conectam ou estão separadas, 

significam que posso fazer contato, me permito contato.  

 A imagem inconsciente do corpo proposto por Dolto (1984) influenciou as 

interpretações no sentido de que a imagem do corpo não é a imagem que é desenhada 

ali, ou representada na modelagem. Não concentramos atenção às formas, mas no 

conjunto de movimentos, registros e a fala ou o diálogo do desenhista com sua 

produção. O esquema corporal não é a imagem do corpo.  

 Dolto (1984) analisou desenhos de crianças onde as palavras substituem um 

desejo: a imagem do corpo. Isso mostra que então está ligada à história e ela é peculiar 

em cada um. Esta se revela pela linguagem. Se a imagem do corpo se estrutura pela 

linguagem, então precisa das experiências com a comunicação. Nestas experiências 

existem sempre o inconsciente e a base é a imagem funcional onde se expressa a tensão 

de pulsões.  

 Conseguimos extrair dos rabiscos desorganizados uma nova abordagem para a 

leitura do material inconsciente, do ponto de vista de que as pulsões precisam se 

manifestar, por ser energia em busca de lugar ou forma. Deste modo acompanhando-as, 

chegamos à mensagem inconsciente.  

 Através da capacidade simbólica, a criança potencializa sua capacidade de criar. 

A sua imaginação desenha objetos significativos, sejam eles reais ou frutos da sua 

fantasia e expressa emoções e sentimentos que a criança presencia. Por este motivo, 

sabe-se que quando a criança desenha, ela representa situações e personagens do mundo 

adulto manifestando-se simbolicamente (LOWENFELD, 1977). 
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 Muitos autores acreditam que ao se desenvolver os estágios de evolução do 

desenho na criança, ocorre também paralelamente o desenvolvimento da sua escrita. 

Estes estudiosos consideram “a evolução das garatujas ao desenho como linha evolutiva 

direta e reta, mas a escrita com a derivação particular” (SINCLAIR, 1987, p.77). 

 Baseado nesta concepção, Wallon (apud, SINCLAIR, 1987, p.77) afirma que o 

“desenho aparece espontaneamente; seu desenvolvimento baseia-se na interpretação que 

a criança dá as próprias garatujas. A escrita aparece como uma imitação das atividades 

do adulto”. 

 Desse modo, antes de aprender convencionalmente a escrever, a criança se serve 

da sua produção gráfica - o desenho - para se comunicar. Acreditamos que o desenho é 

um alicerce importante para a aquisição da língua escrita da criança. Neste processo 

podem-se contemplar as outras formas de linguagens, como: a música, o brincar, a 

dança e outras “são essenciais para a formação da identidade, da inteligência e da 

personalidade da criança” (MELLO, 2005). 

 Para Vygotsky (1984), o desenho da criança é o seu meio de expressão, por isso 

que ele é considerado como uma linguagem necessária para a aquisição da linguagem 

escrita na alfabetização.  

 Por este motivo, as crianças que são naturalmente introduzidas a este processo 

assimilam com mais facilidade a relação existente entre o desenho e a escrita. 

Consideramos que o “[...] desenhar e o brincar deveriam ser estágios preparatórios ao 

desenvolvimento da linguagem das crianças” (VYGOTSKY, 1984).   

 Através destas afirmações é perceptível a importância do resgate do desenho da 

criança no momento da infância pelo educador.  Assim, é necessário a este profissional 

se aventurar neste universo gráfico infantil para reencontrar um caminho que só ele 

pode percorrer no intuito de atribuir significados e vivenciar esta linguagem, peculiar à 

criança, que é o seu desenho. 

 A criança da Educação Infantil está no auge do seu desenvolvimento pelo 

desenho, pois se encontra na idade em que experimenta pela primeira vez essa atividade 

mágica que vai evoluindo com o passar do tempo, concomitante ao seu 

desenvolvimento.  
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 Através das teorias citadas neste trabalho, pode-se observar a importância do 

desenho para o desenvolvimento infantil.   A prática do desenhar é parte da vida. É uma 

ação indispensável ao bem estar da criança. Lembramos que a infância é a época das 

descobertas e das aventuras. Portanto cabe aos educadores oferecer condições à elas 

para inventar, criar e sonhar. 
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RESUMO Este trabalho tem como propósito abordar o tema da construção da 
identidade da criança negra na educação infantil, possibilitando uma reflexão à respeito 
das práticas pedagógicas com referências étnicorraciais efetivadas na primeira etapa da 
educação básica. Serão abordados aspectos históricos importantes para a compreensão 
do processo histórico que influenciaram os conceitos e modelos de estética e cultura na 
sociedade brasileira, fatores determinantes para o processo de exclusão em reconhecer o 
papel do negro na construção da sociedade brasileira. A metodologia utilizada nesse 
estudo foi a leitura de bibliografias que discutem sobre essa temática, e a intervenção no 
cotidiano escolar, mediante a concepção e efetivação de um projeto, ao longo da prática 
de estágio curricular. A principal finalidade deste trabalho é justificar a importância das 
práticas pedagógicas na educação infantil para a formação da identidade da criança 
negra. Constatou-se dessa forma que é possível desenvolver práticas pedagógicas que 
valorizam as diferenças étnicas na educação infantil, uma vez que há referenciais 
teóricos, e recursos viáveis para a efetivação das práticas pedagógicas, favorecendo uma 
verdadeira mudança de mentalidade em todos os atores envolvidos na educação, 
principalmente na educação infantil. 
Palavras-chave: Identidade. Criança negra. Educação Infantil. 
 

ABSTRACT This work aims to address the issue of construction of the identity of 
black children in early childhood education, allowing for reflection about the 
pedagogical practices with étnicorraciais references effect the first stage of basic 
education. important historical aspects will be addressed to the understanding of the 
historical process that influenced the concepts and aesthetic models and culture in 
Brazilian society, determining factors for the deletion process to recognize the role of 
black in the construction of Brazilian society. The methodology used in this study was 
reading bibliographies discuss this issue, and intervention in everyday school life 
through the design and execution of a project, along the traineeship practice. The main 
purpose of this work is to justify the importance of teaching practices in early childhood 
education for the formation of the identity of the black child. It was found that way it is 
possible to develop pedagogical practices that value ethnic differences in child 
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education, since there are theoretical frameworks, and viable resources for the 
realization of pedagogical practices, encouraging a real change of mentality in all actors 
involved in education , especially in early childhood education. 
Keywords: Identity. Black child. Child education. 

 

INTRODUÇÃO  

Os direitos educacionais das crianças foram legalmente reconhecidos e 

assegurados na Constituição de 1988, segundo o Artigo 208 inciso IV, estabelecendo 

que a educação infantil, fosse direcionada para atender as crianças na faixa etária de 

zero a seis anos de idade, sendo que de zero a três as crianças são atendidas em creches, 

quatro a seis anos na pré-escola. 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

9394/96, a Educação Infantil torna-se reconhecida como um nível de ensino, por isso, 

requer atividades didático-pedagógica para cada etapa do desenvolvimento infantil, 

portanto, supera-se a visão assistencialista que permeava as organizações que atendiam 

às crianças de zero a cinco anos.  

Em 1998, o Ministério da Educação elabora o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil, com o intuito em direcionar o currículo64 dessa primeira etapa 

da educação básica, centrado nos eixos curriculares: “Formação Pessoal e Social” e 

“Conhecimento de Mundo”, os quais deverão contribuir para a efetivação de práticas 

pedagógicas plenas de êxito e significativas aprendizagens para as crianças na primeira 

etapa da educação básica. 

                                                           
 

64 Currículo: Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os 
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de 
modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos de idade. (Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil. (2010,p.12) Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9769-

diretrizescurriculares-2012&category_slug=janeiro-2012-pdf&Itemid=30192. Acessado 15/05/2016 às 
20h:04min.  
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O Referencial não constituiu um documento obrigatório a ser seguido pelas 

instituições da educação infantil, por isso, houve a necessidade em estruturar as ações 

educativas de uma legislação que estabelecesse os saberes e práticas a serem 

desenvolvidos na educação infantil, sendo assim em 17 de Dezembro de 2009, é 

promulgada as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

 
As novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
(DCNEIs) foram elaboradas a partir de ampla escuta a educadores, 
movimentos sociais, pesquisadores e professores universitários, que 
expuseram suas preocupações e anseios em relação à Educação 
Infantil, considerando já haver conhecimento consistente acerca do 
que pode fundamentar um bom trabalho junto às crianças. Elas 
destacam a necessidade de estruturar e organizar ações educativas 
com qualidade, articulada com a valorização do papel dos professores 
que atuam junto às crianças de 0 a 5 anos (OLIVEIRA, 2010, p.01). 

 

Desse modo, as organizações dessas propostas pedagógicas desenvolvidas pelos 

educadores junto às crianças atendidas nas instituições de educação infantil devem ser 

permeadas por princípios, presentes no Artigo 6º da Resolução CNE/CEB 05/09, que 

são eles:  

I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 
respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 
identidades e singularidades. 
II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e 
do respeito à ordem democrática. 
III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 
liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e 
culturais (BRASIL, 2009, p.05). 

 

Nessa perspectiva, é preciso salientar a importância desses princípios éticos, 

políticos e estéticos na formação das identidades dos educandos, lembrando que a 

escola é um lugar profícuo para promover a construção dessas identidades, pelas 

confluências culturais, históricas, ideológicas, dentre outros aspectos presentes nesse 

espaço, e que afetam a formação da identidade étnicorracial das crianças. 

No cotidiano escolar, ainda é possível identificar entraves e barreiras intrínsecas 

nos diferentes atores envolvidos em planejar, organizar e executar um currículo com 

práticas pedagógicas que atendam a diversidade das identidades e culturas presentes na 

educação infantil, com ações inclusivas e afirmativas no reconhecimento da diversidade 
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étnica, cultural e social presentes no universo infantil, que sejam favoráveis para 

mudanças de comportamentos e mentalidades de todos os envolvidos nesse processo de 

ensino-aprendizagem, respeitando a pluralidade cultural presentes no meio social 

brasileiro. 

Sendo assim, torna-se fundamental a reflexão crítica, por parte do professor, 

sobre suas práticas pedagógicas, e como essas devem ser organizadas, planejadas e 

executadas em cada contexto, para que possam atender as diferentes realidades culturais 

e sociais existentes na sala de aula e na escola, adequando seus conteúdos de ensino65 de 

forma variada objetivando alcançar todas as crianças presentes nesse processo de 

construção de conhecimento. 

Torna-se imperativo ressaltar a importância do comprometimento de educadores 

com seu fazer pedagógico, compreendendo a dimensão do ensino pela perspectiva da 

troca de experiências, vivências, valores, costumes e crenças. 

Considera-se que as crianças negras podem ser prejudicadas ao emergir em um 

universo homogeneamente branco: a boneca no armário de brinquedos da sala de aula 

esboça traços em que a criança negra não vê suas características físicas representadas, a 

música cantada entre uma brincadeira e outra não traz elementos sonoros e 

instrumentais que fazem parte do universo cultural africano e/ou afro-brasileiro, nas 

histórias e contos apreciados em que não relatam a beleza, a singularidade e 

características africanas em seus personagens, paisagens, e acontecimentos caminhando 

na contramão de uma educação intercultural.  

Caberá ao educador, propor em suas práticas pedagógicas conhecimentos não 

somente conceituais a respeito da cultura negra. Este deverá levar às aulas, as vivências 

e experiências que favoreçam a construção da identidade de crianças pertencentes ao 

grupo étnicorracial negro, estas deverão possibilitar uma ação transformadora de 

paradigmas conceituais que a sociedade excluiu da cultura africana, em um movimento 

                                                           
65 Conteúdos de ensino são o conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e 
atitudinais de atuação social, organizados pedagogicamente e didaticamente, tendo em vista a assimilação 
ativa e aplicação pelos alunos na sua prática de vida. Englobam, portanto: conceitos, ideias, fatos, 
processos, princípios, leis científicas, regras; habilidades cognoscitivas, modo de atividade, método de 
compreensão e aplicação, hábitos de estudo, de trabalho e de convivência social; valores, convicções, 
atitudes (LIBÂNEO,1994, p. 128). 
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de profunda relação inclusiva entre todas as diversidades: étnicorraciais, sociais, 

culturais, religiosas e ideológicas presentes na sociedade brasileira.  

Esse movimento favorece mudanças de mentalidades, possibilitando a 

desconstrução dos paradigmas de senso de superioridade racial e cultural, em uma 

conscientização que não há cultura (independente da sua origem) superior à outra, há 

diferenças, e todas têm valores devendo ser respeitadas e valorizadas, possibilitando um 

convívio harmonioso e combatendo o racismo e a discriminação. 

Nesse sentido, vale salientar a necessidade da escolha de materiais didáticos e 

paradidáticos66 pelo professor, principalmente livros literários, muito utilizados no 

cotidiano da educação infantil para contação de histórias, pois aguça a imaginação dos 

pequenos, segundo o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnicorraciais e para o ensino de Cultura Afro-

brasileira e Africana (2009): 

 
é necessário que as instituições de Ensino Superior, desenvolvam com 
seus estudantes de cursos de licenciatura e formação de professores 
uma das principais ações que contribuem para a educação das relações 
étnicorraciais, a capacitação de habilidades de senso crítico e analise 
de livros que estejam em consonância com essas Diretrizes (BRASIL, 
2009, p.39). 

 

Nesse sentido, torna-se pertinente uma articulação dentro do projeto pedagógico 

das escolas de educação infantil, propostas que viabilizem o trabalho do professor no 

cotidiano dessas crianças em processo de construção psicossocial com os valores 

históricos afro-brasileiro, ensinando esses conhecimentos e informações inerentes à 

formação da identidade étnicorracial das crianças, sem incorrer ao erro de levar para 

suas práticas pedagógicas estereótipos vinculados à imagem do negro de forma que o 

deprecie, não favorecendo assim, uma construção saudável da autoimagem dessas 

crianças. 

                                                           
66 Paradidáticos: São livros e materiais que, sem serem propriamente didáticos, são utilizados para este 
fim. Os paradidáticos são considerados importantes porque podem utilizar aspectos mais lúdicos que os 
didáticos e, dessa forma, serem eficientes do ponto de vista pedagógico. Recebem esse nome porque são 
adotados de forma paralela aos materiais convencionais, sem substituir os didáticos. Disponível em 
http://www.educabrasil.com.br/paradidaticos/ acesso em 19/05/2016 às 13h22min.  
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 Percebe-se que a ausência de um planejamento voltado para a formação da 

identidade étnicorracial das crianças, pode conduzir a prejuízos na formação da sua 

personalidade e subjetividade, como sentimentos de baixa autoestima por não haver 

representatividades negras nas atividades desenvolvidas no espaço escolar, quando essas 

não “enxergam” que estão representadas nos personagens das histórias contadas, 

brincadeiras, músicas, datas comemorativas, brinquedos e outros. 

 Para que as crianças negras sejam representadas na prática pedagógica, “O 

Projeto a Cor da Cultura”67 (2010), organizado por Ana Paula Brandão e Azoilda 

Loretto da Trindade, apresenta um conjunto de cinco livros/ cadernos planejados para 

atender as necessidades de implementação de ação a cerca da educação das relações 

étnicorraciais com propostas direcionadas às crianças de zero a seis anos, atendidas na 

educação infantil. 

 Dessa maneira, faz-se necessário destacar um dos livros/cadernos intitulado, 

“Modos de Brincar”, relativizando seu conteúdo ao que se objetiva nesse trabalho, 

quanto à necessidade de práticas pedagógicas voltadas para a formação étnicorracial na 

educação infantil, uma vez que o foco do currículo da educação infantil é a criança e 

essa aprende brincando. As autoras apresentam algumas propostas com intuito de ajudar 

na compreensão, valorização, conscientização da importância de uma educação para as 

relações étnicorraciais através de uma abordagem que permita educadores elucidar 

propostas em que a criança negra se veja por completo ao participar de um currículo 

descentralizado de modelos pré-estabelecidos tradicionalmente. 

No livro acima citado, encontra-se um Mapa de Valores Civilizatórios Afro-

brasileiros para a Educação Infantil, que Trindade (2010, p. 13) o define: 

                                                           
67 A Cor da Cultura é um projeto educativo de valorização da cultura afro-brasileira, fruto de uma 
parceria entre o Canal Futura, a Petrobras, o Cidan - Centro de Informação e Documentação do Artista 
Negro, o MEC, a Fundação Palmares, a TV Globo e a Seppir - Secretaria de políticas de promoção da 
igualdade racial. O projeto teve seu início em 2004 e, desde então, tem realizado produtos audiovisuais, 
ações culturais e coletivas que visam práticas positivas, valorizando a história deste segmento sob um 
ponto de vista afirmativo. Disponível em: http://www.acordacultura.org.br/  Acesso em 05/06/2016 às 
15h:54min. 
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Temos valores marcados por uma diversidade, somos descendentes de 
organizações humanas em processo constante de civilização – digo 
processo, e não evolução. Como afro-brasileiras (os), ciosas (os) e 
orgulhosas (os) desta condição, em diálogo com valores humanos de 
várias etnias e grupos sociais, imprimimos valores civilizatórios de 
matriz africana à nossa brasilidade que é plural (TRINDADE, 2010, 
p.13). 

  

Trindade (2010) pontua essa pluralidade existente na sociedade brasileira 

imbricada de marcas civilizatórias da cultura africana, constituídas e construídas num 

processo histórico sociocultural do grupo étnico negro que viveram embates difíceis 

demandados pelo racismo, é necessário a (re)descoberta desses valores civilizatórios 

fundamentais para a construção de uma nova humanidade onde o respeito, a 

convivência e o diálogo sejam a base de uma sociedade mais justa e comprometida com 

as crianças. 

Esses valores reafirmam o respeito que o povo africano imprime à vida. Lista-se 

os valores civilizatórios afro-brasileiro para a educação infantil presentes nesse mapa: 

Energia vital, Circularidade, Corporeidade, Memória, Ancestralidade, Cooperação, 

Territorialidade, Oralidade, Musicalidade e Ludicidade, esses valores são interligados, 

não havendo a necessidade de seguir uma sequência, desse modo, elenca-se alguns 

desses valores relacionando-os às práticas pedagógicas voltadas para a educação 

infantil. 

 

 

 

 

PROPOSTAS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS FAVORÁVEIS À 
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ÉTNICORRACIAL DA CRIANÇA NEGRA 

 

Uma atividade recorrente no cotidiano das instituições de educação infantil são 

as rodinhas, o meio de organização dessa proposta, rico de trocas entre todos os 

envolvidos, crianças e professores, traz um significado muito profundo das 

manifestações culturais Africana, o círculo, a roda, a circularidade. 
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Segundo Patrícia Gomes Rufino (2003), “a rodinha” é um momento rico de 

oportunidades para propor às crianças o que será desenvolvido nas atividades 

cotidianas, oportunizando um momento de diálogo nas tomadas de decisões coletivas, e 

definição de regras entre adultos e crianças e seus pares, auxiliando no convívio 

harmonioso entre todos.  

Para Azoilda Trindade (2010), as atividades desenvolvidas em rodas ou círculos, 

tem um significado muito grande, essa maneira de organizar esses encontros, trocas, 

diálogos e comunhão que é a circularidade, tem uma marca muito profunda nas 

manifestações culturais afro-brasileiras, pode-se observar essa impressão nas rodas de 

samba, nas rodas de capoeira ou nas típicas rodas de conversas entre amigos, dentre 

outras.   

Nesse movimento de circularidade, o saber não fica restrito em uma única 

pessoa, ele é de todos, não há início, meio ou fim. Na circularidade a memória é 

valorizada, a oralidade é potencializada quando o outro fala eu escuto; e quando falo, o 

outro me ouve.  

A respeito da oralidade, esta se faz muito presente nas atividades propostas nas 

rodinhas, durante a contação de histórias, cantigas de rodas, jogos e brincadeiras, 

narração das experiências pelas próprias crianças que se apropriam dos seus saberes, 

integrando-se no mundo do outro sem, abrir mão da sua individualidade.  

Nesse sentido, destaca-se a corporeidade, e toda a força que esse valor imprime à 

cultura afro-brasileira, por trazer um significado da resistência de um povo que foi 

arrancado de sua terra de origem sem bagagem, sem posses, apenas com seus corpos, 

aprendendo a valorizá-los como patrimônio.  

A ludicidade presente também como um dos valores civilizatórios afro-brasileiro 

para a educação infantil é concebido por Trindade (2010) como celebração da vida, 

diversão, risos e brincadeiras. Sem esse valor a cultura desse povo não poderia ter 

resistido, sobrevivido seria sem brilho, sem cor, recortada.  

Desse modo, Kishimoto (2011) elucida que o educador ao organizar atividades 

lúdicas deve levar em consideração a diversidade cultural. Ao brincar a criança processa 

conhecimentos e aprende a conhecer e apreciar o mundo a sua volta. Pode-se dizer que 

o lúdico é cultural, pois a criança exprime em suas brincadeiras conhecimentos 
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adquiridos comparando-os, analisando-os e externando-os em suas ações. Cabendo ao 

educador mediar essas atividades lúdicas em que o mundo seja representado à “todas as 

crianças” utilizando-se de várias e possíveis linguagens: plásticas, sonoras, 

brinquedos/brincadeiras, músicas, contos, danças, histórias e outras. 

A necessidade de experiências lúdicas que permeiam as brincadeiras africanas, 

levou a autora Débora Alfaia da Cunha em parceria com a Faculdade de Pedagogia do 

Campus de Castanhal (2016), da Universidade Federal do Pará 

(FAPED/CUNCAST/UFPA), proporem o Projeto Ludicidade Africana e Afro-

Brasileira (LAAB) 68, inicialmente com o propósito de organizar oficinas de extensão 

ao curso de Pedagogia, oferecendo oficinas pedagógicas sobre jogos e brincadeiras 

africanas.  

A intensa pesquisa sobre a ludicidade e brincadeiras africanas como recursos 

didáticos e metodológicos para a educação das relações étnicorraciais, resultou no 

lançamento recentemente do e-book69: Brincadeiras Africanas para a Educação 

Cultural (2016). 

 O livro apresenta uma infinidade de jogos e brincadeiras populares africanas e 

afro-brasileiras, segundo a autora do e-book, o levantamento dessas brincadeiras e 

jogos, permitiu a compreensão das características e particularidades desses jogos, onde 

predominam o desafio, o senso de cooperação e coletividade, para que esses jogos se 

tornem divertidos. 

 

 

 

Jogos de coordenação geral em grupo 
                                                           
68Sobre o projeto: Disponível em: http://www.laabufpa.com/sobre-o-projeto.htm acesso em 05/06/16 às 
19h56min. 

 

 69 E-book: Livro digital, livro eletrônico/ eletrônico ou o anglicismo e-book é qualquer conteúdo de 
informação, semelhante a um livro, em formato digital, que pode ser lido em equipamentos eletrônicos -
 computadores, PDAs, Leitor de livros digitais ou até mesmo celulares que suportem esse recurso. 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_digital Acesso em 15/06/16 às 14h59minh. 
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 Banyoka70 

 Adaptação de uma brincadeira da Zâmbia e do Zaire, que imita o rastejar da 

“Banyoka”, ou seja, da “cobra”. Defina uma pista, com linha de largada e de chegada. 

Divida os jogadores em dois ou três grupos. Os jogadores devem ficar em fila indiana, 

um atrás do outro, sentados no chão, formando uma “cobra”. As pernas devem estar 

afastadas e os braços colocados ao redor da cintura do aluno à frente ou sobre o ombro 

deste. Cada grupo ou “cobra” deve se mover sentado e em conjunto, arrastando no chão 

sem se soltarem. Os grupos ficam na linha de largada, ao sinal do professor, estes se 

movem conforme as regras até a linha de chegada. Vence quem chegar primeiro.  

Ampliando a brincadeira: O professor pode explicar para os alunos que as 

crianças constroem suas brincadeiras a partir dos elementos culturais e naturais de seu 

ambiente. O jogo “banyoka” expressa uma herança lúdica ligada ao mundo rural e aos 

animais que fascinam essas comunidades. A cobra indica perigo, mas também destreza 

e agilidade, qualidades valorizadas por essas sociedades e, por isso, aparece como um 

animal recorrente nas brincadeiras infantis africanas. Na sequência, o docente pode 

pedir para cada aluno desenhar um animal que admira e explicar o porquê, atribuindo 

qualidades (adjetivos) a este, como beleza, força, etc. 

   

Êxodo71 

 Adaptação de uma brincadeira infantil de Guiné.  

Parecida com labirinto, mas permite um número maior de jogadores. Desenha-se 

no chão um grande alvo formado por dez círculos concêntricos. Os jogadores são 

divididos em duas equipes. Ao sinal de largada, enfrentam-se em dupla. Um dos dois 

jogadores esconde uma pedra em uma das mãos e o outro deve adivinhar em que mão 
                                                           
 
70 Disponível em: http://www.laabufpa.com/phocadownload/publicacoes/ebook-brincadeiras-
africanas-para-a-educacao-cultural.pdf Acesso em 05/06/2016 às 22h12min. 
 

71 Disponível em: http://www.laabufpa.com/phocadownload/publicacoes/ebook-brincadeiras-
africanas-para-a-educacao-cultural.pdf às 22h:09min. 
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ela está. Se adivinhar, ele pega a pedra, a esconde em uma as mãos e assim por diante. 

Quando um dos dois errar, o outro dá um passo à frente dentro do alvo. O que ficou de 

fora joga agora com um novo adversário. Se o novo adversário errar a mão que está com 

a pedra, o jogador finalmente pode entrar no circulo, mas se novamente for ele que 

errar, continua fora e o novo adversário entra e assim por diante. À medida que o jogo 

continua, podem se enfrentar apenas adversários que estão no mesmo círculo (ou fora 

do alvo se não tiver entrado no primeiro círculo). Quem não tem mais adversários para 

enfrentar, fica onde está. Ganha a equipe que conseguir posicionar primeiro a metade de 

seus jogadores no centro do círculo.  

 

Imagem 1: Diagrama dos Círculos a serem riscados no chão72. 

 

 

  

 

     

Ampliando a brincadeira: o docente pode conversar com os alunos sobre a 

cultura musical da Guiné, em especial o uso do Djembê, um tambor em forma de cálice, 

originário deste país, e mostrar alguns vídeos com apresentação de percursionistas 

usando esse instrumento, como Mamady Keita, músico nascido na Guiné, que pode ser 

ouvido neste link: www.youtube.com/watch?v=Qsq5PHoik-s.  

Na sequência, o docente pode ainda realizar uma oficina de percussão com as crianças. 

Essas e outras brincadeiras podem ser encontradas no e-book mencionado acima. 

 

LITERATURA INFANTIL NA PERSPECTIVA DA RELAÇÃO 
ÉTNICORRACIAL 

                                                           
72 Disponível em http://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/alvo-armas Acesso em 05/06/2016 às 
21h:51min. 
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Em décadas passadas, não era comum encontrar livros literários para o público 

infantil com a presença de personagens negros em seu enredo, facilmente percebido 

quando se folheia os clássicos livros da literatura infantil, desde o título, o leitor é 

arremetido às imagens de crianças brancas vivendo em lugares que não parecem 

reservar espaços para o negro, ou ao menos que esses não possam protagonizar histórias 

sem que sejam vistos como subalternos ou subjugados ao domínio do outro.  

 Os clássicos literários usados para enriquecer o imaginário das crianças, nas 

escolas de educação infantil nem sempre são ferramentas democráticas para todas as 

crianças presentes nessa etapa da educação básica, deixando lacunas na formação 

pessoal das crianças negras que não estão representadas nessas narrativas literárias.  

Contudo, atualmente, há muitos exemplares de literatura infantil73 que trazem a 

imagem do negro ou da criança negra de forma comum, mesmo sem relacionar ao 

aspecto das questões raciais, simplesmente narrando história de uma família negra em 

atividades do seu cotidiano. Já outros livros permitem adentrar o universo do diferente, 

do estranho, do diverso do que ainda não se compreende, contudo, é preciso acessá-los, 

conhecê-los, aproximando-se de hábitos, costumes, valores, culturas diferentes e 

diversas, possibilitando um novo olhar para o mundo, ampliando-o como um espaço de 

convívio harmonioso e livre entre as diferenças.      

 De acordo com essas observações, o livro “Tanto, tanto” da autora afro-

caribenha Trish Cooke (2011), conta a história de uma família nuclear em seu cotidiano 

doméstico, a qual todos os personagens retratados no enredo são de pessoas negras, 

porém, não há a descrição dos detalhes fenotípicos dos personagens, percebidos nas 

ilustrações em que as características de cada um diferem a respeito do aspecto da idade 

e das ações descritas no texto, outros aspectos bem definidos estão nos detalhes das 

roupas e adereços coloridos.  

O livro esboça a narrativa de uma família alegre e amorosa (imagens em anexo), 

em atividades corriqueiras do dia-a-dia, pouco comum nas publicações da literatura 

                                                           
73 Disponível em: http://www.geledes.org.br/dicas-de-livros-infantis-para-celebrar-cultura-afro-

brasileira   Acesso em 05/06/2016 às 00h:48min.  
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infantil brasileira, onde famílias negras estejam retratadas em seu cotidiano, realizando 

atividades tipicamente comuns, participando da vida social sem estar relacionado a 

papéis secundários e subalternos.  

O livro torna-se um recurso que apresenta referências positivas para as crianças 

negras, ampliando a visão sobre outros aspectos que não estejam relacionados apenas a 

questão étnica, proporcionando a estas uma análise da diversidade presente em cada 

família, desde o papel social de cada um (pai, mãe, filhos, irmãos etc.) e as 

responsabilidades assumidas por cada membro no contexto familiar (quem trabalha, 

estuda, tarefas da casa, quem brinca e quem ajuda nas tarefas doméstica etc.).  

Outro livro que também aborda sobre a temática da identidade da criança negra, 

de autoria de Valéria Belém (2007), recebe o título “Cabelo de Lelê”. A obra aborda a 

história das aventuras de uma criança negra que encontra dificuldades em lidar e aceitar 

as características do seu cabelo, assim como a personagem do livro nem todos, 

principalmente as mulheres, aceitam seu cabelo natural, crespo, encaracolado e 

cacheado, muitos alisam os cabelos descaracterizando-o e negando um dos aspectos 

mais fortes da identidade negra, na busca do estereótipo do belo ao qual foi induzido 

acreditar como um modelo ideal de beleza. 

A personagem busca respostas para suas indagações, encontrando-as em um 

livro que conta a história de seus descendentes africanos, passando a entender que na 

textura e características de seus cabelos há uma herança histórica da cultura de um povo 

com identidade própria. Quando ela conhece suas raízes aceita a beleza natural do seu 

cabelo, assumindo-o como uma marca pessoal (Imagem em anexo). 

O livro “A cor da Vida” (1997), autoria de Semíramis Neri Paterno, não possui 

texto escrito em sua narrativa, sendo a sua história interpretada a partir das intervenções 

que as crianças e educadores realizam através das imagens. 

Esse modo de apresentar uma história torna-se interessante, pois permite ao 

professor uma percepção a respeito sobre o que as crianças demonstram em relação às 

mensagens que o livro aborda quanto à amizade entre crianças de diferentes etnias, e o 

quanto essas relações podem ser prejudicadas pela interferência de posturas racistas e 

preconceituosas de pessoas adultas e que na maioria das vezes são membros da família.  
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No entanto, o desfecho da história aponta que as essas relações de amizades 

entre as crianças podem auxiliar na desconstrução dessas atitudes racistas dos adultos, 

tornando um recurso rico para o professor trabalhar a temática em um contexto que 

envolva as famílias. (Imagem em anexo). 

O livro “Menina Bonita do Laço de Fita”, de Ana Maria Machado (1994), traz 

uma abordagem leve, engraçada e com uma fácil linguagem acessível ao entendimento 

das crianças sobre hereditariedade. O livro conta a história de um coelho branco que se 

apaixona por uma menina negra, para ele a menina é a pessoa mais linda que já viu na 

vida. (Imagem em anexo).  

A história evidencia a beleza negra, a qual o coelhinho questiona a menina sobre 

o porquê ela tem a pele daquela cor, a criança sem saber o real motivo e ao tentar 

responder acaba colocando o coelhinho em situações engraçadas, quando tenta explicar 

que o motivo da pele negra é devido ao consumo de café, por ter caído em um balde de 

tinta ou mesmo comido muita jabuticaba.   

Sendo necessária a intervenção da mãe da criança para explicar que toda a 

beleza que a menina herdara, advinha dos seus antepassados africanos, por intermédio 

dessa linguagem simples, as crianças pequenas poderão compreender que os traços e 

marcas característicos de cada pessoa são passados da mãe ou do pai para os filhos, 

esses traços de identidade podem representar histórias de lugares e culturas diferentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As pesquisas para a elaboração do presente trabalho contribuíram para 

sedimentar a visão geral de atuação do profissional da educação infantil, devendo este 

ter claro domínio sobre como se deve atuar diretamente com crianças pequenas, 

respeitando-as em suas limitações, contudo entendendo que estas crianças são 

produtoras de uma cultura, cabendo ao professor mediar e favorecer experiências que 

possibilitem a ampliação dessa cultura.  

Dessa maneira, é preciso possibilitar uma verdadeira inclusão ao fomentar uma 

prática pedagógica antirracista, preparando essas crianças em processo de formação 

psicossocial para uma educação pautada em preceitos de respeito e democracia.  
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Constatou-se dessa forma que não é impossível serem desenvolvidas práticas e 

metodologias educacionais na educação infantil, atendendo a realidade das crianças 

negras nessa primeira etapa da educação básica, pois há informações e recursos viáveis 

para que práticas pedagógicas sejam efetivadas favorecendo uma verdadeira mudança 

de mentalidade em todos os atores envolvidos na educação, e principalmente para que 

ao longo da formação da identidade da criança negra, ela possa se reconhecer como uma 

pessoa com uma singularidade própria advinda de uma cultura étnica importante para a 

constituição dos pilares da sociedade brasileira.  
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RESUMO: Para compreender o desenvolvimento infantil, é importante considerar as 
relações da criança no seu entorno, com a família e com a escola. Estudos sobre essa 
temática têm despertado interesse e por isso este projeto será desenvolvido para analisar 
o papel da família e da escola na formação autora e leitora de crianças na educação 
infantil. A pesquisa qualitativa será realizada por meio de questionários individuais aos 
pais ou responsáveis e professores, e, em seguida, serão constituídos dois grupos focais, 
um com pais ou responsáveis e outro com professores, de uma Escola da Rede 
Municipal de Ensino de Patos de Minas – MG. O projeto será desenvolvido a partir dos 
fundamentos teóricos da Escola de Vygotsky e de outros autores, considerando que o 
desenvolvimento da criança se dá na relação com o outro por meio de atividades 
significativas, mediadas por alguém mais experiente. Os dados levantados dos pais ou 
responsáveis e dos professores serão comparados e analisados com a finalidade de 
compreender a relação família e escola na formação autora e leitora de crianças 
pequenas, ainda não alfabetizadas. 
Palavras-chave: Papel da família. Papel da escola. Formação leitora. Formação autora.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Para compreender o desenvolvimento infantil, é importante considerar as 

relações da criança no seu entorno, com a família e a escola. Estudos sobre essa 

temática têm despertado meu interesse e por isso este projeto será desenvolvido para 

analisar o papel da família e da escola na formação autora e leitora de crianças na 

educação infantil. Tema no qual também se encontra vinculado à linha de pesquisa 

Desenvolvimento Profissional, Trabalho Docente e Processo de Ensino-Aprendizagem, 

do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade de Uberaba. 

O projeto de pesquisa foi sendo construído a partir da minha experiência 

como psicóloga e psicopedagoga, pois logo nos estágios fui percebendo a dificuldade de 
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aproximação entre a família e a escola e como as crianças são inseridas nesse processo. 

Percebemos como as crianças apresentam dificuldades de aprendizagem, mais 

especificamente no que se refere à leitura e a escrita. 

Este estudo também se insere no projeto institucional, ao qual ele se vincula, 

denominado A formação da atitude autora e leitora no processo de apropriação da 

escrita na educação infantil, coordenado pela Professora Doutora Ana Maria Esteves 

Bortolanza, do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade de Uberaba -  

UNIUBE. Há uma necessidade premente de fomento da produção de conhecimentos 

que contribuam para a mudança da realidade educacional brasileira em relação à 

formação autora e leitora de sujeitos capazes de conduzir plenamente sua atuação 

pessoal e social e participar criticamente da sociedade em que vivem. 

Diante disso, pretende-se desenvolver este Projeto de Pesquisa em uma 

instituição de educação infantil, que de acordo com Ferreira e Triches (2009), 

historicamente, a instituição de educação infantil surge como sendo uma extensão da 

família, a qual tem como função ampliar e complementar o papel educativo. 

Bastiani (1993) apud Bhering (2003) destacam que a escola é responsável 

por iniciar e desenvolver práticas e políticas de envolvimento da família que possam 

influenciar a qualidade da atuação dos professores, da equipe técnica da escola e do 

ambiente escolar em geral.  

Diante disso, é importante ressaltar que tem sido cientificamente 

reconhecida, tanto no Brasil como em outros países, a participação da família no 

desenvolvimento da criança em idade pré-escolar, ou seja, que as escolas tornam-se 

mais eficientes quando as famílias participam de maneira mais ativa na educação 

escolar dos filhos (DFES, 2001 apud BHERING, 2003). 

Desta forma, Ferreira e Triches (2009) destacam que a relação família-

instituição de educação infantil é uma realidade existente em todas as instituições, 

mesmo que a sua efetivação em termos de envolvimento não aconteça em todas na 

mesma escala. 

Porém, Polínia e Dessen (2005), salientam que poucas pesquisas têm 

investigado as inter-relações entre os papéis da família e da escola, de modo a oferecer 

estratégias que promovam o aprimoramento e a ampliação dos modelos de relação entre 
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os dois ambientes. Para os autores, tais pesquisas requerem uma visão integrada, 

contextualizada, sistêmica e ampla do ambiente familiar e do ambiente escolar, o que 

muitas vezes não é possível, quer pela falta de conhecimento do próprio pesquisador, 

quer pela falta de infraestrutura para implementar projetos desta natureza.  

Marturano (2006) apud Ferreira e Barrera (2010) relatam que o interesse 

dos pesquisadores no estudo da influência familiar sobre o aprendizado escolar se 

intensificou a partir dos anos 50, sendo que, a partir da década de 60, passou-se a 

investigar também, além das variáveis socioeconômicas, a influência de processos da 

vida familiar sobre o desempenho escolar. Os resultados dessas pesquisas têm indicado 

que a família pode influenciar positivamente o aprendizado escolar, a motivação para os 

estudos e proporcionar à criança competências interpessoais para um bom 

relacionamento com professores e colegas. Os aspectos da vida familiar enfatizados pela 

autora vão desde a atmosfera e organização do lar até a participação dos pais na vida 

escolar da criança, tendo sido identificados efeitos do ambiente familiar nos diferentes 

níveis de ensino, da educação infantil ao ensino universitário.  

A escola e a família costumam a ser definidas como os ambientes mais importantes de 

socialização, elas são também consideradas como ambientes educacionais, os quais devem ser 

entendidos enquanto contextos sociais, com suas dimensões culturais e históricas, construídos 

dinamicamente, a partir da atividade dos participantes, sendo também constituídos pelas 

pessoas que neles desempenham determinados papéis, cumprindo funções específicas 

(LACASA, 2004 apud FERREIRA e BARRERA, 2010). 

A família é o primeiro ambiente de socialização do indivíduo, e uma das principais instituições 

mediadoras dos padrões e modelos culturais. A família é transmissora de valores, crenças, 

ideias e significados presentes na sociedade, e diante disso exerce uma forte influência na 

formação dos indivíduos, especialmente nas crianças, pois são as experiências familiares que 

proporcionam a formação inicial de repertórios comportamentais, de ações e resoluções de 

problemas (DESSEN E POLÔNIA, 2007 apud FERREIRA E BARRERA, 2010). 

Ainda segundo os autores supracitados, a escola, por sua vez, é um contexto multicultural e 

diversificado de desenvolvimento e aprendizagem, onde pessoas com características 

diferenciadas estabelecem interações contínuas e complexas, constroem laços afetivos e se 

preparam para se inserir na sociedade. É, portanto, uma instituição fundamental não apenas 

para a transmissão do conhecimento socialmente elaborado, mas também para a preparação 

dos alunos para a vida, contribuindo para o seu desenvolvimento e propiciando recursos para 

a evolução intelectual, social e cultural do homem. 

As práticas familiares, por sua vez, podem incidir num bom rendimento escolar da criança, na 

medida em que os pais demonstrem interesse pelas atividades e pelos conteúdos escolares. É 
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importante que a criança sinta que a família valoriza e se preocupa com a sua aprendizagem, 

estimulando-a na realização das demandas escolares, como a frequência à escola e a 

realização dos deveres de casa, por exemplo (FERREIRA E BARRERA, 2010). 

Sendo assim, quando a família e a escola mantêm boas relações, as 

condições para um melhor aprendizado e desenvolvimento da criança podem ser 

maximizadas. Assim, pais e professores devem ser estimulados a discutirem e buscarem 

estratégias conjuntas e especificas ao seu papel, que resultem em novas opções e 

condições de ajuda mútua (LEITE & TASSONI, 2002 apud POLONIA e DESSEN, 

2005). 

Polonia e Dessen (2005) ressaltam que, enquanto a escola estimula e 

desenvolve uma perspectiva mais universal e ampliada do conhecimento cientifico, a 

família transmite valores e crenças e, como consequência, os processos de 

aprendizagem e desenvolvimento se estabelecem de maneira coordenada. Sendo assim, 

o envolvimento dos pais na educação desenvolvida na instituição de educação infantil é 

crucial, uma vez que ela afeta tanto o comportamento dos pais como o desenvolvimento 

e a educação das crianças (FERREIRA e TRICHES, 2009). 

Polonia e Dessen (2005) destacam que os benefícios de uma boa integração 

entre a família e a escola relacionam-se a possíveis transformações evolutivas nos níveis 

cognitivos, afetivos, sociais e de personalidade dos alunos. 

A relação entre a escola e a família é, sobretudo nos dias de hoje, uma das mais palpitantes 

questões discutidas por pesquisadores e/ou gestores dos sistemas e unidades de ensino em 

quase todo o mundo (FARIA FILHO, 2000, p.44) 

Para Ferreira e Barrera (2010), um bom diálogo família-escola contribui para que se 

estabeleçam melhores relações entre esses contextos, proporcionando maior interesse, 

valorização e significação dos mesmos. Tanto os pais quanto os professores devem estar 

conscientes da importância de se relacionar tais ambientes.  

Porém, é importante destacar que a forma e a intensidade das relações entre escolas e 

famílias variam enormemente, estando relacionadas aos mais diversos fatores: estrutura e 

tradição de escolarização das famílias, classe social, meio urbano ou rural, número de filhos, 

ocupação dos pais, etc. (FARIA FILHO, 2000). 

Os autores Dessen, 2005; Dessen & Aranha, 1994; Polonia & Senna, 2005 

apud Polonia e Dessen (2005) destacam que é necessário que as investigações 

científicas sejam baseadas em um modelo sistêmico, que implique necessariamente, a 
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adoção de uma abordagem multimetodológica, permitindo capitar, de modo mais 

sensível, a dinâmica dos dois ambientes, revelando suas peculiaridades e padrões 

comuns. 

O que se pretende analisar com o referido projeto é o papel da família e da 

escola na formação autora e leitora de crianças na educação infantil. Para entender 

melhor o que se entende por formação autora e leitora, recorreremos a Arena (2013), 

que destaca que a modalidade escrita de linguagem pode ser compreendida como 

instrumento de constituição da consciência do sujeito e como instrumento de ação do sujeito 

nas esferas da vida, criadas nas relações humanas, nas relações organizadas por intensas e 

profundas manifestações em um mundo encharcado de cultura escrita.  

O autor destaca que a língua materna, constituída por signos, palavras em 

enunciados orais, é o instrumento pelo qual a consciência tem seu primeiro despertar. 

Também os signos da modalidade escrita de linguagem, e não apenas os da língua materna 

oral, contribuem para a constituição da consciência do sujeito. E se a língua materna é o 

meio de seu despertar, poder-se-ia afirmar que a apropriação da modalidade escrita seria 

outro despertar, de acordo com o referido autor.  

Nessa perspectiva, Mello (2002, p. 76) destaca que: 

 

[...] formar nas crianças uma atitude leitora e produtora de textos diz 
muito mais da tarefa colocada para a educação infantil – de inserção 
das crianças pequenas no universo da cultura escrita – que as palavras 
“alfabetização” e “letramento”. Pela sonoridade, ambas lembram 
alfabeto e letra – e alfabeto e letra estão mais próximos do processo de 
aprender o aspecto técnico da escrita. Para mim, como espero 
defender nesta exposição, ensinar o aspecto técnico da linguagem 
escrita é uma tarefa do ensino fundamental e não da educação infantil.  

 

A discussão sobre letramento é uma discussão recente no meio escolar. De 

acordo com Mello (2002) o processo de letramento tem como elemento central a 

utilização da escrita em sua função social, na perspectiva de superar os processos 

artificiais vividos na escola de um modo geral.  

Mello (2002) supõe que a falta de uma base científica que possibilite 

compreender como se dá essa apropriação é uma das causas da não apropriação da 

linguagem escrita em sua funcionalidade por pessoas que passam pela escola – e os 
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dados dessa lacuna em pessoas com ensino médio completo são assustadores. As 

cartilhas que nos alfabetizaram não tiveram pesquisa prévia que apontasse como as 

crianças aprendem a ler e a escrever, nem uma pesquisa posterior que avaliasse sua 

adequação.  

A autora supracitada relata que a ausência de pesquisa e de conhecimento 

sobre o processo de apropriação levou ao equívoco de pensar que a escrita pudesse ser 

ensinada para as crianças de modo simplificado. Desse ponto de vista, ensina-se o 

alfabeto para as crianças e ensina-se o mecanismo de juntar as letras para constituir 

sílabas e palavras, juntando palavras para formar frases. Por isso, é comum ver em salas 

de aula de educação infantil, o alfabeto exposto, é como escrevemos os nomes das 

crianças em seu crachá de identificação com a primeira letra do nome destacada em 

vermelho, entre outros. Portanto, ao ensinar a escrita para as crianças, chamamos sua 

atenção para as letras. Isso realmente mostra que trabalhamos com a ideia de que a 

escrita pode ser simplificada em seu aspecto técnico. 

Mello (2002) faz um questionamento sobre o que a ciência tem nos 

mostrado em relação ao processo de inserção das crianças no mundo da escrita. Para ela, 

escrever deve ser entendido como algo mais que a transcrição de sons sob a forma de 

letras. A escrita é uma representação de uma representação, portanto um simbolismo de 

segunda ordem.  

Diante de todo o exposto acima, o projeto em questão será desenvolvido a 

partir dos fundamentos teóricos da Escola de Vygotsky e de outros autores, 

considerando que o desenvolvimento da criança se dá na relação com o outro por meio 

de atividades significativas, mediadas por alguém mais experiente.  

De acordo com Freitas (2009), pela importância que deu ao método, 

Vygotsky é considerado além de um estudioso das questões psicológicas e da 

linguagem, um metodólogo. Para ele a tarefa da pesquisa é estudar o fenômeno em seu 

processo vivo e não como um objeto estático, portanto em sua historicidade. Portanto, 

para isso é necessário ir à gênese do processo, procurando reconstruir a história de sua 

origem e de seu desenvolvimento (FREITAS, 2009).  
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2 HIPÓTESE 

 

A família e a escola de alguma forma contribuem para a constituição autora 

e leitora de crianças da educação infantil, visto que tanto a família quanto a escola 

exercem papéis fundamentais para o desenvolvimento da criança. Nesse sentido, a 

pergunta que norteia este estudo é: Qual é o papel da família e da escola na formação 

autora e leitora de crianças na educação infantil? 

  

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar o papel da família e da escola na 

formação autora e leitora de crianças na educação infantil em uma Escola da Rede 

Municipal de Ensino de Patos de Minas – MG. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Descrever como os pais ou responsáveis percebem os gestos de leitura e de escrita da criança 

no cotidiano da família. 

- Descrever como os professores concebem a formação autora e leitora da criança na escola. 

- Compreender os papeis dos pais ou responsáveis e dos professores na formação autora e 

leitora de crianças na educação infantil. 

- Comparar o papel da escola e da família no que se refere à formação da atitude autora e 

leitora das crianças. 

- Apontar as implicações pedagógicas da formação autora e leitora para a escola-campo e para 

as famílias participantes, bem como contribuir para a melhoria da qualidade da escola de 

Educação Infantil. 

 

4 METODOLOGIA  

 

Quanto ao tipo de pesquisa, trata-se de uma abordagem qualitativa, a qual “trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 
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um espaço mais profundo das relações, dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis” (MINAYO, 1992 apud DE SOUZA E ZINONI 2003, p. 77).  

Segundo Chizzotti (1991, p. 79), 

 

[...] a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma 
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 
interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados 
por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do 
processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes 
um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído 
de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações. 

 

A abordagem qualitativa será utilizada neste trabalho, porque, por meio dela, 

serão abordados os fenômenos que envolvem os seres humanos – neste estudo, os 

professores e os pais e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas no ambiente de 

aprendizagem, buscando compreender melhor o fenômeno em estudo.  

Na etapa da metodologia, inclui-se o detalhamento dos procedimentos metodológicos que, de 

acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999, p. 159), é  

 

[...] a indicação e justificação do paradigma que orienta o estudo, as 
etapas de desenvolvimento da pesquisa, a descrição do contexto, o 
processo de seleção dos participantes, os procedimentos e o 
instrumental de coleta e análise dos dados, os recursos utilizados 
para maximizar a confiabilidade dos resultados e o cronograma.  

 

Assim, quanto aos fins, o presente trabalho é considerado uma pesquisa 

descritiva em alguns aspectos, uma vez que, segundo Gil (2002), este tipo de pesquisa 

tem como objetivo principal a descrição das características de determinada população 

ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Para além do nível 

descritivo, o problema a ser pesquisado implica analisar o papel da família e da escola 

na formação autora e leitora de crianças na educação infantil, portanto o estudo deve 

alcançar um nível interpretativo na análise dos dados gerados. Por sua temática, tem 

como foco levantar opiniões, atitudes e crenças de um grupo sobre seus papeis na 

formação autora e leitora de um grupo de crianças, de uma escola pública de educação 

infantil. De acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 61 - 62),  
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[...] a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona 
fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, 
com a maior precisão possível, a frequência com que um fenômeno 
ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e suas 
características. Busca conhecer as diversas situações e relações que 
ocorrem na vida social, política, econômica e demais aspectos do 
comportamento humano, tanto do indivíduo tomado isoladamente 
como de grupos e comunidades mais complexas. 

 

A pesquisa será realizada em uma Escola da Rede Municipal de Ensino de 

Patos de Minas – MG Os sujeitos envolvidos nesta pesquisa serão os professores da 

educação infantil e 10 pais ou responsáveis de crianças de 3 a 5 anos, faixa etária em 

que as crianças já tem mais contato com a leitura e a escrita. 

A pesquisa será dividida em dois momentos: inicialmente será realizada a aplicação de 

questionários com os pais ou responsáveis das crianças e com os professores da escola. Os 

questionários deverão levantar dados que possibilitem conhecer o acesso e o contato das 

crianças à leitura e à escrita no ambiente familiar e no ambiente escolar. 

Após a organização dos dados obtidos na primeira fase, serão criados dois grupos focais. De 

acordo com Carlini-Cotrim (1996, p. 286) o grupo focal “é um método de pesquisa qualitativa 

que pode ser utilizado no entendimento de como se formam as diferentes percepções e 

atitudes acerca de um fato, prática, produto ou serviços”. 

 

Basicamente, o grupo focal pode ser considerado uma espécie de 
entrevista de grupo, embora não no sentido de ser um processo onde 
se alternam perguntas do pesquisado e resposta dos participantes. 
Diferentemente, a essência do grupo focal consiste justamente em se 
apoiar na interação entre seus participantes para colher dados, a 
partir de tópicos que são fornecidos pelo pesquisador (que vai ser no 
caso o moderador do grupo). Uma vez conduzido, o material obtido 
cai ser a transcrição de uma discussão de grupo, focada em um 
tópico específico (por isso grupo focal) (CARLINI-COTRIM, 1996, p. 
286). 

 

Serão criados dois grupos focais: um com o pais ou responsáveis e outro com os professores, 

para que os participantes possam interagir e discutir sobre como é a participação deles na 

constituição autora e leitora das crianças. A proposta é promover dois encontros com cada 

grupo, de aproximadamente 50 minutos cada. 

Este estudo não oferece riscos aos sujeitos pesquisados, já que a participação do mesmo é de 

caráter voluntário e sua colaboração será em responder algumas perguntas do questionário 
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elaborado e que passará por um pré-teste e também a participação em grupos focais. O sujeito 

não será exposto a nenhum tipo de teste de substâncias, drogas ou dispositivos para a saúde. 

Caso recusem a participar, os sujeitos não correrão os riscos de qualquer penalização ou de 

quaisquer prejuízos pessoais ou profissionais. 

Da mesma forma, os sujeitos não receberão vantagens ou gratificações 

financeiras, pessoais ou profissionais por sua participação na pesquisa. Os benefícios da 

pesquisa estão limitados à investigação do tema proposto na pesquisa.  

 

5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a análise dos dados recorremos ao método genético proposto por Vigotski (2009), 

buscando explicar os processos e investigar os significados e sentidos atribuídos pelos sujeitos 

participantes da pesquisa por meio da decomposição da totalidade em unidades de análise. 

Trata-se, portanto, de uma análise que busca superar o nível descritivo para alcançar o nível 

interpretativo (VIGOTSKI, 2009).   

Segundo Vigotski (2009, p.8), é possível decompor a “totalidade complexa” em outras 

unidades de análise que carregam a dinâmica e o significado da totalidade, que serão 

chamadas aqui de macro e micro unidades de análise. Elas são entendidas por Vigotski (2009, 

p. 8) como “um produto da análise que, diferente dos elementos, possui todas as propriedades 

que são inerentes ao todo e, concomitantemente, são partes vivas e indecomponíveis dessa 

unidade”. 

Admitir esta abordagem de análise pressupõe seguir três princípios básicos descritos por 

Vigotski (1991 apud MARTINS, 1994, p. 289). 

- Atenção aos processos e às mudanças que ocorrem no desenvolvimento do intelecto 

humano, de forma a estabelecer relações com a história desse desenvolvimento, bem como 

com sua progressão. 

- Superar o nível descritivo de análise, explicitando “as relações internas constitutivas dos 

fenômenos humanos”, e por consequência, o comportamento. 

- Investigação dos “comportamentos automatizados [...] os quais devem ser analisados em 

suas origens”. 

São duas as ações a serem realizadas para a análise da apropriação da linguagem escrita pela 

criança, conforme estabelece Vigotski (19991a apud MARTINS, 1994, p. 289): 
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- Seleção da unidade de análise, de forma que esta carregue “todas as propriedades básicas do 

todo” do qual fazem parte.  

- Princípio explicativo: Permite a articulação entre realidade e conhecimentos teóricos e 

“determina fenômenos mentais e torna possível sua reconstrução”. 

Assim, a fala, a ação e a percepção assumem papel central no método de análise nos 

experimentos de Vigotski (1991), o qual conclui que:  

 

[...] as crianças resolvem suas tarefas práticas com a ajuda da fala, 
assim como dos olhos e das mãos. Essa unidade de percepção, fala, 
ação, que, em última instância, provoca a internalização do campo 
visual, constitui o objeto central de qualquer análise da origem das 
formas caracteristicamente humanas de comportamento. 
(VYGOTSKY, 1991 apud MARTINS, 1994, p. 292). 

 

Ele esclarece o uso da fala durante as atividades da criança apontando a manifestação da 

linguagem interior no ato de escrever: 

 

O caminho entre o esboço e o ato de passar a limpo é uma via de 
atividade complexa, mas até mesmo quando não há cópia fatual o 
momento da reflexão no discurso escrito é muito forte; muito 
amiúde falamos primeiro para nós mesmos e depois escrevemos: 
aqui estamos diante de um rascunho mental. Esse rascunho mental 
da escrita é a linguagem interior [...] (VIGOTSKI, 2009, 457)  

 

Portanto, os dados levantados dos pais ou responsáveis e dos professores serão trabalhados 

em unidades de análises e comparados com a finalidade de compreender os papeis da família 

e da escola de Educação Infantil na formação autora e leitora de crianças pequenas, ainda não 

alfabetizadas. A unidade de análise abarca os significados e os sentidos atribuídos pelos 

sujeitos participantes da pesquisa, portanto trata-se de uma análise que busca superar o nível 

descritivo para alcançar o nível interpretativo (VYGOTSKY, 2010). 
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO NA FAMÍLIA E SUA INFLUÊNCIA NA FASE 
ALFABETIZAÇÃO 

Ana Karenine Souza Moreira74 
Claúdio Rodrigues Martins² 

Giselle Pereira Campos Faria³ 
RESUMO 

Pensar a leitura no contexto do letramento significa atribuir a ela um significado que vai 
além da apropriação da técnica de codificação da escrita. Significa compreender que a 
escrita está presente em praticamente todos os contextos sociais os quais participamos 
desde que nascemos, e que nosso processo de significar o mundo é mediado muitas 
vezes pelas práticas leitoras que vivenciamos mesmo antes de aprendermos a ler e a 
escrever nos moldes da escola. O mundo das letras nos é apresentado muito cedo, visto 
que vivemos em um meio letrado, e através da leitura começamos também muito cedo a 
aprender a nos comunicar com o mundo; comunicação esta que vamos dotando de 
sentido e que vai se tornando cada vez mais elaborada conforme vamos nos 
sociabilizando com o outro e com o meio. Assim, podemos citar o grupo familiar como 
sendo o responsável por nos “apresentar” ao mundo e mediar nossas primeiras relações 
com a leitura. Muitas vezes, essas vivências são tão significativas para a criança que se 
tornam a base de sua formação enquanto sujeito leitor. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura; Letramento; Família 
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Vivemos em uma sociedade altamente letrada. Isso quer dizer que, mesmo antes 

de sermos alfabetizados, ou seja, mesmo antes de aprendermos o sistema convencional 

de uma escrita alfabética, nos deparamos com demandas sociais que envolvem a leitura 

e a escrita, e utilizamos de estratégias dotadas de sentido para respondermos a essa 

demanda. Assim, o sujeito pode não saber ler e escrever, mas consegue atuar em 

sociedade fazendo uso de estratégias orais letradas. Vivenciamos inúmeras práticas 

sociais que envolvem a leitura e a escrita nos diversos grupos dos quais fazemos parte 

desde o nosso nascimento. 

Ao iniciar a vida escolar, a criança já vivenciou práticas sociais que exigiram 

dela o uso de certas competências linguísticas de uso da escrita, isto é, ela já participou 

de eventos sociais letrados. Essas experiências geralmente ocorrem na família, grupo 

social primário responsável por mediar as primeiras relações do sujeito com a sociedade 

letrada a qual pertence. É no grupo familiar que a criança vivencia suas experiências 

primeiras com a língua materna.E se é verdade que, como diz Paulo Freire(1982), a 

leitura do mundo precede a leitura da palavra, pode-se dizer que a família é importante 

mediadora desse processo, já que é ali que a criança começa a “ler o mundo”. 

Pensando na importância de experenciar práticas leitoras na infância para a 

constituição do sujeito enquanto leitor, e o papel mediador que a família pode exercer 

nessa formação, pretende-se com o presente estudo melhor compreender o papel do 

grupo familiar nesse processo, a partir da análise de trabalhos que discutem as práticas 

leitoras em contextos exteriores e anteriores à escola. 

Para tanto, a discussão será baseada em estudos de autores que discutem a 

questão da leitura e do letramento, como Freire (1982), Soares(1998), Soares(2000), 

Kleiman (2001), Britto (1999), Street(2014), Marinho(1998), Cosson (2014), dentre 

outros, para, a partir de suas reflexões, pensar a questão do papel das experiências de 

leitura vividas na família para a formação do sujeito leitor, bem como refletir sobre os 

conceitos de leitura e letramento. Além disso, faremos uma breve discussão sobre o 

papel da escola perante as vivências que os alunos trazem para a sala de aula, 

principalmente no início de sua escolarização. 

O artigo está dividido em duas partes. Na primeira trabalhamos o conceito de 

letramento para justificar como concebemos leitura e sujeito leitor. Posteriormente 
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discute-se sobre as práticas de leitura no grupo familiar, refletindo em como estas 

podem mediar o desenvolvimento das habilidades e competências leitoras no sujeito, 

tanto dentro quanto fora do contexto escolar. 

 

2 – SER LEITOR: CONVERSANDO COM O LETRAMENTO 

 

Ao discutirmos sobre a formação do sujeito leitor estamos tomando por 

referência os estudos sobre letramento, entendendo o conceito de leitura não como 

aquele relacionado com o processo de alfabetização tradicional, ou seja, o processo de 

adquirir a técnica da codificação e decodificação da língua escrita, mas sim como um 

processo mais amplo, que vai além do ato de codificar e decodificar. 

O conceito de letramento propicia justamente esse olhar mais abrangente sobre a 

leitura, a escrita e a formação do leitor, na medida em que leva em consideração a 

utilização social das competências linguísticas envolvidas nesses processos. Percebe-os 

assim com dinamismo, visto que as práticas sociais de leitura acontecem, como o 

próprio nome já diz, inseridas num contexto social, político, histórico e cultural. 

A palavra letramento nos remete a um conceito bastante complexo e várias são 

as vertentes de estudos que a envolvem. Trata-se de uma palavra dicionarizada muito 

recentemente com o sentido que lhe atribuímos hoje (dicionário Houaiss (2001, 

p.1474)), sendo uma versão para o português da palavra inglesa literacy, que significa, 

como entende Soares (2000) “estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e 

escrever”. Quando dizemos “estado ou condição” implica pensar que o indivíduo ou o 

grupo social, ao apropriar-se da escrita, passa a agir influenciado por essa nova 

condição, isto é, usa dessa nova ferramenta para “agir” no mundo, pensar sobre ele, 

adquirindo uma característica ativa, e não passiva sobre o meio. 

Esse efeito da apropriação da escrita por um indivíduo ou grupo, isto é, a 

utilização social de suas competências linguísticas é o que chamamos aqui de 

letramento. Bem mais amplo que o conceito tradicional de alfabetização, onde ser 

alfabetizado significa saber ler e escrever no sentido de instrumentalizar-se, ter domínio 

da técnica para saber codificar e decodificar o alfabeto.  
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Apesar de ser um conceito recente, Paulo Freire, ao discorrer sobre 

alfabetização, já defendia a ideia de que a mesma deveria possuir caráter político e 

emancipatório, capaz de fazer com que o sujeito, ao se apropriar da leitura e da escrita, 

fosse capaz de atuar criticamente sobre o mundo, e, assim, transformá-lo. 

Para ficar mais claro o conceito de letramento que tomamos aqui, daremos um 

exemplo simples. Vivemos em uma sociedade grafocêntrica, e uma vez inseridos neste 

meio, passamos a desenvolver competências ligadas à leitura e a escrita mesmo antes de 

sermos alfabetizados. Se um adulto dialoga com uma criança, por exemplo, que ainda 

não foi alfabetizada, para, numa brincadeira de “faz de conta”fazer um bolo de 

chocolate, e o mesmo lê uma receita simples pedindo-a que siga as instruções lidas, ela 

provavelmente conseguirá. Se o adulto, que aqui está desempenhando o papel de 

mediador de leitura, disser: “pegue dois ovos”, a criança provavelmente pegará dois 

objetos que estão fazendo o papel do ovo na brincadeira para representá-los. Se o adulto 

disser “agora teremos que mexer todos os ingredientes”, a criança possivelmente 

realizará o ato que representa a ação de alguém que está mexendo a massa de um bolo. 

Além disso, se o adulto lhe propiciar a chance de criar sua própria receita, ela 

provavelmente irá criar, comparar e imitar situações que já lhe são familiares, fazendo 

assim, uma relação com um contexto real, atribuindo-lhe significado. 

Assim, percebemos que, mesmo não sendo ainda alfabetizada no sentido do 

saber ler e escrever, essa criança, através da brincadeira e por intermédio do adulto que 

desenvolve uma brincadeira a partir da escrita, consegue responder a uma demanda que 

envolve a leitura, utilizando para isso, estratégias orais letradas.  

Apesar de, como já dito anteriormente, não podermos trabalhar com um único 

conceito para letramento devido à complexidade de tal, utilizaremos como ponto de 

referência o conceito trabalhado por Soares (2000):  

É esse, pois, o sentido que tem letramento, palavra que criamos 
traduzindo “ao pé da letra” o inglês literacy: letra, do latim 
littera, e o sufixo –mento, que denota o resultado de uma ação 
(como, por exemplo, em ferimento, resultado da ação de ferir). 
Letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de 
aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire 
um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se 
apropriado da escrita. (p.18) 
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Ampliando ainda mais o conceito, visando diferenciar/complementar letramento 

e alfabetização, a autora nos diz que: 

Ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e 
a escrever: aprender a ler e escrever significa adquirir uma 
tecnologia, a de codificar em língua escrita e de decodificar a 
língua escrita; apropriar-se da escrita é tornar a escrita 
“própria”, ou seja, é assumi-la como sua propriedade 
(SOARES, 2000, p. 39) 

Assim, fica claro que quando falamos de letramento estamos nos referindo às 

práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita, sendo letrado o grupo ou indivíduo 

que adquiriu condições, habilidades, competências para exercer e cultivar essas práticas 

em seu meio social, de modo que, como citado no exemplo da receita do bolo com a 

criança, o indivíduo pode não saber ler e escrever, mas ser, de algum modo, letrado, 

visto que faz uso de competências leitoras nas práticas sociais que exerce.  

Street (2010) defende que não há letramento, mas sim letramentos, visto que 

este sofre influência dependendo do contexto linguístico o qual se insere. O autor 

trabalha com dois modelos de letramento. O chamado modelo autônomo e o modelo 

ideológico. Resumidamente, o primeiro defende a ideia de que a aprendizagem da 

leitura e da escrita seriam processos autônomos, ligados à capacidade individual e 

desligados do contexto em que o sujeito se insere. Assim, a leitura do texto e o processo 

da escrita, segundo este modelo, seguem uma ordem diferente da oralidade. A 

interpretação do texto, neste caso, está intimamente ligada ao texto em si, no diálogo do 

leitor com o autor, sem considerar o contexto e a oralidade, pois estas poderiam 

influenciar no formato original da mensagem. Ainda sobre o modelo autônomo, 

Street(2010) complementa: 

Presume-se, nesse modelo, que letramento é uma coisa 
autônoma, separada e cultural; uma coisa que teria efeitos, 
independentemente do contexto. Nessa concepção, alguém 
poderia se sentar em grandes cidades, na UNESCO, em Paris, 
por exemplo, e criar um programa de alfabetização que serviria 
para todos os lugares (p: 38-39) 

As críticas a esse modelo estão justamente em não levar em conta o contexto do 

sujeito/aluno, as diferenças e individualidades. Podemos concordar com a observação de 
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Kleiman (2001) a respeito do modelo autônomo de letramento, ao perceber que neste, o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas para a leitura e a escrita seriam 

consequências então do processo de escolarização já que, como dito, a escola seria a 

principal agência de letramento e lócus do conhecimento formal. Percebe-se também no 

modelo autônomo uma dicotomização entre oralidade e escrita, com consequente 

valorização dos textos escritos em detrimento das enunciações orais, além de uma 

tendência à idealização do aluno, de escrita e de leitura, o que consequentemente leva à 

criação de uma norma universal, podendo levar aqueles que não se enquadram no 

“modelo ideal” a sofrerem preconceito/exclusão dentro e fora da escola. 

 Já o modelo ideológico de letramento colocado por Street (2010), numa outra 

perspectiva, defende que as práticas de letramento são influenciadas não só pela cultura 

de um povo, como também pelas relações de poder existentes neste grupo. Neste 

modelo, as práticas podem sofrer mudanças à medida em que se muda o contexto em 

que as mesmas ocorrem. Em suas pesquisas etnográficas, o autor destacou sua 

percepção a respeito do modelo ideológico de letramento: 

Minha experiência no Irã e em todos os outros lugares, pelo contrário, 
me diz que letramento varia. As diferenças entre letramento comercial, 
letramento do Alcorão, letramento escolar são consideráveis. As 
pessoas podem estar envolvidas em uma forma e não na outra, suas 
identidades podem ser diferentes, seus envolvimentos em relações 
sociais podem ser diferentes. Por isso, selecionar só uma variedade de 
letramento pode não ter os efeitos que se espera. Refiro-me a esse 
modelo como um modelo ideológico; não só um modelo cultural, 
embora seja isso, mas ideológico porque há poder nessas ideias. Esses 
modelos são poderosos. (STREET, 2010; p:37) 

Assim, podemos entender que este modelo não nega os aspectos cognitivos 

postos em questão no modelo autônomo, mas defende que esses aspectos se 

desenvolvem não só na escola, mas num contexto muito mais amplo, onde estão 

inseridos aspectos culturais, sociais e econômicos. 

Não é objetivo do presente trabalho aprofundar-se no histórico e nas vertentes do 

conceito de letramento, diante de sua tamanha complexidade.75Sabemos que existem 

diversos estudos que aprofundam e analisam este conceito, atribuindo-lhes níveis, tipos 

                                                           
75 Para um estudo mais aprofundado do tema, ver SOARES (2000); KLEIMAN(2001); SREET(2010); 

FREIRE(1982) 
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e dimensões que variam conforme o ponto que tomam por referência, as condições 

sociais, culturais e econômicas de um povo, dentre outros. No entanto, para nosso 

trabalho, que busca compreender a importância das práticas leitoras na família para o 

processo de formação do sujeito leitor, é importante destacar que quando estamos 

falando de leitura, estamos tratando-a dentro deste contexto, o do letramento em seu 

sentido mais amplo, enxergando-a como um processo dinâmico que vai muito além da 

codificação da língua escrita e que ocorre em vários contextos, e não só no espaço 

escolar. 

Segundo Serra (2003) os estudos de Paulo Freire e Emília Ferreiro foram de 

suma importância para contribuir com a ampliação do conceito de leitura, que para eles, 

é um processo que vai muito além do reconhecimento de letras e números. 

 É nessa direção que estamos entendendo também o conceito de leitura, que, 

assim como o letramento, possui várias definições, tratando-se de tema bastante 

complexo. Trabalhamos assim, concordando com Cosson (2014) que compreende a 

leitura como um diálogo. Um diálogo capaz de produzir sentidos: 

Em síntese, ler consiste em produzir sentidos por meio de um 
diálogo, um diálogo que travamos com o passado enquanto 
experiência do outro, experiência que compartilhamos e pela 
qual nos inserimos em determinada comunidade de leitores. 
Entendida dessa forma, a leitura é uma competência individual 
e social, um processo de produção de sentidos que envolve 
quatro elementos: o leitor, o autor, o texto e o contexto. (2014, 
p. 36) 

 Para o autor, então, ler é uma interação que envolve, dentre os elementos 

citados, o contexto o qual o leitor está inserido. Isto quer dizer que a leitura está para 

muito além de um ato solitário de decodificação da língua escrita pelo leitor, desligado 

de qualquer construção de significado além daquela de interpretação tradicional, onde 

todas as respostas estão no próprio texto. Pelo contrário, o ato de ler é antes de tudo, um 

diálogo, uma conversa, que se inicia a partir de um questionamento do leitor, dentro do 

contexto o qual pertence. E a partir desse diálogo, o leitor atribui significados e amplia 

sua visão de mundo. 

 Ainda para Cosson (2014), a leitura, independentemente do elemento que a 

iniciou (leitor, autor, texto ou contexto), deve perpassar pelos quatro elementos para se 
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constituir como um processo de construção de sentidos. Pensemos então, como as 

práticas de leitura, no sentido do diálogo, estão presentes no período pré-escolar da 

criança, com ênfase em suas vivências no grupo familiar. 

3 – PRÁTICAS LEITORAS NO GRUPO FAMILIAR: IMPORTANTE LÓCUS PARA 

O DESENVOLVIMENTO DO HÁBITO DA LEITURA 

 Paulo Freire em sua obra A importância do ato de ler (1982) nos lembra que o 

processo de alfabetização é a montagem da expressão escrita a partir da expressão oral, 

deixando clara a importância da oralidade para o processo de alfabetização. Ora, ao 

falarmos de oralidade, estamos falando de um aspecto que está presente para muito além 

dos muros da escola! Não aprendemos a falar somente quando iniciamos nossa vida 

escolar. Sendo assim, dentro do contexto do letramento, já discutido no item anterior 

deste trabalho, podemos concordar com Kleiman (2001) quando nos fala que: 

De fato, a oralidade é objeto de análise de muitos estudos sobre 
letramento. Um outro argumento que justifica o uso do termo 
em vez da tradicional “alfabetização” está no fato de que, em 
certas classes sociais, as crianças são letradas, no sentido de 
possuírem estratégias orais letradas, antes mesmo de serem 
alfabetizadas. Uma criança que compreende quando o adulto lhe 
diz “Olha o que a fada madrinha trouxe hoje!” está fazendo uma 
relação com um texto escrito, o conto de fadas. (p. 18) 

Essas vivências as quais a autora se refere e denomina “eventos de letramento”, que 

podem estar presentes em muitas situações vividas pela criança fora do ambiente escolar, podem 

influenciar consideravelmente o processo de alfabetização da mesma, bem como a construção 

de sua formação enquanto sujeito leitor.Para Kleiman (2001) ainda, a escola é apenas uma das 

agências de letramento, que transmite uma prática dominante, mas bem específica. Constitui-se 

o lócus do conhecimento formal e a mais importante agência de letramento. Entretanto, a autora 

chama a atenção para as diferenças existentes entre as práticas de letramento que ocorrem 

dentro e fora da escola. Nesse contexto, nos diz: 

O fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo da escrita 
tal qual ele é concebido pelas instituições que se encarregam de 
introduzir formalmente os sujeitos no mundo da escrita. Pode-se 
afirmar que a escola, a mais importante das agências de 
letramento, preocupa-se, não com o letramento, prática social, 
mas com apenas um tipo de prática de letramento, a 
alfabetização, o processo de aquisição de códigos (alfabeto 
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numérico), processo geralmente concebido em termos de uma 
competência individual necessária para o sucesso e promoção 
na escola. Já outras agências de letramento, como a família, a 
igreja, a rua como lugar de trabalho, mostram orientações de 
letramento muito diferentes. (KLEIMAN; 2001, p. 20) 

Pensando nessas práticas vivenciadas fora da escola, principalmente naquelas as 

quais a criança se insere por meio da família, julgamos que estas podem colaborar para 

que a criança vivencie eventos de letramento e, com isso, adquiram e façam uso de 

competências orais letradas. Competências estas que, por sua vez, podem auxiliar a 

criança no processo de atribuição de significado ao mundo que a rodeia, significados 

estes que farão parte da formação de sua leitura de mundo. E concordando com Freire, 

essa leitura de mundo irá preceder a leitura da palavra. Ainda para Zilberman (2009): 

Para a criança, que, enquanto não lê, depende exclusivamente 
da voz adulta que decodifica o mundo ao seu redor para ela, 
também a aprendizagem da leitura repercute como possibilidade 
de emancipação. Os bens culturais, que privilegiam a 
transmissão escrita, tornam-se acessíveis para ela e, por 
conseguinte, manipuláveis. Por isso; seja no âmbito coletivo, 
seja no plano individual, a conquista da habilidade de ler é 
simultaneamente o primeiro passo na direção da liberdade, de 
uma parte e de outra, para a assimilação dos valores da 
sociedade. (p.27) 

Nesse sentido podemos concordar que se a criança está inserida em um meio 

rico em práticas sociais de leitura antes de iniciar sua vida escolar, estas serão 

importantes na medida em que podem auxiliar no desenvolvimento de competências 

linguísticas, aumentando a possibilidade de vivenciar momentos em que terá que fazer 

uso de estratégias orais letradas. 

É a família a primeira a mediar o contato do sujeito com o mundo. No grupo 

familiar e por meio dele, a criança começa a atribuir sentido às coisas que a cercam. É 

ali que ela realizará suas primeiras “leituras” em relação à realidade.  Por isso é tão 

importante que a família propicie à criança a oportunidade de vivenciar práticas leitoras. 

Práticas leitoras, como já dito, entendidas aqui como práticas capazes de fazer o 

indivíduo utilizar de estratégias orais letradas para atribuir significado ao mundo. Se 

pensarmos na família como uma comunidade discursiva, com a qual o sujeito dialoga 
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desde os primeiros meses, podemos concordar com Cosson (2014) quando nos 

esclarece: 

Na perspectiva social, ler é uma atividade social em grande 
parte determinada pelos limites e restrições impostos por uma 
comunidade discursiva. A leitura é uma interação controlada 
pelas regras dessa comunidade e o leitor/escritor precisa 
conhecer ou dominar essas regras para participar plenamente 
dela, para construir sentidos que sejam considerados legítimos. 
Com isso, “a leitura não é um ato solitário, mas coletivo, 
exercido dentro de uma comunidade que tem suas regras e 
convenções”, ou seja, “o leitor não lê apenas muito ou pouco; 
ele lê algo com alguém e para alguém” (Leffa, 1999:34, apud 
Cosson, 2014, p: 40) 

Assim podemos perceber a importância da presença de práticas leitoras na 

família para a formação do sujeito enquanto leitor, mesmo antes deste dar início à sua 

vida escolar. As experiências com a leitura que a criança vive em família podem ser 

fundamentais para desenvolver nelas o interesse pelo ato de ler, já que fora do ambiente 

escolar, a leitura encontra um espaço menos formal e conteudista, e acaba sendo mais 

vinculada à leitura por prazer, por deleite, sem, entretanto, ser dotada de sentido. 

Um exemplo bastante comum de prática leitora nas famílias é a contação de 

estórias antes de dormir. É uma prática que ocorre em muitas famílias, independente de 

classe social, embora a questão econômica possa pesar nos resultados dessas vivências, 

como nos mostra o estudo abaixo. 

. Em seu livro Modelos de Letramento e as Práticas de Alfabetização na escola, 

Kleiman (2001), ao tratar sobre as práticas discursivas e os eventos de letramento, nos 

apresenta o resultado de um estudo etnográfico realizado em pequenas comunidades no 

Sul dos Estados Unidos por Heath (1982, 1983). Este estudo, que mostrou uma relação 

entre as práticas de letramento e o contexto o qual se inserem, apontou também dados 

interessantes a respeito de práticas leitoras no meio familiar, os quais destacamos aqui. 

Ao relatar a pesquisa citada acima Kleiman (2001) ressalta: 

A unidade de análise no estudo da autora é o evento de 
letramento, isto é, situações em que a escrita constitui parte 
essencial para fazer sentido da situação, tanto em relação à 
interação entre os participantes como em relação aos processos 
e estratégias interpretativas. Por exemplo, uma atividade como a 
estorinha antes de dormir, evento de letramento existente em 
ambas as comunidades de classe média do ponto de vista 
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econômico, mas diferenciadas pelo nível de escolarização, 
revela padrões diferenciados para, nas palavras de Heath, 
“extrair significado da escrita”. (p. 40) 

Analisando o interessante estudo de Heath, a autora nos mostra como a prática 

da contação de estórias acontece nas famílias, e estabelece uma comparação entre as 

formas que essas mesmas práticas tomam nas famílias com níveis de escolarização 

diferentes. Resumidamente, este estudo mostrou que nas famílias que possuem maior 

nível de escolarização, esse evento de letramento ocorre de modo mais significativo, no 

sentido de que ocorre uma troca contínua entre a mãe, que conta a estória, e a criança. 

Nessas famílias, o adulto mediador da prática leitora dirige a atenção da criança para o 

livro, estimulando-a de modo que a mesma consiga atribuir sentido ao diálogo e 

construir uma prática discursiva letrada. Isto se dá fazendo perguntas à criança, 

solicitando informações a ela, estimulando-a a todo momento a fazer relações entre a 

prática leitora e o mundo real. Além disso, essas práticas familiares que ocorrem nos 

anos pré-escolares da criança, fazem com que ela aprenda “uma maneira de falar 

informativamente sobre o livro e a escrita que logo depois a escola retoma na interação 

grupal.” (2001; p: 41). 

 Outro ponto importante nesses lares está no fato de tratarem a leitura como algo 

prazeroso. Além de características que vão desde a forte presença de livros no quarto da 

criança a elementos decorativos que podem favorecer uma prática leitora, essas famílias 

estimulam práticas discursivas letradas constantemente com as crianças tão logo estas 

começam a verbalizar. Um exemplo interessante da forte presença da leitura nesses 

lares está no fato de as mesmas utilizarem a leitura com as crianças até mesmo para 

quebrar o tédio da espera para ser atendida em um consultório médico, por exemplo. 

Aproveitam esse momento para realizar com elas atividades de nomear, descrever, 

enfim, estabelecer um diálogo significativo que tem o livro como ponto de partida. A 

autora ressalta que: 

Os eventos de letramento, nessas famílias, quaisquer que eles 
sejam são altamente valorizados, pois qualquer iniciativa da 
criança de começar um evento de letramento faz com que uma 
interrupção de uma conversação entre os adultos, uma 
inverdade, uma tática diversiva por parte da criança sejam 
aceitáveis e bem vindas (2001; p: 42) 
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As diferenças apontadas nos estudos de Heath (1982, 1983) apud Kleiman 

(2001) no que diz respeito aos eventos de letramento entre as famílias de níveis distintos 

de escolarização, são mais marcantes quando dizem respeito ao modo com que esses 

eventos são conduzidos em cada uma delas. Da mesma forma que as famílias com nível 

de escolarização mais elevado, as crianças das outras famílias também vivem em um 

ambiente colorido, com muitos livros de ilustrações e estórias infantis. Isto é, elas 

possuem a mesma oportunidade de contato com o livro. 

Entretanto, o mediador da leitura não consegue estabelecer com a criança um 

evento de letramento que a faça transferir a compreensão da escrita e das atividades 

realizadas para outros contextos. Os adultos a encorajam menos quando estas querem se 

expressar, o que faz com que acabem exercendo papel de um observador passivo, 

ouvinte da leitura, que depois irá responder a perguntas feitas pelo adulto, sempre 

ligadas ao texto lido. Enquanto no exemplo anterior a criança participava ativamente do 

diálogo, estabelecendo sentidos aos contextos que a cercam através da prática leitora, 

nas famílias com níveis mais baixos de escolarização, a criança exerce um papel mais 

passivo, não recebendo encorajamento no momento de criar, recriar, comparar e 

estabelecer relação e sentido entre o texto, suas vivências e o mundo. Interessante o que 

Kleiman percebe a respeito desse aspecto: 

Uma diferença marcante entre os dois grupos é que os adultos 
com menos escolarização não estendem nem o conteúdo nem as 
práticas dos eventos de letramento a outros contextos, 
lembrando às crianças, na presença de objetos do mundo real, 
de eventos ou objetos semelhantes nos livros que conhecem. 
Não existem a verbalização e retomadas constantes que 
caracterizam o grupo majoritário. (2001, p: 43) 

Percebemos assim, que, apesar do estudo mostrar realidades de famílias 

pertencentes ao mesmo nível socioeconômico, o que difere uma prática da outra está 

mais relacionado, neste caso, ao nível de escolarização dos mediadores de leitura do que 

ao nível econômico.  

Ao pensarmos na realidade brasileira não podemos deixar de citar a colaboração 

de Paulo Freire para pensarmos nessas questões a respeito da leitura e formação do 

leitor. O autor defende a ideia de que o ato de ler, na medida em que acontece dentro de 

um contexto, é um ato, antes de tudo, político. A leitura, para ele é uma ferramenta 
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essencial para o sujeito conhecer criticamente a sociedade em que vive e atuar de forma 

crítica sobre ela, capacitando-o para transformá-la. 

Em A importância do ato de ler, logo na introdução, Paulo Freire nos deixa uma 

rica passagem onde relata como suas vivências pessoais no grupo familiar, durante sua 

infância, foram fundamentais para, mais tarde, auxiliá-lo em seu processo de formação 

enquanto um leitor crítico e ativo. Embora cada palavra, de cada sentença formem um 

texto que beira a arte, deixamos o convite para tal leitura, visto que não poderíamos 

citar toda a passagem, e destacamos as partes que nos cabem para embasar nossa 

discussão: 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 
posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da 
leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 
dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por 
sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto 
e o contexto. Ao ensaiar escrever sobre a importância do ato de 
ler, eu me senti levado - e até gostosamente - a "reler" 
momentos fundamentais de minha prática, guardados na 
memória, desde as experiências mais remotas de minha 
infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que a 
compreensão crítica da importância do ato de ler se veio em 
mim constituindo. (FREIRE, 1989; p: 09) 

Continuando, o autor nos leva a experenciar junto a ele suas gostosas lembranças 

da infância, vivenciadas em seu lar, junto à sua família, olhando-as agora de forma 

crítica, percebendo como estas influenciaram para a construção de sua leitura de mundo 

em sua fase pré-escolar: 

A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço - o sítio 
das avencas de minha mãe -, o quintal amplo em que se achava, tudo 
isso foi o meu primeiro mundo. Nele engatinhei, balbuciei, me pus de 
pé, andei, falei. Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim 
como o mundo de minha atividade perceptiva, por isso mesmo como o 
mundo de minhas primeiras leituras. Os "textos", as "palavras”, as 
"letras” daquele contexto - em cuja percepção rio experimentava e, 
quanto mais o fazia, mais aumentava a capacidade de perceber - se 
encarnavam numa série de coisas, de objetos, de sinais, cuja 
compreensão eu ia apreendendo no meu trato com eles nas minhas 
relações com meus irmãos mais velhos e com meus pais. Os “textos”, as 
“palavras”, as “letras” daquele contexto se encarnavam no canto dos 
pássaros - o do sanhaçu, o do olha-pro-caminho-quem-vem, o do bem-
te-vi, o do sabiá; na dança das copas das árvores sopradas por fortes 
ventanias que anunciavam tempestades, trovões, relâmpagos; as águas 
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da chuva brincando de geografia: inventando lagos, ilhas, rios, riachos. 
(FREIRE, 1982; p: 9-10) 

Seguindo, Paulo Freire relata a importância da relação com aqueles que fizeram 

papel de mediadores de leitura, no caso, os adultos com os quais conviveu, o que vem 

reforçar nossa discussão interior sobre a importância no modo de conduzir as práticas 

leitoras com a criança no ambiente familiar. Nos deliciando mais um pouco nas 

lembranças de Paulo Freire, este nos diz sobre suas últimas experiências antes de dar 

início à sua vida escolar: 

Daquele contexto - o do meu mundo imediato - fazia parte, por outro 
lado, o universo da linguagem dos mais velhos, expressando as suas 
crenças, os seus gostos, os seus receios, os seus valores. Tudo isso 
ligado a contextos mais amplos que o do meu mundo imediato e de cuja 
existência eu nós podia sequer suspeitar. No esforço de re-tomar a 
infância distante, a que já me referi, buscando a compreensão do meu 
ato de ler o mundo particular em que me movia, permitam-me repetir, 
re-crio, re-vivo, no texto que escrevo, a experiência vivida no momento 
em que ainda não lia a palavra. Mas, é importante dizer, a “leitura” do 
meu mundo, que me foi sempre fundamental, não fez de mim um 
menino antecipado em homem, um racionalista de calças curtas. A 
curiosidade do menino não iria distorcer-se pelo simples fato de ser 
exercida, no que fui mais ajudado do que desajudado por meus pais. E 
foi com eles, precisamente, em certo momento dessa rica experiência de 
compreensão do meu mundo imediato, sem que tal compreensão tivesse 
significado malquerenças ao que ele tinha de encantadoramente 
misterioso, que eu comecei a ser introduzido na leitura da palavra. A 
decifração da palavra fluía naturalmente da “leitura” do mundo 
particular. Não era algo que se estivesse dando superpostamente a ele. 
Fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das 
mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos 
meus pais. O chão foi o meu quadro-negro; gravetos, o meu giz. Por 
isso é que, ao chegar à escolinha particular de Eunice Vasconcelos, cujo 
desaparecimento recente me feriu e me doeu, e a quem presto agora 
uma homenagem sentia, já estava alfabetizado. Eunice continuou e 
aprofundou o trabalho de meus pais. Com ela, a leitura da palavra, da 
frase, da sentença, jamais significou uma ruptura com a "leitura" do 
mundo. Com ela, a leitura da palavra foi a leitura da “palavra mundo”. 
(FREIRE, 1982, p: 11) 

Cremos que as lembranças relatadas pelo autor coincidem com as lembranças de 

muitos de nós se pararmos para pensar em nossas vivências da infância que efetivaram-

se em práticas leitoras ou culminaram em estratégias orais letradas, embora não 

soubéssemos disso, assim como os adultos que conosco conviveram. Pensamos que, 
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todas as crianças, seja de um modo mais significativo ou não, passam por essas etapas. 

Leitura de mundo, leitura da palavra, leitura da “palavra mundo”.  

A questão é que impera ainda em nosso meio um conceito de leitura fortemente 

ligado à leitura formal, aquela da escola, de caráter obrigatório, que visa à apropriação 

da técnica da decodificação. Paulo Freire, assim como as crianças do grupo majoritário 

dos estudos de Heath puderam vivenciar ao irem para a escola, uma continuidade do 

processo que já experimentavam na família. Não houve, por sorte, uma ruptura. Talvez 

naquela época, aquelas professoras ainda não tinham ouvido falar em letramento. 

Porém, parecem ter conseguido praticar no chão de suas salas de aula o tão esperado e 

ideal alfabetizar letrando. 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que as práticas de leitura vivenciadas na família antes da ida da 

criança para a escola, quando ocorrem de maneira significativa, são muito importantes 

para estimular no sujeito o gosto pela leitura. Um ambiente com a presença de livros 

não garante momentos favoráveis ao estímulo do hábito da leitura, nem propiciam por si 

só a chance da criança desenvolver estratégias orais letradas que irão favorecer sua 

relação com o mundo de forma ativa e crítica. Também não irão garantir que esse 

sujeito se tornará um leitor.  A família pode criar um ambiente favorável para que isso 

aconteça, promovendo constantes momentos de diálogos, mediando as primeiras 

relações da criança com o mundo e dando voz ativa a esse sujeito perante as práticas 

leitoras estendendo-as a outros contextos, permitindo que ela tenha a oportunidade de 

dar sentido ao mundo a partir de suas próprias vivências.  

Assim, a presença do livro no grupo familiar é somente o ponto de partida. É 

preciso mais.  Como nos fala Batista (1998): 

De acordo com François de Singly (1993a), em se tratando da 
leitura, a herança ou a transmissão intergeracional é um dos 
principais fatores responsáveis pela criação do gosto ou da 
necessidade de leitura: “investimentos temporais, culturais, 
afetivos na leitura variam de acordo com os investimentos 
operados nessa prática pelos pais” (p.50). Para Bernard Lahire 
(1995), “o fato de ver seus pais lerem jornais, revistas ou livros 
pode dar a esses atos um aspecto “natural” para a criança, cuja 
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identidade social poderá se construir notadamente através deles 
(ser adulto como seu pai ou como sua mãe é, naturalmente, ler 
livros...)” (p.19) (BATISTA, 1998, P.36) 

Ainda de acordo com Antônio Augusto Gomes Batista (1998), ao estudar sobre a 

formação e a prática leitora de professores do ensino fundamental que atuam em Minas 

Gerais, percebeu que em muitos relatos, a presença de práticas leitoras na família desses 

profissionais foi fundamental para a formação do hábito de ler, e que isso ocorreu, em 

grande parte, devido à uma mobilização dos pais dos professores, que por acreditar ser a 

leitura uma ferramenta fundamental para adquirir habilidades que levem ao sucesso 

escolar, traduziram em atitudes que visavam despertar nos filhos o gosto pela leitura, 

como a criação de espaços e condições para que as crianças tenham contato com a 

escrita e com o universo escolar, “aquisição de alguns livros infantis, ensino das letras 

do alfabeto e de alguns nomes próprios, na realização de atividades escolares sem 

exigência da escola, na organização do tempo livre das crianças em atividades de “lazer 

instrutivo” (p.40) 

Entretanto, o autor percebeu com isso, que o modo de transmissão dessas 

competências e crenças desses pais a respeito da leitura, está muito ligado à cultura 

escolar, ao modo escolar de leitura, o que, consequentemente, faz com que esses 

professores repitam isso em sala de aula como docente. Sabemos que falar da leitura do 

professor é um tema para ser discutido em uma outra oportunidade. Porém, para que as 

leituras de mundo e as vivências de práticas leitoras das crianças na família possam 

contribuir para a formação de um sujeito leitor no futuro, a escola também tem papel 

fundamental, cabendo a ela saber valorizar essas vivências que o aluno trás de outros 

contextos. 

Contudo, a realidade encontrada pela maioria das crianças ao chegar na escola, é 

bem diferente. Na maioria das vezes, o que ocorre é justamente uma ruptura, uma 

supervalorização do texto escrito, em detrimento da oralização e dos saberes do aluno. 

Segundo Kleiman (2001) o modelo de letramento que determina as práticas nas escolas 

brasileiras é o modelo autônomo, o que leva, infelizmente, na maioria das vezes, à essa 

ruptura com as práticas discursivas letradas que o aluno vivenciou antes de chegar a 

escola e que continuará a vivenciar fora dela. 
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É preciso, então, repensar essas práticas, principalmente na alfabetização. 

Quando a criança chega na escola, esta além de trazer consigo sua leitura de mundo, já é 

capaz também de descrever o que já conhece. Seria importante nessa etapa, os 

professores tomarem como ponto de partida as experiências do seu aluno, o que ele 

conhece do mundo, o contexto em que ele se insere e as demandas que a ele são 

apresentadas em seu cotidiano que o fazem utilizar de estratégias orais letradas, para, a 

partir delas, alfabetizar letrando. Alfabetizar percebendo que aquele processo pode 

adquirir caráter emancipatório para seu aluno, e torná-lo um leitor que a partir da leitura 

e da escrita conseguirá atuar de forma crítica na sociedade em que vive. Atuar para 

transformá-la. 
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