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PREFÁCIO

A formação de Professores na Universidade de Cruz Alta 
constitui compromisso e concretiza seu fazer enquanto 

responsabilidade social e profissional. A formação de professores em 
serviço remete para uma formação fundada na própria profissão, 
ou seja, no exercício profissional vai-se estudando, pesquisando e 
possibilitando que o espaço de atuação seja objeto de ressignificação. 
A partir da adesão a uma política nacional de formação de professores 
da educação básica, as agências formadoras se veem ressignificadas, 
desafiadas a atuar no plano da escola real e do aluno e professor que 
nela habitam e que necessariamente modificam-se nos modos de ser e 
estar no mundo. 

No Brasil, muito se tem a avançar; muitas lutas ainda se fazem 
necessárias quando ser professor tem pouco valor; quando colegas em 
suas dificuldades locais e regionais de acesso, não tem formação de nível 
superior. A iniciativa no enfrentamento da questão encontrou eco, em 
nível nacional e nas demais esferas, com parceiros dispostos a contribuir 
e modificar o quadro de docentes sem a formação adequada para sua 
área de atuação.

O Decreto nº. 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que instituiu o 
Plano Nacional Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) 
é uma ação desenvolvida pela CAPES que visa induzir e fomentar a 
oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para profissionais 
do magistério que estejam no exercício da docência na rede pública 
de educação básica e que não possuem a formação específica na área 
em que atuam em sala de aula. Visa possibilitar que estes profissionais 
possam obter a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB Nº 9394/1996.

Para que a ação se efetive é imprescindível, entre outras, a 
articulação entre as instituições formadoras e as secretarias de educação 
para o atendimento das necessidades de formação dos professores, de 
acordo com as especificidades de cada rede, municipal ou estadual. 
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A política contribui efetivamente para o alcance da meta 15 do PNE 
2014-2024, oferecendo aos professores em serviço na rede pública, 
oportunidade de acesso à formação específica de nível superior, em 
curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam seus 
docentes.

A UNICRUZ, instituição comunitária de ensino superior, 
historicamente atuou na formação de professores em cursos de 
graduação e pós-graduação nas diferentes áreas do conhecimento. 
Pautada no seu compromisso com a formação que qualifica a atuação 
dos docentes da educação básica e, em atenção a demanda regional, 
em 2010 estabelece o convênio CAPES/UNICRUZ para implantação 
de cursos de licenciatura, formação inicial para professores em serviço. 
Em setembro do mesmo ano, inicia a primeira turma do Curso de 
Pedagogia, cujas ofertas subsequentes possibilitaram a formação de 
novas turmas, sendo um total de cinco até 2019. Em 2011 a oferta 
de cursos foi ampliada, além da Licenciatura em Pedagogia, atendeu 
professores da área de Letras, Português/Espanhol e Ciências Biológicas. 
Em termos quantitativos, nesses dez anos de convênio, são em torno de 
200 professores já formados e uma turma de Pedagogia em andamento. 

Ilustrar o significado da formação em nível superior, remete ao 
sujeito histórico-social professor em permanente formação. O sentido 
da constituição do docente enquanto pessoa vai atribuindo significados 
e qualificando a prática docente. Esta, enquanto objeto de pesquisa, de 
estudo e de aprofundamento vai se ressignificando, tanto nos aspectos 
teóricos quanto na ação pedagógica de cada sala de aula. 

A Coordenação Institucional e a Coordenação dos Cursos 
desenvolveram junto a cada um dos professores, estratégias de 
trabalho pautadas no princípio do programa de sermos  professores 
pesquisadores. Pesquisadores do seu fazer no cotidiano das salas de aula, 
dos seus saberes, das teorias e do alicerce teórico que possibilitasse a 
transformação das práticas didático-pedagógicas. Para a grande maioria 
dos professores estudantes, o PARFOR é um espaço de formação 
recheado de sentidos e significados. A formação está atrelada a um 
imaginário de representações, nos quais as mesmas vêm construindo 
imagens e significados sociais sobre sua própria profissão. 

Esta obra representa o orgulho em divulgar/comunicar a qualidade 
das pesquisas, da produção e do envolvimento com a constituição do 
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ser docente. Cada professor estudante na sua significação, dedicou um 
tempo de aprofundamento em temas relevantes para a educação infantil 
e anos iniciais do ensino fundamental. Cada temática foi objeto de 
estudo e de produção em torno de questões inquietantes da trajetória 
do professor estudante. O desejo não foi uma resposta conclusiva, mas 
a capacidade de gerar novas perguntas. Estas é que movem a busca do 
conhecimento, como exercício permanente do fazer docente. 

Maria Lourdes Backes Hartmann





APRESENTAÇÃO 

O Plano Nacional Formação de Professores da Educação 
Básica (PARFOR) instituído pelo Decreto nº. 6.755, de 

29 de janeiro de 2009, integra um conjunto de políticas públicas do 
governo federal em parceria com estados, municípios e instituições 
de ensino superior, gerido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) para o fomento de programas 
de formação inicial e continuada. A Política Nacional de Formação 
de Profissionais do Magistério da Educação Básica apresenta como 
uma das metas a formação de professores que exercem a profissão sem 
formação adequada. Com o objetivo de atender a demanda da região 
de abrangência, a Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ) firmou 
convênio, em 2010, para a implantação de cursos de licenciatura de 
acordo com as necessidades apresentadas pelas instituições públicas. 
Nesse período de 10 (dez) anos formou professores em serviço para os 
cursos de Pedagogia, Letras e Biologia.

O livro “Formação de Professores em Serviço – PARFOR e 
UNICRUZ: percursos de ação e reflexão” é o resultado das pesquisas 
realizadas no âmbito do Curso de Pedagogia – PARFOR, vinculados 
ao Grupo de Pesquisa em Estudos Humanos e Pedagógicos (GPEHP) 
e ao Grupo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Práticas Sociais 
(NEPPS) da UNICRUZ. As reflexões aqui apresentadas em forma de 
artigo, resultantes de pesquisas ao longo do Curso, foram realizadas 
pelos estudantes/professores em serviço, orientados pelos docentes da 
Instituição, com temáticas pertinentes à educação infantil e anos iniciais 
do ensino fundamental. O livro é composto pelos volumes 1 e 2, 
com artigos que retratam a preocupação do Programa com a formação 
de professores e, nela, as reflexões e ações dos mesmos em relação ao 
processo de ensino e aprendizagem, assim, como a aproximação e um 
novo olhar em relação às vivências na escola. Nessa perspectiva, os 
autores discutem sobre as pesquisas realizadas, refletem sobre a prática 
docente e apontam caminhos para a melhoria do processo de ensino e 
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aprendizagem.
O artigo Afetividade na Educação Básica: A Percepção dos 

Professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Município de 
Ibirubá/RS, Aline Wilsmann dos Santos e Aline Cezar Costa estudam 
a afetividade relacionada com o ato de educar, trazendo contribuições 
dentro das salas de aula que podem motivar tanto o aluno quanto ao 
professor a construir a aprendizagem. O artigo, As Contribuições dos 
Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil, de Daiane dos Anjos Keitel e 
Vaneza Cauduro Peranzoni apresenta resultados de uma pesquisa que 
procura compreender como os jogos e as brincadeiras podem contribuir 
para aprendizagem da criança de Educação Infantil e de que forma é 
abordada esta temática em uma E.M.E.I da rede municipal da cidade 
de Cruz Alta/RS.

Adriana Teixeira Sant’Ana Müller e Maria Aparecida Santana 
Camargo tratam em Cuidar e Educar no Berçário: Interações entre 
Professores e Bebês o contexto do berçário, compreendendo o quanto 
a função do educador é fundamental na construção indenitária dos 
indivíduos. Desse modo, o estudo investiga a relevância do professor de 
berçário no desenvolvimento infantil. O Brincar no Contexto Escolar: O 
Papel dos Jogos, Brinquedos e Brincadeiras na Educação Infantil, de Joana 
Cristina Cassel Hentges e Maria Christina Schettert Moraes tem como 
objetivo analisar de que forma o uso de jogos, brinquedos e brincadeiras 
podem corroborar no processo de ensino e aprendizagem das crianças 
da educação infantil, considerando que o lúdico abre caminho para 
uma aprendizagem mais significativa.

O texto intitulado O Desenvolvimento do Saber Infantil 
Viabilizado pelo Lúdico, de Genira Pantz dos Santos e Maria Aparecida 
Santana Camargo considera o lúdico como estratégia favorável à 
aprendizagem, entendendo pertinente oportunizar espaços para 
que a criança desenvolva plenamente todos os aspectos cognitivos, 
emocionais e socioculturais por meio das brincadeiras. Práticas Literárias 
Enriquecedoras na Educação Infantil de Tamara Camila Diemer Facchi 
Maria Aparecida Santana Camargo explicam que a Literatura Infantil é 
de suma importância para o crescimento emocional, cognitivo e social 
da criança, sendo também relevante na promoção de habilidades e 
competências que favorecem a construção do hábito da leitura. 

O artigo “A música erudita como tema de estágio na educação 
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infantil” de João Pedro C. Silvello, Sirlei de Lourdes Lauxen e Solange 
B. B. Garces, trata sobre música erudita ministrada em aulas de estágio. 
Retrata a importância de oportunizar essa vivência para as crianças de 
educação infantil. 

O capítulo, O Brincar e a Literatura no Processo de Desenvolvimento 
e Aprendizagem na Educação Infantil, de Rosangela Isabel Hermes e 
Sirlei de Lourdes Lauxen, apresenta o brincar e a literatura como meios 
eficazes de construção de si e de conhecimento, principalmente na 
Educação Infantil, pois é nesta etapa que vamos despertar nas crianças o 
gosto pelo conhecimento, as habilidades cognitivas, afetivas e motoras, 
quer seja através de um jogo ou uma história.

O capítulo, intitulado Base Nacional Comum Curricular e 
Avaliação Externa: a interdependência das políticas públicas educacionais 
de Karine Bueno do Nascimento e Maria Lourdes Backes Hartmann 
considera que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) implica 
na reformulação de outras políticas públicas educacionais, e por isso 
analisa as (re)orientações da BNCC às políticas públicas educacionais 
de avaliação externa para a educação básica entre os anos de 2017 a 
2019. O texto “A formação do pedagogo na UNICRUZ no período de 
implementação da Base Nacional Comum Curricular de Karine Bueno 
do Nascimento, Carla Rosane da Silva Tavares Alves e Antonio Escandiel 
de Souza retrata o trabalho realizado por uma turma de pedagogia sobre 
a BNCC e suas implicações na formação de professores.

No capítulo Alfabetização: Um Olhar Sobre a Prática do Professor 
Mariana Figueira Fontoura e Vaneza Cauduro Penranzoni analisam as 
diferenças dos métodos de alfabetização desenvolvidos em diferentes 
escolas, com o objetivo de identificar as características entre os diferentes 
métodos de alfabetização e compreender como se dá os diversos tipos 
de alfabetização em contextos diferentes. Em As Possíveis Contribuições 
da Psicomotricidade no Desenvolvimento Integral da Criança de Glauce 
Rosane Maire Carpes e Fabiana Ritter Antunes analisam as possíveis 
contribuições da psicomotricidade no desenvolvimento integral da 
criança na Educação Infantil, tendo em vista a aprendizagem infantil 
como um processo complexo.

Brinquedos não Estruturados na Educação Infantil: Um 
Estudo de Caso em uma Turma de Maternal II com Samara Tassotti 
Fagundes Martins e Fabiana Ritter Antunes analisam como ocorre 
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as aprendizagens significativas de uma turma de maternal 2 com a 
utilização de brinquedos não estruturados, pelo fato do mesmo despertar 
o lado criativo da criança fazendo-a criar seu próprio mundo com suas 
próprias regras. Afetividade na Educação Infantil: A Relação Professor 
Aluno no Ensino e Aprendizagem da Criança, Natacha Silva da Costa e 
Aline Aparecida Cezar Costa, buscam compreender a importância da 
relação afetiva entre professor/aluno para a melhoria do processo de 
ensino e aprendizagem em uma escola municipal de Educação Infantil 
do município de Júlio de Castilhos/RS. 

Pelo texto Metodologia Investigativa nos Anos Iniciais: Desafios 
e Perspectivas de Bruna Aimée Meinen Schmitt e Aline Cezar Costa, 
as mesmas observam muitas dificuldades no processo de ensino 
aprendizagem, principalmente com relação a motivação dos alunos e a 
utilização de práticas mais ativas por parte dos professores. Enquanto 
que, em Sala de Aula Inclusiva: Desafios e Possibilidades, Lídice Hess 
Cavalheiro e Rosane Rodrigues Feliz, as autoras procuram compreender 
como a comunidade escolar está trabalhando a inclusão e a repercussão 
comportamental de professores e demais personagens frente a este 
desafio que é uma sala de aula inclusiva. 

Luciane Rosana Roth Goi e Vaneza Cauduro Peranzon, em 
A Síndrome de Burnout e a Relação com o Trabalho Docente procuram 
entender os processos de adoecimento dos professores da primeira 
etapa da Educação Básica e o que prejudica sua relação com o trabalho. 
Os conflitos e tensões que acontecem quase que diariamente nas escolas 
e que, muitas vezes, impossibilitam os professores sentir prazer em 
trabalhar também são analisados. 

Em Jogos e Brincadeiras da Cultura Indígena Kaingang no Processo 
de Ensino e Aprendizagem da Língua, Ondina de Fátima dos Santos da 
Silva e Vânia Maria Abreu de Oliveira apresentam uma contribuição 
para o ensino lúdico, através de jogos e brincadeiras, no processo de 
construção do conhecimento para a aprendizagem da língua Kaingang 
sobre a temática indígena vinculada ao universo infantil escolar.

Desejamos a todos uma ótima leitura!

Sirlei de Lourdes Lauxen



Capítulo 1

AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 
A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS 
DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS

Aline Wilsmann dos Santos1 
Aline Cezar Costa2

1 Considerações iniciais

Entende-se que cada professor tem a sua maneira de ensinar 
e de mediar o conhecimento dentro da sala de aula, e 

também que cada profissional tem uma visão diferenciada sobre a 
afetividade como auxílio na aprendizagem e desenvolvimento das 
crianças.

Sabemos que o papel do professor na escola é o de mediador 
entre os ensinamentos e as trocas de saberes na sala de aula. Mas ainda 
maior que esta tarefa de mediador está a habilidade de fazer o aluno 
identificar e se conhecer dentro de suas emoções e pensamentos. Para 
tanto, o professor deve saber lidar com as próprias emoções, caso 
contrário seria impossível a relação professor-aluno dar certo, podendo 
gerar grandes desconfortos no ambiente da sala de aula. Nesse sentido 
Chalita (2001, p. 230) escreve que:

O grande pilar da educação é a habilidade emocional. Não é 
possível desenvolver a habilidade cognitiva e a social, sem que 
a emoção seja trabalhada. Trabalhar emoção requer paciência, 
trata-se de um processo continuado porque as coisas mudam de 

1 Acadêmica do 8º semestre do Curso de Licenciatura em Pedagogia-PARFOR da 
UNICRUZ. E-mail: linewilsmann@gmail.com

2 Professora do Curso de Pedagogia, orientadora do artigo da disciplina de TCC II. 
E-mail: acezar@unicruz.edu.br

mailto:linewilsmann@gmail.com
mailto:acezar@unicruz.edu.br
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uma hora para a outra. É diferente de uma simples memorização 
em que o aluno é obrigado a estudar determinado assunto para a 
prova, decorar conceitos e o problema é resolvido.

A criança que não conhece suas emoções consecutivamente não 
saberá lidar com situações perturbadoras como desentendimento com 
o outro, diferença de opiniões sobre algum assunto ou frente a algo 
que lhe desagrada. Ela irá agir com raiva e muitas vezes com estupidez. 
Diante desta problemática se mostra a importância do professor mediar 
na sala de aula situações em que o aluno consiga entender suas emoções 
e aprenda a lidar com elas, conhecendo-se e vindo a respeitar a opinião 
dos seus colegas.

Segundo Almeida (2004, p.107) a afetividade vai muito além do 
que muitos professores imaginam “[...] à medida que se desenvolvem 
cognitivamente, as necessidades afetivas da criança tornam-se mais 
exigentes. [...]. Ser afetivo inclui não apenas beijar, abraçar, mas 
também conhecer, ouvir, conversar, admirar a criança.”. O afeto é um  
sentimento que deve ser discutido e repensado dentro das escolas.

Quando o professor constrói conhecimentos buscando métodos 
de ensino diferenciados, ou seja, com a participação dos alunos em 
suas aulas, com respeito à opinião dos educandos e ainda com carinho 
e paciência a aprendizagem acontece de forma mais prazerosa. Com 
a ajuda da afetividade o professor busca uma forma transformadora 
de ensinar então, o afeto está interligado com o aprendizado e o 
desenvolvimento do ser humano. Para Pereira e Gonçalves (2010, p. 
13)

Dessa forma, o vínculo afetivo estabelecido, favorece a expressão 
de questões pessoais entre professor e aluno no cotidiano escolar. 
Além disso, conduz a autonomia e o sucesso na construção da 
aprendizagem recíproca, na formação da personalidade dos 
alunos em adultos seguros e confiantes de si, capazes de pensar de 
forma crítica o mundo que os cercam.

O professor é essencial na educação e na formação do indivíduo 
assim, na era da informação digital em que nos encontramos o professor 
não perde seu espaço. Chalita (2001, p.161) reitera esta afirmação 
pontuando que “há quem afirme que o computador irá substituir 
o professor, que nesta era, em que a informação chega de muitas 
maneiras, o professor perderá sua importância”. Contudo, mesmo 
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que o computador, a internet, os tablets, os celulares e tantas outras 
formas de tecnologias digitais (máquinas) tragam a informação até o 
aluno cabe ao professor (ser humano) o ato de ensinar com sentimento. 
Chalita (2001, p. 161) continua “[...] a máquina reflete e não é capaz 
de dar afeto, de passar emoção, de vibrar com a conquista do aluno. 
Isso é um privilégio humano”.

Embora os meios digitais venham a contribuir no processo de 
educação não podem eles substituir o professor em sala de aula. Só 
o docente poderá ouvir e dialogar, respeitar, lidar com emoções dos 
alunos, dar carinho entre outras tantas formas de demonstrar afeto. 
A afetividade é tanto importante quanto o professor é na sala de aula. 
Assim sendo, um complementa o outro no processo de ensino.

Acreditamos que a afetividade deve estar relacionada ao ato 
de ensinar em todas as etapas de ensino. Mas será que isto realmente 
acontece nas escolas? Qual a percepção dos professores da educação 
infantil e dos anos iniciais sobre a afetividade dentro da escola?

Na tentativa de buscar respostas para estas questões esta 
pesquisa objetivou reconhecer a percepção dos professores da educação 
infantil e dos anos iniciais sobre a afetividade no contexto escolar. 
E, especificamente, identificar o entendimento dos professores sobre 
a afetividade; verificar em que momentos ocorrem os processos 
de afetividade na escola e; comparar a percepção dos professores da 
educação infantil e dos anos iniciais sobre o afeto na educação.

Os resultados e discussões estão divididos em três subtítulos, o 
primeiro: o conceito de afetividade e a vinculação de aprendizagem do 
aluno, o segundo a relação professor e aluno: a afetividade correlacionada 
com o aprender e por fim, o professor afetivo em relação ao aluno 
afetuoso: a postura dos educadores em diferentes etapas de ensino.

2 Metodologia

Esta pesquisa lançou-se ao estudo da afetividade dentro do 
contexto escolar, visando fazer uma relação da percepção dos professores 
de duas etapas diferentes de ensino: na educação infantil e nos anos 
iniciais do ensino fundamental. A partir do tema da pesquisa suspeitava-
se que poderia haver diferenças de compreensão sobre afetividade entre 
os professores que atuam na educação infantil e nos anos iniciais, por 
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considerarmos que na educação infantil há um maior contato afetivo 
com os alunos o que acaba se perdendo um pouco nos anos iniciais. 
Pretendeu-se dentro deste estudo perceber se há mesmo essa diferença.

Gil (2002, p. 17) define a pesquisa como “procedimento 
racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 
aos problemas que são propostos”. Assim esta foi uma pesquisa de 
campo, do tipo descritiva comparativa onde se buscou perceber relações 
existentes ou não nas respostas dos sujeitos pesquisados.

Os sujeitos desta pesquisa foram quatro professoras. Destas, duas 
docentes trabalham em uma escola municipal de Educação Infantil e as 
outras duas atuam em uma escola de Educação Básica. Ambas as escolas 
estão situadas no município de Ibirubá/RS.

As duas professoras escolhidas para representar a etapa de ensino 
da educação infantil trabalham com crianças que se encontram nas 
turmas de Jardim e Pré-escola. Já as duas professoras que representaram 
nesta pesquisa a etapa de ensino dos anos iniciais são professoras que 
atendem as turmas de terceiro e quarto ano do ensino fundamental. As 
quatro professoras aceitaram participar da pesquisa mediante assinatura 
de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que foi entregue 
juntamente com o instrumento de coleta de dados.

Quanto ao instrumento de coleta de dados, optou-se por um 
questionário com 09 (nove) perguntas abertas, mas em cada questão 
também havia a opção de marcação de alternativas com opção de 
resposta com indicativo para sim ou não. A coleta de dados foi realizada 
na primeira quinzena de setembro de 2019. As respostas oriundas do 
questionário entregue as professoras trouxeram consigo informações 
para as quais se fez uso de técnicas qualitativas de análise de dados. Para 
Gil (2002, p. 133),

A análise qualitativa é menos formal do que a análise quantitativa, 
pois nesta última seus passos podem ser definidos de maneira 
relativamente simples. A análise qualitativa depende de muitos 
fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a extensão da 
amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos 
que nortearam a investigação. Pode-se, no entanto, definir esse 
processo como uma sequência de atividades, que envolve a 
redução dos dados, a categorização desses dados, sua interpretação 
e a redação do relatório.
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Para garantia de sigilo e confidencialidade dos sujeitos 
pesquisados, as professoras serão identificadas por “A”;”B”; C” e 
“D”. Sendo que as professoras A e B são professoras que atuam com 
turmas de educação infantil e as professoras C e D com alunos dos 
anos iniciais. Todas as professoras pesquisadas são do sexo feminino, 
três com formação inicial em Licenciatura em Pedagogia e uma em 
História. Todas possuem pós- graduação sendo que uma delas é mestre. 
Os anos em que concluíram a sua formação inicial variam entre 2003 
e 2015. O tempo de atuação em sala de aula variam entre 4 e 16 anos.

3 Resultados e discussões

Cada subtítulo foi organizado considerando as respostas 
apresentadas pelas professoras a partir das perguntas evidenciadas 
no questionário. Para tanto, o subtítulo intitulado “O conceito de 
afetividade e a vinculação no processo de aprendizagem do aluno” 
sistematiza as respostas das perguntas 1 e 2 do questionário3.

Já o subtítulo “A relação professor e aluno: afetividade 
correlacionada com a motivação em aprender” discute as respostas 
relacionadas às questões 3, 4, 5 e 6. Por fim, o último subtítulo “O 
professor afetivo em relação ao aluno afetuoso: a postura dos educadores 
em diferentes etapas de ensino” ressalta a percepção das professoras 
quanto às perguntas 7, 8 e 9.

3 Perguntas do questionário: 1.Como você define o conceito de afetividade? 2. Em 
sua opinião a afetividade se relaciona com o processo de aprendizagem do aluno 
dentro da escola? ( ) Sim ( ) Não Por quê? 3.Considerando a sua experiência em sala 
de aula existem fatores que podem vir a motivar a aprendizagem de um aluno? 4. 
Em suas aulas você consegue identificar atividades ou momentos que oportunize o 
respeito, o diálogo ou a empatia entre seus alunos? 5. Em suas aulas você consegue 
identificar atividades ou momentos que oportunize o respeito, o diálogo ou a empatia 
na sua relação com as crianças? 6. Para você a afetividade entre professor e aluno 
interfere na disciplina e organização de uma sala de aula? 7. Você se considera um 
professor afetuoso? 8. Para você trabalhar os aspectos afetivos dentro da sala de aula, 
fará com que o aluno tenha uma conduta diferenciada como indivíduo inserido em 
uma sociedade? 9. Você acredita que um professor atuante na Educação Infantil 
deve possuir uma postura diferenciada, na questão afetiva para com seus alunos, em 
relação ao professor dos Anos Iniciais? Considera uma destas etapas de ensino ser mais 
importante trabalhar esta questão?
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3.1 O conceito de afetividade e a vinculação no processo de aprendizagem 
do aluno

Educar não é uma tarefa fácil e os professores enfrentam desafios 
em vários contextos diferentes no seu dia a dia, ensinar é complexo e 
delicado. Então dessa forma percebe-se a importância dos docentes nas 
escolas entenderem o princípio do educar com afeto, com emoção, com 
amor e com diálogo para com seus alunos.

Dependendo da perspectiva o termo afetividade pode ter 
vários sentidos observados. Como podemos ver em Ribeiro (2010, p. 
403) a palavra afeto pode se definir como sendo “atitudes e valores, 
comportamento moral e ético, desenvolvimento pessoal e social, 
motivação, interesse e atribuição, ternura, inter-relação, empatia, 
constituição da subjetividade, sentimentos e emoções”.

A afetividade tem relação direta com a interação entre os sujeitos, 
no contexto desta pesquisa os sujeitos são o professor e o aluno. Assim, 
Pino (s.d apud LEITE; TASSONI, 2002, p. 115) aponta que:

[...] parece mais adequado entender o afetivo como uma qualidade 
das relações humanas e das experiências que elas evocam [...]. São 
as relações sociais, com efeito, as que marcam a vida humana, 
conferindo ao conjunto da realidade que  forma seu contexto 
(coisas, lugares, situações, etc.) um sentido afetivo.

Diante desta perspectiva buscamos identificar que conceito 
de afetividade as professoras evidenciam. Das quatro professoras 
pesquisadas, apenas três (A, B e C) responderam a esta pergunta, e 
foram unânimes afirmando que a afetividade se relaciona com o carinho, 
com a atenção e com o cuidado para com os alunos, respeitando-os e 
valorizando a empatia.

Ao referir-se às reflexões de Piaget, Wadsworth (1996, p. 
36) destaca que “paralelo ao desenvolvimento cognitivo está o 
desenvolvimento afetivo. Afeto inclui sentimentos, interesses, desejos, 
tendências, valores e emoções em geral”. O afeto dentro da sala de 
aula também se relaciona com o ato de educar com carinho e cuidado, 
muito bem observado pelas professoras presentes nesta pesquisa.

Percebemos que as professoras das duas etapas de ensino 
possuem definições parecidas sobre o afeto. A professora B afirma que 
na sua visão a afetividade é “troca de confiança, ser amável para com 
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todos, mas ser respeitado, ser empático”. Nesse sentido Freire (2015, p. 
113) destaca que

Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo 
se faz uma  relação horizontal, em que a confiança de um polo no 
outro é consequência óbvia. Seria uma contradição se, amoroso, 
humilde e cheio de fé, o diálogo não provocasse esse clima de 
confiança entre os sujeitos. Por isto inexiste esta confiança na 
antidialogicidade de concepção “bancária” da educação.

Sabendo da importância do afeto dentro do contexto escolar 
questionamos as professoras se elas acreditam que a afetividade se 
relaciona com o processo de aprendizagem do aluno, respondendo esta 
pergunta as professoras tiveram a mesma afirmação dizendo que sim, 
o aluno aprende melhor e de forma mais prazerosa quando o professor 
tem uma postura afetiva ou demonstra carinho e emoção ao ensinar.

Para a professora C, “o aluno aprende melhor se estiver sentindo 
emoção de ver que  a professora realmente se importa com a sua 
aprendizagem”. Já a professora A relata que “Alunos que percebem 
que os professores demonstram mais carinho e atenção, tendem a 
gostar mais da escola e consequentemente aprendem mais facilmente”. 
Compreende-se então, que em ambas as escolas as professoras percebem 
o valor da afetividade como item indispensável na aprendizagem.

Para Wadsworth (1996, p. 38), apoiado na teoria de Piaget, 
“o desenvolvimento intelectual é considerado como tendo dois 
componentes: um cognitivo e um afetivo”. Relaciona-se assim a 
importância do afeto com o desenvolvimento da criança, não podendo 
um ser formado sem o outro, eles se completam, são na verdade 
indissociáveis.

No que se relaciona ao conceito de afetividade e a vinculação no 
processo de aprendizagem do aluno, percebeu-se o quanto a afetividade 
vinculada ao processo de aprendizagem é importante. Tanto para as 
professoras da educação infantil quanto para as professoras dos anos 
iniciais do ensino fundamental. Elas reconhecem que a afetividade está 
relacionada e pode-se tornar efeito propulsor de aprendizagem.
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3.2 A relação professor e aluno: afetividade correlacionada com a 
motivação em aprender

A afetividade na sala de aula auxilia na questão de ensinar e 
aprender, no instante em que o professor comprometido com o educar 
escuta seus alunos possibilitando momentos de troca, de afeto, carinho, 
atenção. A partir do momento em que essa relação é baseada no 
afeto, respeito, diálogo e confiança, estas condições tornam-se efeitos 
propulsores de progresso e realização para ambos os sujeitos: professores 
e alunos.

Conhecer o aluno que está dentro da sala de aula em sua 
integralidade também faz parte do processo de ensinar com afeto, quais 
as dificuldades, qual a realidade em que este aluno está inserido e o que 
ele quer aprender. Na visão de Pereira e Gonçalves (2010, p. 14) somente 
partindo de uma “nova interpretação do olhar para a aprendizagem do 
aluno que o professor descobrirá o talento que cada um possui. Ao 
refletir sobre as potencialidades e capacidades dos alunos, o professor 
fortalece a interação e a compreensão em sala de aula”.

Nesse sentido perguntamos às professoras se elas acreditam que 
em sala de aula existem fatores que podem vir a motivar a aprendizagem 
de um aluno. Todas as professoras tiveram suas respostas afirmativas 
na questão afetiva como propulsora de aprendizagem. A professora B 
corrobora com a afirmação das demais professoras relatando que sim 
quando “O docente está disposto a conquistar a criança por meio de um 
planejamento voltado a desenvolver o aluno integralmente”. Ou seja, o 
professor que se dedica a sua profissão trabalhando com planejamentos 
voltados aos interesses dos alunos e a algo que faça sentido para os 
educandos acaba motivando-os a aprender. Sobre isso Restrepo (1998, 
p.36) afirma que

Entender o ensino como uma formação da sensibilidade dá ao 
pedagogo o perfil de uma esteta social, alguém que tem como 
matéria-prima o corpo, a fim de modelá-lo a partir de uma certa 
idealidade, provocando o gesto a partir da linguagem com o 
propósito de favorecer a emergência de sensibilidades e afeições 
que tem como paradigma a aproximação delicada a realidade do 
outro.

As professoras também foram questionadas se em suas aulas 
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elas identificam momentos em que dão oportunidade ao respeito, 
o diálogo ou a empatia entre seus alunos, todas asseguraram que 
sim principalmente em rodas de conversa onde os alunos podem 
ouvir e também participar das discussões de assuntos sugeridos pelas 
professoras.

Sobre a roda de conversa enquanto momento oportuno de 
valorização do respeito, diálogo e empatia entre os alunos a professora 
C diz “Faço uma roda de discussão semanal onde discutimos assuntos 
que envolvem respeito e empatia, através de diálogos”.

Para além de momentos pontuais, como as rodas de conversas, 
elas também relatam que percebem a manifestação de afetividade em 
diferentes momentos. Como destacado pela professora A, “[...] quando 
estão brincando, dividindo o material, compartilhando suas vivências 
em casa”.

Na formação deste aluno percebemos que de fato as DCN 
também buscam professores que consigam educar integralmente por 
meio de uma educação com qualidade e que valorizam o estabelecimento 
das relações afetivas. Assim sendo, as Referências para Formação de 
Professores (1999, p. 57) assinalam que:

A qualidade das relações afetivas e dos valores que permeiam 
as interações sociais na escola tem papel determinante no 
sucesso escolar dos alunos. O convívio escolar e as situações de 
aprendizagem frequentemente colocam os alunos em contato 
íntimo com seus desejos, inseguranças, medos, ansiedades, 
e espera-se que o professor os encoraje e contribua para o 
desenvolvimento de autoconfiança, de uma auto-imagem positiva 
e respeito por si próprios e pelos outros.

A respeito de momentos que oportunizam o respeito, o diálogo 
ou a empatia na relação professor e aluno as professoras identificaram 
vários momentos em que oportunizam esse tipo de relação para com 
os seus alunos.

Eu procuro nos diversos momentos da aula, dialogar com os 
alunos, escutar o que eles querem contar e demonstrar como eles 
são importantes para mim” (Professora A)

Penso que é automático em todos os momentos, ouvir o colega 
que fala organizamos um objeto da palavra para quem obtiver de 
posse possa-o ser quem fala os demais escutam” (Professora B)
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[...] “nas explicações, correções, exercícios” (Professora C).

Um ponto a ser relevado nessa questão é que as professoras 
das duas etapas de ensino afirmam que isso acontece de forma natural 
durante toda a aula. O que podemos perceber dentro destas duas 
questões é que em ambas as escolas as professoras ensinam utilizando 
uma educação que visa o diálogo, e acima de tudo, o respeito entre os 
alunos e também na sua relação com o educando.

O respeito ao outro também é uma forma de expressar afeto. 
Quando falamos em respeito e em diálogo nos remetemos rapidamente 
a Freire (1967, p.49) e em sua amorosidade política no ato de educar

A radicalização, que implica no enraizamento que o homem faz 
na opção que fez, é positiva, porque preponderantemente crítica. 
Porque crítica e amorosa, humilde e comunicativa. O homem 
radical na sua opção, não nega o direito ao outro de optar. Não 
pretende impor a sua opção. Dialoga sobre ela. Está convencido 
de seu acerto, mas respeita no outro o direito de também julgar-se 
certo. Tenta convencer e converter, e não esmagar o seu oponente.

A respeito do questionamento de que se elas acreditavam ou não 
que o afeto interfere na disciplina e organização em sala de aula, todas 
responderam que sim. A assertiva dessa resposta pelas professoras revela 
o equívoco de confundir, em muitas situações dentro da sala de aula, 
a emoção e o sentimento de alegria ou euforia vinda de um aluno por 
rebeldia ou descontrole. Nesse sentido Almeida (2004, p.1) afirma que

A falta de clareza da ligação existente entre movimento e emoção 
interfere, muitas vezes, na relação professor-aluno. O professor pode 
cometer o engano de interpretar expressões de alegria como indisciplina. 
Esse erro de leitura normalmente o leva a reagir com irritação diante 
da simples presença da criança hipertônica, já que não se encontra 
preparado para lidar com suas necessidades posturais.

É preciso que o professor abra espaço as expressões dos alunos 
sem que haja uma interpretação errada das suas emoções, para isso o 
professor deve conhecer o aluno em sua individualidade e ainda deve 
saber lidar com estas situações podendo contornar os momentos de 
euforia, entendendo o aluno e dialogando com ele.

Leite e Tassoni (2002, p.123) revelam que “nesse processo de 
inter-relação, o comportamento do professor, em sala de aula, através 
de suas intenções, crenças, seus valores, sentimentos, desejos, afeta cada 
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aluno individualmente” Ou seja, o comportamento do professor tem 
relação direta no comportamento do aluno, se o professor não souber 
entender as emoções dos alunos igualmente os alunos não irão saber 
como reconhecer-se dentro de suas emoções e pensamentos.

A postura do professor dentro da sala de aula terá reflexo no 
comportamento dos alunos durante as aulas e também na conduta 
deste aluno levando em consideração a sua construção como cidadão 
que irá se inserir em uma sociedade. Percebe-se que este contexto se 
verifica na visão dos professores da educação infantil e também dos 
anos iniciais, estes são alguns aspectos sobre a afetividade na educação 
que será discutido no próximo subtítulo desta pesquisa.

3.3 O professor afetivo em relação ao aluno afetuoso: a postura dos 
educadores em diferentes etapas de ensino

Sabendo da importância dos professores possuírem uma postura 
afetiva em suas aulas questionamos as professoras, se elas se consideram 
professoras afetuosas. Todas responderam de forma afirmativa dizendo 
que sim, em resposta a essa pergunta a professora A diz “Eu me considero 
muito afetuosa, gosto de brincar junto com os alunos, sentar com eles, 
ouvi-los e conversar com eles”. Nesse relato esta professora reitera a 
importância em ouvir a opinião dos alunos e dar voz a eles.

Sempre que o professor abre espaço para discussões e trocas de 
pensamentos dentro da sua sala de aula, além de dar oportunidade de 
aumentar o aprendizado do aluno ele também demonstra a importância 
de ouvir e aceitar, mesmo que nem sempre concordando com a opinião 
do outro, isso também é uma forma de demonstração de afeto por 
meio do respeito. Lembo (1975, p.88) vem apoiar este modo de pensar 
dizendo que

Quando o professor escuta atentamente o que o aluno está 
dizendo, ele não ouve apenas as palavras, mas também os 
sentimentos e significados que possui. A atenção sensível é um 
meio de perceber a visão que o aluno tem da realidade e uma 
manifestação de receptividade para com ela.

Dentro da escola é também o lugar onde o professor forma 
um cidadão que irá viver em sociedade, e a afetividade é essencial para 
formar esse sujeito capaz de conhecer a si mesmo e ao outro. Delors 
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(1998 apud ZORZAN e ECCO, 2004, p. 10) aponta a educação para 
“aprender a viver juntos” como um dos grande pilares da educação do 
século XXI, ao afirmar que

[...] se deseja a democratização, a solidariedade, a igualdade 
de oportunidades, a justiça social é necessário que a educação 
comprometa-se em possibilitar aos sujeitos a aprendizagem do 
saber viver com o outro em sua diversidade, bem como, para 
aprender com o outro a projetar ações sociais para o bem comum 
e não para o bem de “um”. É através da educação que se constitui 
a possibilidade da aprendizagem da cidadania, a qual somente é 
desenvolvida se praticada na convivência entre sujeitos.

Nesse sentido perguntamos às professoras se para elas trabalhar 
os aspectos afetivos dentro da sala de aula fará com que o aluno tenha 
uma conduta diferenciada como sujeito inserido em uma sociedade. 
Em resposta a essa pergunta mais uma vez vemos uma unanimidade 
entre as respostas das professoras pesquisadas nas duas etapas de ensino 
quando todas respondem que sim.

As professoras A e C responderam respectivamente que “Acredito 
que sim, pois alunos que sabem conviver bem com seus colegas, 
respeitam e se ajudam, tornam-se adultos mais responsáveis, afetivos e 
que se importam com o próximo” e também que “A afetividade os torna 
seres com empatia pelas pessoas”. Podemos perceber que as professoras 
tanto da educação infantil quanto dos anos iniciais veem relevância em 
trabalhar com afetividade dentro das escolas e percebem que isso irá se 
refletir no modo como os alunos irão se relacionar na sociedade.

Nesse sentido Almeida (2004, p.44 e 45) citando a teoria de 
Wallon sobre a importância da afetividade na construção do sujeito 
para viver em sociedade reitera que

Na teoria Walloiana, a afetividade é o ponto de partida do 
desenvolvimento do indivíduo [...]. O meio é uma circunstância 
necessária para a modelagem do indivíduo. Sem ele a civilização 
não existiria, pois foi graças a agregação dos grupos que a 
humanidade pôde construir seus valores, os seus papéis, a própria 
sociedade. Cruzando psicogênese e história, Wallon demonstrou 
a relação estreita entre relações humanas e a constituição da 
pessoa, destacando o meio físico e humano como um par 
essencial do orgânico na constituição do indivíduo. Sem ele 
não haveria evolução, pois o orgânico não é capaz de construir 
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a obra completa que é a natureza humana, que pensa, sente e se 
movimenta no mundo material.

Referente ao posicionamento das professoras dentro das escolas, 
a última pergunta do questionário indagou se elas acreditavam que um 
professor atuante na educação infantil deveria possuir uma postura 
diferenciada, na questão afetiva para com seus alunos, em relação ao 
professor dos anos iniciais. E ainda, se elas consideravam uma destas 
etapas de ensino ser mais importante trabalhar esta questão do que 
outra. Destaca-se que esta foi a única pergunta em que pudemos 
perceber divergência nas opiniões das professoras da educação infantil 
em relação às professoras dos anos iniciais.

Em resposta a essa pergunta as duas professoras da educação 
infantil disseram que na visão delas sim, as professoras da etapa de 
ensino em que atuam devem ter uma postura mais afetiva em relação 
ao professor dos anos iniciais. A professora A afirma

Acredito e muito, pois os professores da educação infantil podem 
e devem fazer toda a diferença na vida de uma criança. Na infância 
eles aprendem os valores, fazem muitas descobertas e criam suas 
personalidades, por isso a educação infantil é a base e o alicerce de 
toda a aprendizagem da criança, portanto acredito que seja a fase 
mais importante da vida de uma pessoa.

Percebe-se que nesta colocação a professora A visivelmente 
declara achar que na educação infantil o afeto deve estar mais presente 
do que nos anos iniciais. Já para as duas professoras que lecionam com 
alunos dos anos iniciais a resposta a esta pergunta foi não, pois para 
elas a postura das professoras da educação infantil em comparação 
com a postura das professoras dos anos iniciais deve ser a mesma, 
valorizando a afetividade em seus vários aspectos para que se possa fazer 
uma educação de qualidade em todas as etapas de ensino. Sobre isso a 
professora D corrobora ao afirmar que “[...] ambos devem trabalhar a 
questão, pois é na educação infantil e nos anos iniciais que as crianças 
estão descobrindo e se comunicando com o mundo, fazendo o uso da 
emoção”.

Deste modo podemos compreender que todas as professoras, 
independente da etapa de ensino, valorizam o afeto no ato de educar. 
Contudo, podemos entender que para as professoras da educação 
infantil nesta etapa de ensino as relações afetivas devem ser ainda mais 
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valorizadas pelo fato da criança estar formando a sua personalidade.
Na percepção das professoras dos anos iniciais este vínculo 

afetividade-educação deve iniciar na educação infantil e perpetuar 
durante os anos iniciais sem que haja  interrupção. Esta visão vai de 
encontro ao pensamento de Wallon (1968 apud LEITE e TASSONI, 
2002, p. 117) quando afirma que “no decorrer de todo o desenvolvimento 
do indivíduo, a afetividade tem um papel fundamental”. Assim, 
as professoras dos anos iniciais acreditam que a afetividade deve ser 
valorizada em todas as etapas de desenvolvimento do aluno.

Isto vem de encontro ao que acreditamos para formar pessoas 
completas, cidadãos com inteligência mas também dialógicos, capazes 
de pensar mas também que saibam respeitar, que saibam buscar 
informações mas que consigam dar amor e carinho e ainda que tenham 
habilidades tanto intelectuais quanto emocionais.

4 Considerações finais

O término desta pesquisa possibilitou perceber que os professores 
sujeitos deste estudo realmente reconhecem a importância do afeto no 
contexto da educação. Os professores tanto na educação infantil quanto 
nos anos iniciais destas duas escolas do município de Ibirubá/RS, 
souberam de fato entender o que significa a afetividade relacionando 
esta percepção não apenas com o carinho ou com o contato físico mas 
muito além disto, com o diálogo, com o respeito e com a atenção ao 
aluno como sujeito individual.

Verificou-se que muitos são os momentos em que os professores 
conseguem identificar afetividade em suas aulas como rodas de conversas, 
brincadeiras, explicações de atividades ou contação de histórias. Estes 
momentos acontecem nas duas escolas em que os sujeitos da pesquisa 
atuam: educação infantil e anos iniciais.

Diante dos resultados também se percebe que na interação 
professor-aluno dentro da sala de aula evidencia-se a motivação tanto 
das professoras quanto das crianças. Pois sempre que o aluno tem a 
oportunidade de vivenciar momentos que demonstrem atos afetivos 
como diálogo, carinho e respeito mútuo ele se sente motivado a 
aprender. Nesse sentido a afetividade torna-se um efeito propulsor de 
aprendizagem.
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Por outro lado, quando o professor consegue durante suas 
aulas e na sua postura como educador construir uma relação afetiva 
para com seu aluno ele também se sente motivado a ensinar e não se 
vê como detentor do saber, mas sim, como um sujeito que educa  e 
que principalmente promove a troca e aprende com seus alunos. É 
um mediador de conhecimento. Esta relação afetiva professor-aluno e 
aluno-aluno, confirmou-se nas duas escolas pesquisadas.

Em relação a comparação da percepção acerca da afetividade 
no contexto escolar dos professores da educação infantil e dos anos 
iniciais, pode-se afirmar que em ambas as etapas de ensino isto se vê 
evidente. Os professores realmente sabem a importância desse aspecto 
ao ato de educar e reconhecem que a afetividade está interligada com a 
aprendizagem do aluno.

Os professores também relacionam o aspecto afetivo de ensinar 
na construção deste aluno como sujeito que está inserido em uma 
sociedade, que saberá reconhecer seus sentimentos, se colocar no lugar 
do outro criando sua empatia e se constituindo um cidadão completo, 
que pensa mas que também sente e reflete sua prática e conhece suas 
emoções.

Foi encontrado apenas um ponto desta pesquisa onde pudemos 
perceber uma divergência nas opiniões entre as professoras das duas 
escolas. Na questão em que indagava se as professoras consideravam 
mais importante a afetividade na educação em alguma etapa específica 
de ensino, educação infantil ou anos iniciais.

Para as professoras da educação infantil esta é a fase em que 
a criança constrói a sua identidade justificando assim que esta seria 
a etapa de ensino em que veem mais relevância em se trabalhar com 
afeto. Já na opinião das professoras dos anos iniciais a afetividade deve 
ser trabalhada com a mesma intensidade e relevância nas duas etapas 
de ensino, começando na educação infantil e perpetuando até os anos 
iniciais, formando o aluno integralmente.

Perante os resultados desta pesquisa podemos afirmar que as 
professoras da educação infantil e dos anos iniciais não possuem visões 
tão diferentes ao ato de educar pelo afeto. Ao contrário, podemos 
concluir que frente às respostas das professoras pesquisadas nas duas 
etapas de ensino as quatro educadoras dão a mesma importância a esta 
questão durante as suas aulas.



36  
Sirlei de L. Lauxen  |  Maria Lourdes B. Hartmann  |  Fátima T. Costa (Org.)

Levando em consideração o perfil destas professoras podemos 
concluir, ao analisar o tempo em que estas professoras lecionam, que 
tanto as professoras com recente formação e com menos tempo de 
profissão quanto às professoras que estão em sala de aula a mais tempo 
dão grande valor a afetividade na educação. Percebe-se com isso, que a 
importância de se trabalhar com a afetividade não se perde durante o 
tempo de prática das professoras, mas ocorre o oposto. E cada vez mais 
entende-se a relevância da afetividade no ato de ensinar nas diferentes 
idades dos educandos.

Com estes resultados podemos perceber que os professores 
pesquisados atuantes tanto na educação infantil quanto nos anos 
iniciais destas duas escolas do município de Ibirubá/RS buscam uma 
educação que consiga conciliar o ensino-aprendizagem que valorize 
tanto o desenvolvimento intelectual quanto emocional, no momento 
em que objetivam formar alunos que saibam raciocinar, pensar, contar, 
assimilar tanto quanto saibam dialogar, ouvir, ser empáticos e amorosos.
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Capítulo 2

AS CONTRIBUIÇÕES DOS JOGOS E 
BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Daiane dos Anjos Keitel1 
Vaneza Cauduro Peranzoni2

1 Considerações iniciais

A brincadeira e os jogos existem a décadas, contribuindo 
para levar a criança ao mundo da imaginação e da 

criatividade. Assim, esta pesquisa buscou compreender a relevância 
dos jogos e brincadeiras no processo de aprendizagem das crianças 
de Educação Infantil. O tema foi escolhido por ser instigante e de 
grande valor para o desenvolvimento da criança, e por ter se perdido, 
ao longo do tempo, o hábito de brincar em razão das tecnologias 
inovadoras, que atualmente fazem com que muitas crianças busquem 
o entretenimento virtual.

Dessa forma, o presente projeto buscou investigar as diversas 
contribuições que os jogos e as brincadeiras possibilitam para o pleno 
desenvolvimento da aprendizagem da criança da educação infantil. O 
modo como a criança brinca diz muito de sua realidade, pois através da 
brincadeira ela se expressa e demonstra angústias e emoções, fazendo 
com que possamos ter um olhar de interpretação sobre esta criança, 
de diagnóstico, deixando-a mais à vontade no ambiente escolar, pois 
muitas vezes o mundo que a cerca é revelado pela brincadeira e pelas 
interações. A preocupação para investigar o tema deste projeto surgiu 
devido à perca significativa que, como acadêmica, pude constatar que 
teve em relação aos jogos e brincadeiras nas instituições escolares, bem 
como para mostrar a relevância do assunto, já que mudanças constantes 

1  Acadêmica do 8˚Semestre Pedagogia PARFOR. E-mail: keiteldaiane@gmail.com
2 Orientadora, Pós-doutorado em Educação pela UFSM. E-mail: vperanzoni@unicruz.

edu.br
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vem acontecendo na educação.
É importante destacar que a escola tem papel de enorme 

significado na construção do conhecimento e que através dela a 
criança é capaz de se tornar um ser crítico e atuante em uma sociedade. 
Nesta concepção de pensamento que se baseou o presente estudo das 
contribuições dos jogos e brincadeiras na educação infantil, e qual a sua 
relevância neste processo da aprendizagem.

Os jogos e as brincadeiras possibilitam formas de interações e 
relações entre os sujeitos, e pela maneira do brincar demonstram suas 
características próprias, suas habilidades e potencialidades. Segundo 
Borba (2006, p.42) “A brincadeira é um lugar de construção de culturas 
fundado nas interações sociais entre as crianças”, construindo um 
espaço interativo de trocas.

A partir dos jogos e brincadeiras a criança tem uma infância 
prazerosa e como se sabe, a criança nesta idade necessita de carinho, 
atenção e segurança, visando promover seu bem-estar. Desta maneira, 
justificou-se, neste projeto, o interesse de compreender qual a 
contribuição dos mesmos para que ocorra este processo de uma forma 
prazerosa para a criança de educação infantil.

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais (1999), documento 
redigido para a Educação Infantil, fala-se dos norteadores para o brincar 
lúdico, onde encontra-se no artigo 3°, inciso I, alínea c, o seguinte:

Art. 3º - São as seguintes as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil:

I – As Propostas Pedagógicas das Instituições de Educação 
Infantil, devem respeitar os seguintes Fundamentos Norteadores:

A. Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da 
Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum;

B. Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do 
Exercício da Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática;

C. Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da 
Ludicidade e da Diversidade de Manifestações Artísticas e 
Culturais.

Com as Diretrizes Curriculares Nacionais trazendo esses 
fundamentos, nos faz observar que a educação infantil está evoluindo 
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e deixando de ser voltada somente ao cuidar. Atualmente temos a 
necessidade de rever paradigmas e fazer com que o brincar e os jogos 
deixem de ser meros instrumentos para a prática pedagógica e sim 
grandes aliados à aprendizagem.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (2002, p. 27):

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 significações atribuídas ao brincar 
transformam-no em um espaço singular de constituição infantil.

A brincadeira, como traz o Referencial Curricular (2002), 
auxilia na autoestima da criança, tornando-a mais criativa e sendo 
uma ferramenta favorecedora da aprendizagem e da prática educativa. 
Inicialmente, nos contextos sociais, as crianças se limitam, observam 
às outras crianças, vão explorando o ambiente e aos poucos, começam 
a brincar e inicia-se uma relação de aproximação, estabelecendo uma 
socialização espontânea entre as mesmas.

2 Metodologia

A pesquisa realizada foi de abordagem e de natureza qualitativa, 
que, segundo Brandão, (2003, p.10), “[...] é uma sequência de reflexões 
e de relatos a respeito de experiências vividas pelo pesquisador em meio 
a outras pessoas”; de análise descritiva. A pesquisa descritiva exige que 
o investigador obtenha muitas informações sobre o assunto que deseja 
pesquisar.
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Participaram deste estudo quatro docentes de uma Escola 
Municipal de Educação Infantil da cidade de Cruz Alta/RS, os quais são 
representantes das respectivas turmas, Berçário I, Maternal A, Maternal 
B e Pré A e B. A população da escola conta com o total de quatro 
docentes, três auxiliares de ensino, duas estagiárias e uma volante que 
auxilia nas horas atividades, além da diretora e de duas funcionárias da 
cozinha e uma da limpeza.

O instrumento utilizado para coletar os dados foi um 
questionário com cinco questões, com duas questões objetivas e três 
questões dissertativas, que foi entregue as docentes da E.M.E.I, de 
Cruz Alta, com antecedência para que pudessem concluir com clareza 
e objetividade, as participantes são docentes da escola, exercem suas 
funções no berçário A, Maternal A, Maternal B, Pré A e B.

Os dados foram organizados por categorias e pré-classificados em 
categorias específicas, e apresentados em Matriz de Análise. Conforme 
Bardin, (2009) as etapas podem ser organizadas em três fases: 1) pré-
análise, com a sistematização das ideias iniciais a partir da leitura geral 
do material, através da transcrição das respostas do questionário; 2) 
exploração do material, que consiste no resumo a partir de recortes do 
transcrito que originaram uma categorização inicial; e 3) tratamento 
dos resultados, inferência e interpretação, buscando-se entender a 
subjetividade do momento expresso pelo participante.

Os cuidados éticos seguidos por essa pesquisa são os estabelecidos 
na Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS). Quanto aos riscos essa investigação 
científica se caracterizou pela relevância social, podendo causar alguns 
transtornos em função de constrangimento ao responder as perguntas. 
Caso tal situação venha acontecer, o participante ficará livre para não 
responder ou deixar de participar do questionário.

  Quanto aos benefícios a presente pesquisa visa possibilitar uma 
nova visão da comunidade acadêmica acerca da realidade das escolas, 
possibilitando que todos possam socializar assuntos que são de interesse 
de ambos.

3 Resultados e discussões

O brincar faz parte da nossa infância e, como falar no brincar 
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sem nos retermos ao jogo e à brincadeira, quase que impossível. Alguns 
autores defendem que a brincadeira é algo livre que a criança cria através 
da sua imaginação. Segundo Vygotsky (1991, p. 122) “A brincadeira é 
uma situação imaginária criada pela criança e onde ela pode no mundo 
da fantasia, satisfazer desejos até então impossíveis para sua realidade”, 
mas com o passar do tempo, o brincar vem se perdendo, dando espaço 
à urbanização.

O brincar, mesmo devendo ser algo de espontaneidade não 
surge de forma espontânea, para brincar, a criança precisa aprender a 
brincar. Por isso, o brincar é uma aprendizagem que acontece a partir 
das interações sociais, pois necessita de um instrumento simbólico que 
é apreendido nestas relações, com seus pares, e com os adultos.

A maioria dos professores entrevistados está de acordo que 
os jogos e as brincadeiras ajudam no processo desenvolvimento e 
aprendizagem da criança, a professora A, diz que “melhora a lateralidade, 
a socialização, a coordenação motora fina e grossa, a imaginação, os 
valores, o respeito aos pares”, estando de acordo com que diz Horn 
(2012, p. 11):

O brincar, na infância, favorece a construção da sua personalidade. 
Se o desejo for educar crianças autônomas, capazes de organizar 
brincadeiras criativas e espontâneas, que não questionem, 
consequentemente, quantos passos posso dar”, dever-se-á 
ter presente a ideia de que o brincar é construtor de novas 
aprendizagens e de interações muito significativas, principalmente, 
na infância, uma etapa tão importante de seu desenvolvimento.

 Ao brincar a criança pode transmitir tudo o que acontece no 
seu dia a dia. Elas encenam as atitudes que observam ao seu redor e 
assumem papéis de adultos, como por exemplo, o professor, o jornalista, 
e até mesmo a própria mãe ou pai, e conseguem expor seus limites e 
controlar suas atitudes.

A brincadeira é uma forma de motivar e estimular as crianças 
para promover um bem-estar na infância e favorecer assim todos os 
aspectos do desenvolvimento. Pode ser utilizada como ferramenta 
nas dificuldades de aprendizagem. “[...] utilizar a brincadeira como 
um recurso é aproveitar a motivação interna que as crianças têm para 
tal comportamento e tornar a aprendizagem de conteúdos escolares 
mais atraente” (CORDAZZO & VIEIRA, 2007, p. 98). Através da 
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brincadeira a criança cria uma zona de comunicação, pois mesmo 
quando brinca sozinha no faz de conta, ela conversa e fala com alguém 
ou com objetos.

A prática pedagógica segundo as entrevistadas através dos jogos 
e brincadeiras fica mais atrativa e prazerosa, fazendo com que ocorra 
uma interação que desperta o interesse coletivo da turma, Para que a 
brincadeira seja designada como atividade pedagógica, ela tem que ter 
uma intencionalidade, mas está concepção, ainda hoje, é vista como 
algo sem sentido. Como diz Kishimoto (apud Oliveira, 1984, p. 51-
52) “[...] com o brinquedo educativo acaba-se a brincadeira”. Na visão 
de muitos pais e professores, o brincar é perca de tempo e o adulto vai, 
aos poucos, esquecendo seu lado criança, deixando de compreendê-las.

Através do brincar, a criança vai se apropriando do conhecimento 
e de suas habilidades, construindo a base para as aprendizagens, 
refletindo sobre as questões do mundo e deixando ações do dia a dia 
cada vez mais coordenadas. Para Kishimoto (2002, p. 120):

A criança precisa vivenciar ideias em níveis simbólicos para 
compreender o significado da vida real. O pensamento da criança 
evolui a partir de suas ações, razão pela qual as atividades são tão 
importantes para o desenvolvimento do pensamento infantil. O 
brinquedo como suporte de brincadeira tem o papel estimulante 
para a criança no momento de ação lúdica. Tanto o brinquedo, 
quanto a brincadeira, permite a exploração do seu potencial 
criativo de numa sequência de ações libertas e naturais em que 
a imaginação se apresenta como atração principal. Por meio do 
brinquedo a criança reinventa o mundo e liberam suas atividades 
e fantasias, construindo significamente seus conhecimentos.

Algumas vezes necessitamos observar mais as formas e diversas 
maneiras que as brincadeiras acontecem para que surjam estratégias que 
possibilitem construir espaços onde elas aconteçam com condições e 
destinadas ao brincar livre, pois geralmente possuímos poucos recursos, 
o que dificulta o trabalho profissional que dê importância ao brincar. 
Para Vygotsky (1991) “[...] o brincar é essencial para o desenvolvimento 
cognitivo da criança, pois os processos de simbolização e de representação 
a levam ao pensamento abstrato”, e passa a evoluir e ter influência no 
mundo que a cerca.

A brincadeira, simbólica ou de regras não é somente para 
diversão ou para passar o tempo. Na brincadeira, a criança, mesmo 
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sem ter intenção, estimula alguns aspectos que favorecem tanto para 
o desenvolvimento individual quanto para o social, desenvolvendo 
primeiramente os aspectos físicos e sensoriais.

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil diz 
que:

 Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, 
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e 
que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades 
infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em 
uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, 
pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social 
e cultural.

Tornando-se um ser capaz de pensar, agir e sentir o que sabe 
de si e do outro, ampliando seus conhecimentos, suas habilidades, 
ganhando mais autonomia e independência, e ganhando espaço em seu 
contexto social através do simples fato de utilizar a brincadeira como 
recurso pedagógico.

Ainda relatam que utilizam os Jogos de memória, Encaixe, 
Quebra-cabeças, Blocos lógicos e também confeccionam com recursos 
recicláveis; A partir da brincadeira na primeira infância, a socialização, 
os valores e os princípios são trabalhados de forma mais prazerosa. A 
utilização de jogos auxilia no desenvolvimento de todos os aspectos da 
criança, sendo um aliado para a construção da aprendizagem. Através 
dos jogos a criação é espontânea, sendo que são capazes de expressar 
suas particularidades e demonstrar o que desejam seus medos e anseios. 
“Os jogos de construção são considerados de grande importância por 
enriquecer a experiência sensorial, estimular a criatividade e desenvolver 
habilidades das crianças”. (KISHIMOTO, 2008, p. 40), sendo possível 
torná-los mais independentes para construir.

O desenvolvimento da criança através dos jogos tem a capacidade 
de fazer com que a autonomia de decisões surja e que este se torne um 
processo dinâmico, considerando que estes possuem regras e normas 
que possibilitam o conhecimento. Kishimoto (2008, p. 36) acentua 
que:

Ao permitir a ação intencional (afetividade), a construção de 
representações mentais (cognição), a manipulação de objetos 
e o desempenho de ações sensório- motoras (físico) e as 
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trocas nas interações (social), o jogo contempla várias formas 
de representação da criança ou suas múltiplas inteligências 
contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. 
Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo 
adulto com vistas a estimular certos tipos de aprendizagem, 
surge a dimensão educativa. Desde que mantidas as condições 
para expressão do jogo, ou seja, a ação intencional da criança 
para o brincar, o educador está potencializando as situações de 
aprendizagem.

No ponto de vista psicogenético, as etapas do desenvolvimento 
infantil estão ligadas cada uma a um tipo de jogo, e ainda diz que “[...] 
o jogo é expressão e condição do desenvolvimento” (HORN, 2012, 
p.17), sendo o jogo, então, uma atividade lúdica capaz de assinalar a 
evolução mental. Já no ponto de vista psicanalítico, “[...] o jogo, como 
atividade psíquica, assemelha-se ao sonho”, assim, torna-se um canal 
para satisfazer desejos, e sendo diferente do sonho, o jogo é livre tanto 
no mundo real quanto no interno.

Partimos, portanto, do pressuposto que ao adotar o jogo em 
sala de aula, o professor estará incentivando este sujeito para uma 
aprendizagem que contemple as etapas necessárias para seu pleno 
desenvolvimento. Piaget (1975) acreditava que “a criança passa por 
estágios que são diagnosticados quando o indivíduo interage com a 
realidade, ou seja, a maneira como cada um organiza seus conhecimentos 
buscando sua adaptação, ocorre, então, os processos de assimilação e 
acomodação”.

As atividades lúdicas e o acompanhamento das brincadeiras 
cabem ao educador para que toda criança consiga se desenvolver em 
todos os aspectos, e é um dos objetivos da educação infantil que o brincar 
deve ser parte do planejamento pedagógico para poder proporcionar o 
crescimento da criança. Segundo Teixeira (2017, p.96):

É somente a partir de um trabalho pedagógico planejado e 
organizado que o professor conseguirá fazer uma avaliação 
contínua, para estabelecer tipos de atividades adequadas às 
idades, conforme série e turma, bem como adaptações de jogos 
e brincadeiras importantes para o desenvolvimento do educando.

Nas brincadeiras as crianças revelam suas identidades e constroem 
sua personalidade, uma vez que são indivíduos pensantes, capazes de 
agir e transformar o mundo que os rodeia, com suas singularidades e 
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particularidades. E é o educador infantil que tem que realizar o trabalho 
pedagógico na intenção lúdica.

O brincar traz muitas influências para o desenvolvimento 
infantil. Ele pode ser utilizado como um mecanismo para estimulá-
lo, mas para isso é necessário que os profissionais de educação tenham 
em mente sua relevância, bem como estejam empoderados das leis que 
regem a educação infantil, as quais estão atualizadas a partir da Base 
Nacional Comum Curricular, como também o Referencial Curricular 
Gaúcho que traz algumas alterações. Segundo Costa (2018), o 
Referencial Curricular Gaúcho tem por objetivo:

Com o objetivo de criar uma base comum curricular integrada 
entre as redes municipal, estadual e privada, a Secretaria Estadual 
da Educação (Seduc), por meio do Departamento Pedagógico, 
buscou com a União Nacional dos Dirigentes Municipais da 
Educação (Undime) e com o Sindicato do Ensino Privado no Rio 
Grande do Sul (Sinepe/RS), a criação do Referencial Curricular 
Gaúcho. O novo projeto, que já começa a ser implantado em 
2019, visa agregar temáticas regionais como história, cultura e 
diversidade étnico-racial, de forma complementar à Base Nacional 
Comum Curricular.

A Base Comum Curricular traz que a Educação Infantil 
está estruturada em cinco campos de experiência. “Os campos de 
experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações 
e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, 
entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio 
cultural” (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, 2017, p. 
40), trazendo novas percepções para a Educação Infantil.

Essas mudanças já estão fazendo parte dos contextos educativos, 
portanto, cabe a todos os educadores se apropriar da teoria e fazer 
uma revisão de sua prática para uma estruturação dos ambientes 
escolares, conforme pede a legislação em vigor. De acordo com a Base 
Nacional Comum Curricular (2017, p.37) “A interação durante o 
brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas 
aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das 
crianças”. Com a formulação e implementação destes documentos, os 
suportes para a prática ficarão cada vez mais organizados para o bem-
estar da criança.
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Vale ressaltar que a educação infantil é a primeira base para o 
aprendizado, sendo que a experiência que a criança vive é completa e é a 
partir desta fase que desenvolve modos de pensar e agir, possui domínio 
do próprio corpo, e as sensações vividas na educação infantil, em 
hipótese alguma, devem ser esquecidas. Os autores Craidy&Kaercher 
(2001, p. 20) enfatizam ainda que “todas as ações, formas de expressão, 
de manifestação do gosto, da sensibilidade infantil, são marcadas pelo 
que é vivido e aprendido nas creches e pré-escolas (mas também fora 
delas)”, sendo assim, tudo serve de experiência.

Estamos sempre em constantes transformações e as crianças, 
como seres ativos desta sociedade, também fazem parte, e as experiências 
que vivem devem ser as mais significativas possíveis para que elas 
possam se senti acolhidas, e nos espaços escolares devemos inovar com 
atividades ligadas às artes. Holm (2007, p. 12) afirma que:

Quando se trabalha com a primeira infância, arte não é algo que 
ocorra isoladamente. Ela engloba: controle corporal coordenação 
equilíbrio motricidade sentir ver ouvir pensar falar ter segurança. 
E ter confiança, para que a criança possa se movimentar e 
experimentar. E que ela retorne ao adulto, tenha contato e crie 
junto. O importante é ter um adulto por perto, co-participando 
e não controlando.

A criança da Educação Infantil necessita de espaços que as 
levem a duvidar, pesquisar, experimentar e a adquirir, aos poucos, 
autoconfiança. Um ambiente que a desafie a não dar uma única 
resposta, que a inspire a ver o mundo positivamente, tendo domínio 
dos caminhos trilhados e que considerem as múltiplas linguagens.

  A organização do ambiente é de suma relevância para o 
desenvolvimento e aprendizagem da criança, pois o espaço orienta a 
prática educativa e também ajuda neste processo. De acordo com o 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, p. 73):

A instituição necessita criar um ambiente de cuidado que 
considere as necessidades das diferentes faixas etárias, das 
famílias e as condições de atendimento da instituição. Como as 
crianças pequenas se caracterizam por um ritmo de crescimento 
e desenvolvimento físico variado os cuidados devem incluir o 
acompanhamento deste processo.

O espaço que não possui uma estrutura organizada e que 
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não acolhe o aluno, não irá possibilitar um desenvolvimento e uma 
aprendizagem de qualidade. Um ambiente de educação infantil deve 
proporcionar boas experiências para a criança, pois este exerce papel 
fundamental em seu desenvolvimento. Organizar o ambiente escolar é 
muito importante para a proposta pedagógica, pois é nesse espaço que 
a criança vai construir o conhecimento.

O educador tem um papel de grande importância na mediação 
da organização e em ajudar os alunos no desenvolvimento de suas 
atividades, devendo pensar na criança de educação infantil, em como 
aprendem e como o utilizam, devendo ser planejados e organizados 
conforme a necessidade da criança e com qualidade. Segundo Nunes 
(2009) “O trabalho pedagógico na instituição infantil envolve 
momentos como o de preparar as atividades, de organizar o espaço 
e orientar as crianças, com o objetivo de garantir experiências 
significativas no cotidiano da instituição infantil”. Cabe ao educador 
inovar e personalizar estes espaços para que sejam atrativos na visão das 
crianças.

Se o ambiente é escasso de recursos, onde a criança e o adulto 
têm somente paredes e espaços vagos, este tornasse sem vida, pois não irá 
propor desafios cognitivos à criança e não ampliará o seu conhecimento. 
Assim, cabe ao profissional planejar os espaços que promovam interações 
e, principalmente, que levem ao brincar. Segundo Horn (2004, p. 15) 
“O olhar de um educador atento e sensível a todos os elementos que 
estão postos em uma sala de aula. O modo como organizamos materiais 
e móveis, e a forma como as crianças e adultos interagem com eles são 
reveladores de uma concepção pedagógica”. Sendo assim, os espaços 
organizados são aliados para a aprendizagem.

O professor é o mediador da criança e do espaço a ser explorado, 
portanto, tem a função de incentivar para que tudo ocorra da melhor 
forma possível. Segundo Carvalho (2003, p. 154) “[...] ao estruturar e 
organizar continuamente sua sala, o educador favorece o envolvimento 
das crianças em brincadeiras entre elas, sem necessidade de interferência 
direta; dessa forma ele fica mais disponível para aquelas crianças que 
procuram interagir com ele”, favorecendo a socialização do grupo e o 
diálogo.

Muitas vezes o educador tem a visão de que o brincar é deixá-
la fazer o que quer e onde quer, sem notar que brincar é uma forma 
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também de incentivar a organização dos espaços. O professor deve estar 
atento que a brincadeira é, conforme o Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil (1998, vol1, p. 28):

[...] como um meio de poder observar e constituir uma visão 
dos processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de 
cada uma em particular, registrando suas capacidades de uso das 
linguagens, assim como suas capacidades sociais e dos recursos 
afetivos e emocionais que dispõe.

A escola e o professor devem ter muita clareza da metodologia 
de trabalho que irão seguir, sempre se baseando nas teorias e parâmetros 
que regem essa faixa etária para não deixar que, simplesmente, o ato do 
brincar confunda-se muito com conteúdo a serem vencidos, uma vez 
que ainda temos pais que acham que o espaço da sala de aula é apenas 
para ler e escrever.

Os trabalhos pedagógicos necessitam de uma intencionalidade 
e de planejamento, mas para isso é necessário que haja uma rotina 
organizada, rotina essa que precisa estar em reflexão e acessível a novas 
experiências, englobando o tempo e o espaço. O espaço educativo 
precisa considerar as crianças como sujeitos capazes de produzirem 
novos conhecimentos e ser propício a explorações. Como salientam 
Barbosa e Horn (2001, p. 67):

Organizar o cotidiano das crianças na Escola Infantil pressupõe 
pensar que o estabelecimento de uma sequência básica de 
atividades diárias é, antes de mais nada, o resultado da leitura que 
fazemos do nosso grupo de crianças, a partir, principalmente de 
suas necessidades.

O espaço educativo deve ser organizado e algo arrumado para e 
pelas crianças, e não feito para os adultos, como acontece na maioria dos 
ambientes de educação infantil, pois o que se vê na prática são objetos 
em lugares altos e de difícil acesso para elas, tornando-se impossível a 
exploração do espaço pelos pequenos. Barbosa diz que “Os espaços criam 
novas formas de ação, de movimento, de experiência” (BARBOSA, 
2006, p. 135), sempre pensando no bem-estar das crianças.

Organizar a sala de aula não é uma tarefa fácil, dependendo, 
principalmente, de dois recursos: materiais e pessoais. Depende da 
reação do professor garantir excelentes condições educativas e devem 
se preocupar com a organização dos espaços de maneira que contribua 
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para o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. O Referencial 
Curricular Gaúcho (2018, p. 69) nos traz que:

Assim compreendidos, os ambientes precisam ser planejados 
para acolher as atividades lúdicas, para oportunizar que as 
crianças realizem ações com autonomia, fazendo surgir situações 
interessantes, relações que permitem bem-  estar, contextos que 
promovam a riqueza da brincadeira e a construção de vínculos 
entre as crianças e o professor.

As dificuldades de se trabalhar com a Educação Infantil, 
geralmente aparecem nas estruturas físicas, sem recursos, e muitas vezes 
é por sua procedência assistencial e a falta de maiores investimentos. 
Com o currículo mais organizado através da Base Nacional Curricular 
e do Referencial Curricular Gaúcho, irá facilitar a prática pedagógica. 
Segundo o Referencial Curricular Gaúcho (2018, p. 27):

No currículo se sistematizam esforços pedagógicos. O currículo, 
em outras palavras, engendra o espaço central em que todos 
atuam, nos diferentes níveis do processo educacional, conferindo 
autoria na sua elaboração. O papel do professor neste processo de 
constituição curricular é, assim, fundamental, sendo ele um dos 
grandes artífices na construção dos currículos que se materializam 
nas escolas e nas salas de aula. Dessa forma, sinaliza a necessidade 
e constantes discussões e reflexões, na escola, sobre o currículo, 
tanto o currículo formalmente planejado e desenvolvido quanto 
o currículo que não tem visibilidade, o culto, porém presente. 
E como profissionais da educação, temos o compromisso de 
participar crítica e criativamente na elaboração de currículos mais 
atraentes, mais democráticos, mais fecundos.

Portanto, o espaço educativo bem estruturado depende de toda 
a equipe da instituição, e conforme as entrevistadas todas relatam ter 
recursos variados de jogos e que se necessário elas mesmas confeccionam 
para obter mais recursos em sua estrutura, a organização pedagógica e 
uma prática que contemple todos os aspectos da criança para seu pleno 
desenvolvimento através de um currículo voltado para as competências 
e habilidades dos mesmos.
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4 Considerações finais

O artigo, mostra que é de suma relevância utilizar o lúdico 
no currículo da Educação Infantil, através dos jogos e brincadeiras o 
ambiente se tornará um lugar e um tempo planejado para adequados 
fins. A ludicidade na instituição vai garantir um ensino e um processo 
de aprendizagem em um ambiente de socialização, de relação um com o 
outro, de assimilação de diferentes culturas, de aprendizado e escolhas, 
e ampliando a imaginação e capacidade criadora do educando.

Recriando significados assim dando condições para que a criança 
se constitua e se desenvolva num ambiente de contínua transformação. 
No espaço é indispensável para o educando que o tempo contemple seu 
inteiro desenvolvimento, a criança deve ter uma educação de qualidade 
e o brincar dentro das instituições de ensino é uma ferramenta para que 
esse aprendizado aconteça.

Para que aconteça um aprendizado significativo o educador deve 
usar o espaço do planejamento e buscar atividades que realmente dêem 
resultado em suas atividades lúdicas. Pois ao brincar, a criança aumenta 
sua independência, com o uso da ludicidade consegue-se estimular sua 
sensibilidade visual e auditiva de maneira agradável, desenvolvendo 
habilidades motoras, fazendo com que a agressividade que muitas vezes 
acontece diminua, exercitando a imaginação e a criatividade.

Portanto, como o brincar é próprio da cultura da infância é 
indispensável que na escola tenha em suas práticas atividades lúdicas 
com fundamentos para o desenvolvimento de um todo no seu educando. 
Sendo assim é necessário que professor planeje as situações em suas 
atividades lúdicas, sempre delimitando tempo para essa brincadeira, 
oferecendo deste modo um brincar de qualidade, desenvolvendo 
capacidades e habilidades construídas enquanto as crianças brincam 
tornam-se mais autônomos, críticos e atuantes na sociedade.
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Capítulo 3

CUIDAR E EDUCAR NO BERÇÁRIO: 
INTERAÇÕES ENTRE PROFESSORES E BEBÊS

Adriana Teixeira Sant’Ana Müller1 
Maria Aparecida Santana Camargo2 

Introdução

Pensar a Educação Infantil e, de modo específico, no estudo 
em questão, o contexto do berçário, é compreender o 

quanto a função do educador é fundamental na construção identitária 
dos indivíduos. Nesse sentido, historicamente, o trabalho do professor 
de berçário já foi confundido com o papel de mãe substituta, como 
destaca Haddad (2016). Na contemporaneidade, é possível visualizar 
que o desempenho de tais atribuições são definidas e diferenciadas nas 
especificidades do trabalho pedagógico com os bebês.

A respeito deste debate, Cerisara (2008) aborda a feminização 
enquanto um processo que tem consequências contraditórias tanto 
sobre a organização do trabalho em creches e pré- escolas como sobre 
a identidade destes profissionais. O esforço é no caminho de refletir 
acerca da positividade destas formas femininas de relacionamento e de 
organização da rotina dos professores de berçário, em especial para o 
trabalho que devem realizar com crianças de 0 a 5 anos.

Nesse cenário, ao se discutirem as especificidades da docência na 
referida faixa etária, Tristão (2004, p. 170) define, em tal modalidade 
educativa, a relação como foco das atenções, uma ação essencialmente 
relacional, “[...] lidamos com pessoas, nosso principal objeto de 

1 Acadêmica do Curso de Pedagogia/PARFOR da Universidade de Cruz Alta 
(UNICRUZ/RS). E-mail: adri.muller1984@gmail.com

2 Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e 
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trabalho é o nosso ser [...]”, pois “o cuidar é a dimensão primordial para 
qualquer relacionamento humano”, o que perpassa a cotidianidade 
da ação docente no berçário. A docência é, assim, “uma forma 
particular de trabalho sobre o humano, ou seja, uma atividade em que 
o trabalhador se dedica ao seu ‘objeto’ de trabalho, que é justamente 
outro ser humano, no modo inicial da interação humana”, conforme 
ressaltado por Tardif e Lessard (2007, p.  8).

Ao conhecer e analisar o fazer pedagógico dos professores que 
atuam na docência junto a bebês, pretende-se ampliar os conhecimentos, 
sob a ótica da Pedagogia, a respeito da educação de crianças em espaços 
coletivos e da constituição da profissionalidade dos professores que 
atuam nesta categoria de ensino. Segundo afirma Haddad (2016), 
quando este tipo de trabalho teve início no século XX, as instituições 
eram chamadas de creches e, para trabalhar, bastava ser mulher, já que 
não havia a necessidade de formação acadêmica. Atualmente, o papel 
do professor de berçário vai além de cuidar, higienizar e alimentar, ele 
interage com as crianças, promove interação entre elas, brinca, conversa 
e, juntos, constroem conhecimentos importantes para ambos.

Os professores de berçário, como todos os outros, demandam 
partir da realidade da criança para o seu planejamento. Conforme 
Kramer (2010), ter um olhar particular para cada bebê que chega, saber 
das suas necessidades primárias, atendê-lo com amor e atenção, mas, 
acima de tudo, com profissionalismo, é da competência do professor. 
Contudo, não raramente, as próprias educadoras, muitas vezes, não se 
sentem professoras por estarem atuando no berçário, visto que precisam 
trocar, alimentar, cuidar, acompanhar, não percebendo que estas ações 
também estão auxiliando no desenvolvimento das crianças.

Desta forma, como refere Schultz (2002), se, aos 4 ou 5 
meses, a criança está entregue à responsabilidade de uma instituição 
de atendimento infantil, esta deve ser dinamizada por profissionais 
capazes de dar continuidade à “maternagem” de que a criança carece 
e que, portanto, apresentem as qualidades e atributos de docentes que 
educam, lembrando-se que, nessa fase, a educação consiste em cuidados 
que encerram uma certa particularidade. Tal especificidade implica a 
lida com crianças pequenas em um ambiente acolhedor, afetivo e 
estimulante, capaz de fazer frente às suas exigências, proporcionando-
lhes oportunidades para a sua evolução. Esta educação no ambiente 
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institucional dá continuidade à educação familiar, embora com outras 
características.

A partir desta contextualização, o problema de pesquisa 
foi assim construído: Qual a relevância do professor de berçário no 
desenvolvimento das crianças de 0 a 2 anos? Deste modo, o estudo tem 
como objetivo geral investigar a relevância do professor de berçário 
no desenvolvimento infantil. Como objetivos específicos, busca-se: a) 
analisar a forma de trabalho empregada pelo professor de berçário; b) 
examinar questões relacionadas à afetividade entre professor e alunos; 
e, c) compreender a importância de o professor praticar atividades que 
permitam o desenvolvimento dos bebês.

Metodologicamente, a investigação possui caráter qualitativo, 
com um cunho teórico, embasando-se em Algueró (2017), Barbosa 
(2010), Haddad (2016), Kramer (2002; 2010) e Papalia e Feldman 
(2013), dentre outros autores que estudaram o assunto. Buscando atingir 
os objetivos propostos, esta pesquisa está subdividida em três tópicos. 
No primeiro, intitulado “O Sujeito Professor de Berçário”, discute-
se quem é o profissional que atua nessa conjuntura. No segundo, “As 
formas de trabalho e sua relação com a afetividade”, procura-se analisar 
o componente afetividade como um dos pressupostos para estabelecer as 
relações educativas com os bebês. E, por fim, em “A prática de atividades 
que permitem o desenvolvimento infantil”, verificam-se as estratégias 
que os professores de berçário podem utilizar para potencializar a 
evolução das crianças.

2 O sujeito professor de berçário

Segundo a legislação brasileira, “a Educação Infantil [...] 
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 
(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade” (art. 29, da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB, n. 9.394/1996), 
sendo oferecida, em creches, para crianças de até 3 anos, e, em pré-
escolas, para as crianças de 4 a 5 anos. Diferente dos demais níveis da 
Educação, a Educação Infantil não tem currículo formal. Desde 1998 
segue o Referencial Curricular para a Educação Infantil, um documento 
equivalente aos Parâmetros Nacionais, que embasa os demais segmentos 
da Educação Básica (PACIEVITCH, s/d).
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Como consta no Referencial Curricular para a Educação 
Infantil (1998), o papel da Educação Infantil é o cuidar da criança 
em espaço formal, contemplando a alimentação, a limpeza e o lazer, 
sempre respeitando o caráter lúdico das atividades, com ênfase no 
desenvolvimento integral da criança. “Não cabe à Educação Infantil 
alfabetizá-la, pois, nessa fase, a criança não tem maturidade neural para 
isso, salvo os casos em que há espontaneidade”, conforme o Educaline 
(2019). Nessa direção, o Referencial (1998, p. 2) delineia os “eixos 
de trabalho orientados para a construção das diferentes linguagens 
pelas crianças e para as relações que estabelecem com os objetos de 
conhecimento: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e 
Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática”.

Em tal ponto, a Base Nacional Comum Curricular/BNCC 
(2018, p. 25) estabelece “seis direitos de aprendizagem: conviver, brincar, 
participar, explorar, expressar e conhecer-se”, já que é a partir destas 
ações, utilizando os campos de experiência, que as crianças consolidam 
todos os seus direitos. Os campos de experiência estão divididos em: 
“o eu, o outro e o nós”, “corpo, gestos e movimentos”, “traços, sons, 
cores e formas”, “escuta, fala, pensamento e imaginação”, e “espaços, 
tempos, quantidades, relações e transformações” (BNCC, 2018, p. 40-
43). As interações e as brincadeiras fazem parte dos eixos estruturais da 
Educação Infantil e asseguram às crianças os direitos de aprendizagem. 
“Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que 
acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das 
crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem 
parte do patrimônio cultural” (BNCC, 2018, p. 40). Logo, a BNCC 
(2018, p. 36) define o conjunto de aprendizagens fundamentais, as 
quais os alunos da Educação Básica devem desenvolver:

Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é 
o início e o fundamento do processo educacional. A entrada na 
creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira 
separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se 
incorporarem a uma situação de socialização estruturada.

Nesse sentido, é fundamental compreender e conhecer as 
orientações para trabalhar com foco nos eixos estruturais, direitos de 
aprendizagem e campos de experiência que a BNCC traz, procurando 
proporcionar à criança a elaboração de atividades que visem ao seu 
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crescimento integral. Interagir e brincar são ações significativas para que 
a criança consolide sua aprendizagem. É a partir daí que ela desenvolve, 
nesta etapa, as estruturas neurais, habilidades e competências que serão 
essenciais ao longo de toda a vida.

A maioria das pessoas que trabalha com crianças pequenas 
tem plena consciência de que o crescimento satisfatório depende de 
entender todos os aspectos do desenvolvimento das crianças como 
uma totalidade. Segundo Goldschmied e Jackson (2006), houve 
uma época em que se pensou que, se a comida e o calor, a limpeza, 
o sono e a segurança fossem adequados, o desenvolvimento precoce 
saudável estaria garantido. No passado, muito dificilmente se levava 
em consideração os sentimentos dos próprios bebês. Ter uma melhor 
compreensão de como as crianças se sentem, como se tem agora, não 
tornou mais fácil a tarefa de cuidá-las. Na verdade, tornou-a muito mais 
difícil, complexa e exigente.

Nessa esfera, o berçário é uma das etapas da Educação 
Infantil e está dividido, conforme dispõe a BNCC (2018, p. 44), em 
creches e pré-escolas. As creches compreendem os bebês (0 a 1 ano e 
6 meses) e as crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 
meses), já as pré-escolas abrangem as crianças pequenas (4 anos a 5 
anos e 11 meses). Com isso, o berçário também faz parte da educação 
brasileira e se faz extremamente importante nessa fase. De acordo com 
os estudos de Papalia e Feldman (2013), o bebê humano normal e 
saudável é acentuadamente competente. Os bebês vêm ao mundo 
com as capacidades de aprender e lembrar, assim como de adquirir 
e usar a linguagem. Os recém-nascidos começam avaliando o que 
seus sentidos lhes informam. Eles usam suas habilidades cognitivas 
para distinguir entre experiências sensoriais (tais como os sons de 
diferentes vozes), construir sobre seu pequeno repertório inato de 
comportamentos (principalmente mamar) e exercer controle crescente 
sobre seu comportamento e seu mundo.

As referidas autoras (2013) afirmam que os seres humanos 
nascem com a capacidade de aprender a partir da experiência. Os bebês 
aprendem com o que veem, ouvem, cheiram, degustam e tocam. A 
maturação é precípua para essa habilidade crescente de aprender. Caso 
não tivessem a capacidade de lembrar pelo menos em curto prazo, 
não seriam capazes de aprender. Estudos utilizando condicionamento 
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operante constataram que bebês de dois a seis meses são capazes de 
lembrar de realizar uma ação que lhes proporcionou prazer.

Por tratar-se de um tema emergente, a identidade das 
professoras de berçário, busca- se trazer à tona certas inquietações para 
muitos estudantes de Pedagogia, ou seja, o trabalho no berçário, suas 
realizações e seus projetos. Na atualidade, encontram-se dificuldades em 
ver com clareza o perfil profissional do Educador Infantil, pois os Cursos 
Superiores não são específicos na formação do profissional abrangendo 
toda a área da infância, ou seja, crianças de zero a dez anos de idade. 
Se o profissional fica com a criança ao completarem quatro meses de 
vida, então é certo que tenha que saber muitas coisas a seu respeito e 
também tudo o que for possível sobre os familiares, afinal de contas 
está trabalhando com uma vida e não com um objeto, como reforçam 
Beltrame, Carasek, Figueiredo e Oliveira (2011).

Nesse aspecto, Oliveira (2001) trata de um ponto de partida 
primordial na educação de crianças de 0 a 3 anos, o processo deve 
ser educacional e não assistencial, por isso torna-se substancial a 
necessidade de mudanças no perfil dos profissionais que irão trabalhar 
com esta faixa etária. A educação não se limita a cuidados físicos ou à 
preparação para os próximos anos. O perfil do professor é confrontado 
com a realidade e a diversidade. Para que a educação seja de qualidade, 
as instituições estão exigindo uma formação profissional que venha 
trazer uma mudança efetiva e qualitativa no atendimento oferecido nas 
escolas de Educação Infantil.

Na perspectiva de Kramer (2002), é crucial que a formação 
destes educadores ressalte a dimensão cultural da vida das crianças e dos 
adultos com os quais convivem, apontando para a possibilidade de as 
crianças aprenderem com a história vivida e narrada pelos mais velhos, 
do mesmo modo a que os adultos concebam a criança como sujeito 
histórico, social e cultural. Reconhecer a especificidade da infância, 
sua capacidade de criação e imaginação, requer que medidas concretas 
sejam tomadas e posturas concretas sejam assumidas. A Educação 
Infantil tem o papel de valorizar os conhecimentos que as crianças 
possuem e garantir a aquisição de novos saberes, mas, para tanto, requer 
um profissional que reconheça as características da infância. Observar 
as particularidades, promovendo a construção coletiva de espaços de 
discussão da prática exige reconhecer que há saberes plurais e diferentes 
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modos de pensar a realidade.
Analisar a docência exercida pelos professores no berçário 

significa considerar que: “os bebês, em seu humano poder de interagir, 
ou seja, em sua integralidade multidimensional e polissensorial - 
negam o ‘ofício de aluno’ e reivindicam ações educativas participativas 
voltadas para a intersecção do lúdico com o cognitivo nas diferentes 
linguagens”, consoante indicam Richter e Barbosa (2010, p. 93). 
A respeito do sujeito professor de berçário há que se compreender 
uma docência que considere as especificidades inerentes à faixa etária, 
bebês que ainda não desenvolveram a fala, mas que se expressam por 
uma riqueza de linguagens, enquanto seres ativos, curiosos, criativos e 
capazes, com desejo de conhecer e explorar o mundo de forma singular e 
contextualizada, considerando a criança “como ser competente, em sua 
inteireza, capaz de sofisticadas formas de comunicação, mesmo quando 
bebê, estabelecendo trocas sociais com coetâneos e adultos, através de 
uma rede complexa de vínculos afetivos”, como sugere Faria (1999, p. 
213-214).

3 As formas de trabalho e sua relação com a afetividade

A Educação Infantil, tem como objetivo desenvolver algumas 
capacidades, como: ampliar relações sociais na interação com outras 
crianças e adultos, conhecer seu próprio corpo, brincar e se expressar das 
mais variadas formas, utilizar diferentes linguagens para se comunicar, 
entre outras. A ênfase é estimular as diferentes áreas de desenvolvimento 
da criança, aguçar sua curiosidade, sendo que, para isso, é imprescindível 
que a criança esteja feliz no espaço escolar (EDUCALINE, 2019).

Embora esteja inserida desde 1996 como primeira etapa da 
Educação Básica, somente nos últimos anos a Educação Infantil teve 
mudanças satisfatórias no quesito pedagógico, pois, ainda em grande 
parte, restringe-se ao cuidar e atender as necessidades básicas da criança, 
deixando de lado o seu desenvolvimento enquanto um ser sociável que 
tem uma bagagem de conhecimentos e convive em uma sociedade. 
Nesse caminho, é imperioso realizar um acompanhamento diário dos 
infantes, diagnosticando suas necessidades e habilidades, auxiliando e 
incentivando no seu desenvolvimento.

A base para um bom desenvolvimento é o vínculo afetivo, 



62  
Sirlei de L. Lauxen  |  Maria Lourdes B. Hartmann  |  Fátima T. Costa (Org.)

com a mãe, o pai, os familiares e demais cuidadores. Quando há 
um ambiente acolhedor, a criança tem a oportunidade de crescer 
saudavelmente, desenvolvendo suas habilidades ao máximo. Nesse 
sentido, segundo Piaget (2012), as fases do desenvolvimento infantil são: 
a) sensório-motor (de 0 a 2 anos): a criança se concentra nas sensações 
e nos movimentos; b) pré-operatório (de 2 a 7 anos): capacidade 
do pensamento representativo, possibilitando a aprendizagem da 
fala; c) operatório concreto (de 8 a 12 anos): marcado pelo início 
do pensamento lógico concreto, as crianças começam a manipular 
mentalmente as representações da realidade; e, d) operatório formal (a 
partir de 12 anos): a criança é capaz de compreender conceitos abstratos. 
Mencionadas etapas, embora gerais, são passíveis de adaptação a cada 
criança, inclusive, tais fases podem mesclar-se umas às outras, sem uma 
separação rígida.

O conhecimento acerca das etapas do desenvolvimento da 
criança são fundamentais na formação profissional do docente. Assim, o 
professor de berçário pode assisti-los diariamente, fazendo diagnósticos, 
acompanhando, junto com a família, todo o processo de crescimento. 
Nas ocasiões em que a criança está sob seus cuidados, o docente é o 
responsável para que o desenvolvimento aconteça de maneira saudável.

Logo, o docente da Educação Infantil deve refletir sobre o seu 
trabalho pedagógico, no sentido de assessorar e estimular a criança 
na construção do seu processo enquanto sujeito, ou seja, contribuir 
para o avanço motor, psíquico, social, pessoal e demais demandas que 
a criança apresenta no período de formação infantil. Aludidos fatores 
exigem um professor com inúmeras habilidades e competências para 
que possa desempenhar múltiplos papéis.

A afetividade talvez seja o fator de maior relevância no quesito da 
formação do bebê. No entender de Wallon (2007), tal característica tem 
papel pertinente no processo de desenvolvimento da personalidade e 
este, por sua vez, se constitui sob a alternância dos domínios funcionais. 
A afetividade se configura em um domínio funcional tão importante 
quanto o da inteligência. Afetividade e inteligência compõem um 
par inseparável na evolução psíquica, pois, embora tenham função 
bem definidas e diferenciadas entre si, são interdependentes em seu 
desenvolvimento, permitindo à criança atingir níveis de evolução cada 
vez mais elevados.
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É de se notar que entre a emoção e a atividade intelectual existe 
interdependência, mas também oposição, pois, ao mesmo tempo em 
que ambas estão presentes na unidade do desenvolvimento, a emoção se 
esvai diante da atividade intelectual. Diante de tais afirmações, compete 
ao professor manter um vínculo com a criança, pois a afetividade é 
tão elementar quanto o alimentar e o cuidar, sendo que o professor, 
no seu contexto geral, deve ser carismático, comunicativo, carinhoso 
e atencioso com os seus alunos, de acordo com o referido por Almeida 
(2008).

Tratando-se de turmas de berçário, onde seu vínculo afetivo 
está ligado com bebês, os quais estão em plena formação psíquica, esta 
afetividade deve ser ainda mais forte, porque, na ótica de Wallon (2007), 
inicia nos primeiros dias e se prolonga no processo de desenvolvimento, 
diferenciando-se em suas formas de expressão sob a influência 
social. A afetividade tem forte influência sobre a aprendizagem e o 
desenvolvimento infantil. Logo, o professor tem que interagir e 
transmitir afeto, carinho, atenção e ter um bom relacionamento com 
seu aluno, ainda mais quando este é um bebê, o carinho e a atenção são 
essenciais (ALMEIDA, 2008).

Embora tudo isso influencie no desenvolvimento afetivo e 
cognitivo da criança, não se pode esquecer que a escola é um ambiente 
que exerce uma grande reviravolta na vida da criança. Por isso, não se 
deve esquecer as características individuais e as condições de vida dos 
indivíduos, muito menos desconsiderá-las no planejamento de suas 
atividades. Ignorar tais condições, tanto quanto as capacidades infantis, 
significa cruzar os braços diante das dificuldades que a criança atravessa 
ao submeter-se às expectativas e regras do ambiente escolar, como 
destaca Almeida (2008).

Para poder interagir e comunicar-se com um bebê pequeno, é 
oportuno observá-lo. Na compreensão de Barbosa (2010), é por meio 
de diferentes técnicas de observação, dirigida, natural, com o uso de 
máquina fotográfica ou de filmagem, que é possível se aproximar 
do modo como as crianças se relacionam com o mundo e com outros 
bebês, produzindo suas vidas. Como não utilizam a palavra falada, é 
geralmente pela observação crítica, atenta e contínua das atividades, 
das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano que o professor 
acessa os sentimentos e os questionamentos destes sujeitos.
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Destaca-se, inclusive, a necessidade de se pensar e de se planejar 
o ambiente dos bebês. Sendo assim, é primordial organizar o espaço 
dos pequenos, de modo a permitir que se sintam seguros e desafiados 
em um lugar que aguce suas curiosidades, propiciando que explorem 
e manipulem diferentes objetos. Nesse ponto, “[...] quando os espaços 
nas escolas estão bem planejados, o professor deixa de ser o único 
foco de atenção das crianças, e o próprio ambiente chama as crianças 
pequenas a diferentes atividades”, como refere Barbosa (2010, p. 8).

Sob tal perspectiva, uma das tarefas do professor de berçário 
é garantir um local agradável, repleto de possibilidades e desafios. 
Pensar na organização do espaço é uma das principais incumbências 
dos educadores, visando “[...] criar um ambiente onde as crianças 
possam viver, brincar e ser acompanhadas em suas aprendizagens 
individualmente e também em pequenos grupos”, consoante alega a 
citada autora (2010, p. 8). É fundamental, portanto, cautela na hora 
de escolher o mobiliário e os objetos que estarão disponíveis nessas 
ambiências, garantindo segurança aos bebês. Além disso, torna-se basilar 
pensar na utilização de diferentes meios, garantindo aos pequenos o 
contato com parques, áreas externas, refeitórios, pracinhas e os mais 
diversos ambientes da instituição que atende a primeira infância.

Então, segundo o Ênfase Educacional (2018), se o professor irá 
promover atividades pedagógicas na instituição para os bebês, ele precisa 
estar ciente, ao longo do processo, como a criança está se relacionando 
com a prática, se está dispersa com algo ou se observa a ação de outras 
crianças na mesma atividade para repeti-la. Aos profissionais do berçário 
é indispensável que conheçam as fases do desenvolvimento infantil 
para poder visualizar como os bebês estão reagindo a um determinado 
estímulo ou se eles estão desenvolvendo certas funções naturalmente.

Outro ponto fundamental a respeito do berçário são os cuidados 
de primeiros socorros com os bebês, pois é mister que os professores 
saibam como agir em caso de queda, conhecendo desde manobras de 
desengasgo até os procedimentos de reanimação. Imprevistos podem 
acontecer e os docentes que lidam com essas crianças necessitam estar 
cientes das atitudes corretas tomadas em tempo hábil para impedir que 
fatalidades aconteçam, ainda de acordo com o mencionado pelo Ênfase 
Educacional (2018).

Pelo explanado e, conforme Oliveira (2010), percebe-se 
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que o cotidiano dessas unidades, enquanto contextos de vivência, 
aprendizagem e desenvolvimento, requer a organização de diversos 
aspectos: os tempos de realização das atividades (ocasião, frequência, 
duração), os espaços em que essas atividades transcorrem (o que inclui 
a estruturação dos locais internos, externos, de modo a favorecer as 
interações infantis na exploração que fazem do mundo), os materiais 
disponíveis e, em especial, as maneiras do professor exercer seu papel 
(organizando o ambiente, ouvindo as crianças, respondendo-lhes de 
determinada maneira, oferecendo-lhes materiais, sugestões, apoio 
emocional, ou promovendo condições para a ocorrência de valiosas 
interações e brincadeiras criadas pelas crianças, etc.).

4 A prática de atividades que permitem o desenvolvimento infantil

O berçário é um local rico em aprendizagens, fazendo com que 
a criança se sinta acolhida, à vontade, amada, livre para se expressar, se 
relacionar, conviver com pessoas distintas que não são do seu vínculo 
familiar. Por isso, Ferreira e Didonet (2015) expõem que o mediador 
desta nova etapa na vida da criança deve proporcionar este ambiente 
receptivo e socializador, tornando um lugar atrativo para o bebê, já que 
este não se encontra em sua casa, com sua família, mas, sim, em um meio 
novo e com pessoas as quais ele ainda não conhece.

É imprescindível, pois, que os professores transmitam segurança 
para a família do bebê, enfatizando confiança e um vínculo de 
amizade entre ambos, pois é extremamente importante que haja uma 
comunicação clara e diária entre o professor e a família a respeito do 
desenvolvimento e dos acontecimentos na vida da criança. Cabe ao 
professor apresentar uma linguagem clara e aprazível e ter uma visão 
apurada de todos os movimentos e anormalidades de seu aluno, sempre 
comunicando a família e trocando ideias para obter o máximo de 
informações possíveis, ainda em conformidade com os aludidos autores 
(2015).

Sendo assim, boa parte do cuidado da criança está sob 
a responsabilidade do professor de berçário, ao cuidar, educar e 
acompanhar o desenvolvimento do bebê em todas as áreas. Nessa 
direção, quando há a omissão de tais deveres, violam-se os direitos da 
crianças previstos no ECA (Lei n. 8.069/1990). Nesse caminho, o 
professor é um agente de educação, ao propor metodologias, realizando 
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um fazer pedagógico que trabalhe práticas de estimulação psicomotora 
e psicológica da criança, fazendo com que esta conquiste, aos poucos, 
confiança, independência, personalidade, capacidades, habilidades, 
entre muitas outras competências. Para a efetivação desta didática 
no berçário, é fundamental que o profissional tenha estratégias claras, 
realizando um adequado planejamento. Nesse aspecto, Libâneo (2013, 
p. 74) menciona que:

Para que o professor possa atingir efetivamente seus objetivos, 
é necessário que realize um conjunto de operações didáticas 
coordenadas entre si. São o planejamento, a direção do ensino 
e da aprendizagem e a avaliação, cada uma delas desdobrada em 
tarefas ou funções didáticas, mas que convergem para a realização 
do ensino propriamente dito.

É útil que o próprio professor faça seu planejamento, devendo 
ter seu olhar atento às necessidades dos seus alunos, conhecendo-os 
de forma diária, realizando observações e considerações a respeito dos 
bebês e da turma em geral, visto que um planejamento dirigido, na ótica 
de Haydt (2006, p. 103-104), refere-se a:

Prever as dificuldades que podem surgir durante a ação docente, 
para poder superá- las com economia de tempo; b) Evitar a 
repetição rotineira e mecânica de cursos e aulas; c) Adequar o 
trabalho didático aos recursos disponíveis e às reais condições dos 
alunos; d) Adequar os conteúdos, as atividades e os procedimentos 
de avaliação aos objetivos propostos; e, e) Garantir a distribuição 
adequada do trabalho em relação ao tempo disponível.

Nessa esfera, o berçário dispõe de uma rotina compreendida 
como uma categoria pedagógica da Educação Infantil que opera 
enquanto “estrutura básica organizadora da vida cotidiana diária em 
certo tipo de espaço social, creches ou pré-escolas. Devem fazer parte da 
rotina todas as atividades recorrentes ou reiterativas na vida cotidiana 
coletiva, mas nem por isso precisam ser repetitivas”, como realça 
Barbosa (2006, p. 201).

Os bebês aprendem constantemente e tais aprendizados vão 
sendo armazenados à medida que seu corpo fica mais resistente, 
seu cérebro vai tomando consciência, de forma que, quando puder 
caminhar e explorar o mundo que o rodeia, seja capaz de armazenar 
conhecimentos. Eles ainda não têm muitas experiências guardadas, já 
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que ao longo dos anos vão acumulando, que os ajudam a enriquecer e 
aprender a enfrentar o mundo. Ter uma infância cheia de ricas e variadas 
experiências sempre ajuda, no entender de Algueró (2017).

De acordo com seus estudos, a referida autora (2017) destaca 
que, desde que o bebê nasce, ele tem um leque de capacidades 
sensoriais: o tato, a audição, a visão, o olfato, o paladar e o equilíbrio. 
Todas proporcionam diferentes sensações. Seu corpo se desenvolve 
lentamente e é incapaz de fazer tudo o que quer. Isso não significa 
que suas experiências careçam de valores, mas que não sabem como 
reagir a elas. O cérebro infantil está muito mais ocupado do que o 
de um adulto. Os neurônios absorvem toda a informação que pareça 
proveitosa, realizando sinapses para organizá-la.

O cérebro de um recém-nascido contém cerca de 2.500 sinapses 
ligadas a cada um dos 100 bilhões de neurônios. No caso de uma 
criança de 2 anos, esta cifra aumenta a 15.000 sinapses por neurônio a 
mais das que se produzem no cérebro de um adulto, pois muitas destas 
comunicações são perdidas no decorrer da vida, fortalecendo-se as mais 
usadas e se debilitando e desaparecendo as menos utilizadas. É por isso 
que, nos primeiros anos, os bebês e as crianças absorvem tudo, como 
esclarece Algueró (2017).

A autora (2017) entende que, além dos fatores genéticos, o bebê 
recebe muita informação do seu meio, que deve ser rico e variado. Quanto 
mais conversas, músicas, emoções, integrações sensoriais, estímulos 
mentais e atividades físicas, mais possibilidades terá de se converter em 
um adulto animado, sensível, inteligente e responsável. Quanto mais 
brincar e explorar o seu mundo no dia a dia, mais probabilidade o 
bebê terá de ser um adulto criativo e com muita imaginação. Os bebês 
precisam explorar e aprender através das brincadeiras.

Por sua vez, Freitas, Pinto e Ferronato (2016, p. 119) relatam que 
“a variabilidade nas características do desenvolvimento está diretamente 
relacionada às experiências proporcionadas pela família, pela escola 
e pelos outros ambientes frequentados pela criança”. Logo, desde os 
primeiros dias, quando o bebê está deitado no berço observando o teto, 
é consciente das formas, sombras e sons que o rodeiam. Sua audição 
é sensível para tolerar ruídos bruscos. Ele desfruta de uma música 
agradável, o que proporciona a experiência necessária para distinguir 
ritmos e sons. Quando o adulto o abraça, enche de mimos, o balança 
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no ar, o bebê tem sensações de tato e equilíbrio (ALGUERÓ, 2017).
Neste sentido, a fala pré-linguística, a qual precede a primeira 

palavra, inclui choro, arrulhos, balbucio e imitação de sons da língua. 
Os neonatos são capazes de distinguir os sons da fala: aos 6 meses, os 
bebês já aprenderam os sons básicos de sua língua. Antes de dizerem 
sua primeira palavra, eles usam gestos, que incluem apontar, gestos 
sociais convencionais, representacionais e simbólicos. Atualmente, a 
maioria dos psicólogos do desenvolvimento afirma que as crianças têm 
uma capacidade inata para aprender a linguagem e que ela é ativada 
e estimulada pela maturação, pelo desenvolvimento cognitivo e por 
certas experiências ambientais, em consonância com a ponderação feita 
por Papalia e Feldman (2013).

Ao se reconhecer que o bebê possui capacidades de aprender e 
que não é somente um ser à espera dos outros para o alimentar, fazer sua 
higiene, entre outras necessidades, faz-se necessário que o ambiente em 
que o bebê se encontra lhe proporcione aprendizagens, sendo a creche 
também um ambiente mediador que irá despertar suas potencialidades. 
É fundamental que os professores, quando estão com turmas de 
berçário, atentem para tal especificidade, uma vez que esta faixa etária 
é bem distinta e se desenvolve diariamente. Logo, o desenvolvimento 
dos bebês é rápido e contínuo, devendo o planejamento do docente ser 
desta maneira.

É pertinente que a criança tenha uma rotina diária, visando à 
organização das ideias, para se situar como uma pessoa e aprender regras 
e limites. Na concepção de Mantagute (2008), a rotina também pode ser 
considerada uma forma de assegurar a tranquilidade do ambiente, uma 
vez que a repetição das ações cotidianas sinaliza às crianças cada situação 
do dia. Ou seja, a repetição de determinas práticas dá estabilidade e 
segurança aos sujeitos. Nas instituição de Educação Infantil, a rotina 
torna-se um fator de segurança, pois orienta as ações das crianças e 
dos professores, diminuindo a ansiedade e favorecendo a previsão dos 
acontecimentos.

No berçário, em um primeiro momento, o bebê passa pelo 
período de adaptação, conforme a necessidade apresentada, podendo 
durar dias ou meses, ou seja, até que a criança se sinta confiante no 
novo ambiente Esta etapa inicial de inserção na creche é denominada 
adaptação. Sobre isso, Piaget (1996) supõe que o bebê realiza o processo 
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adaptativo básico de tentar compreender o mundo que o cerca. Ele 
assimila as informações que chegam, adicionando-as ao repertório de 
esquemas sensório-motores com que nasceu, como olhar, escutar, sugar, 
agarrar, e acomoda tais esquemas conforme suas experiências. Este é o 
ponto de partida de todo o processo de desenvolvimento cognitivo.

No transcorrer da rotina escolar, o bebê começa a se organizar 
e a compreender melhor o tempo e o espaço em que está inserido. 
Os momentos nas creches iniciam com a recepção dos alunos, que 
vão chegando e sendo deslocados até sua sala de aula. No primeiro 
momento, é oferecida a mamadeira com leite para todos, após, inicia-
se a higienização e, na sequência, ocorre o trabalho de integração com 
a turma, desenvolvendo a socialização por meio de atividades que 
estimulem os bebês.

Segundo Kohl, Ramsey e Bowman (2005), a criança de zero a 
dois anos é única. Ela está se separando dos pais e começa a se tornar 
uma pessoa independente, com referências próprias. Portanto, o apoio 
e o estímulo são fundamentais para fazer desta transição um período 
feliz. A etapa em que a criança está na escola, é preciosa para que sejam 
desenvolvidas atividades motivadoras, as quais possam despertar a 
curiosidade e o encantamento.

Esse momento, Piaget (1996) denominou como período 
sensório-motor, relativo ao estágio que vai desde o nascimento até 
2 anos de idade, visto que é durante esta etapa que o bebê percebe 
o mundo e atua nele, coordenando as sensações vivenciadas junto 
com os comportamentos motores simples, concatenando o sensorial 
a uma coordenação motora primária. O bebê tem sensações e 
descobre o mundo através do deslocamento de seu corpo, havendo 
interdependência entre esta percepção e sua atuação, desenvolvendo a 
capacidade de reconhecer a existência de um mundo externo a ele e 
tendo autonomia para explorá-lo.

Tal período é de fundamental importância para o 
desenvolvimento cognitivo. Suas realizações formam a base de todos 
os processos cognitivos do indivíduo. Os esquemas sensório-motores 
são as primeiras formas de pensamento e expressão, são padrões de 
comportamento que podem ser aplicados a diferentes objetos em 
diversos contextos. A evolução cognitiva da criança pode ser descrita em 
seis subestágios nos quais se estabelecem as bases para a construção das 
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principais categorias do conhecimento que possibilitam ao ser humano 
organizar a sua experiência na construção do mundo (MENESES, 
2012).

Nesse viés, conforme Piaget (2012), o desenvolvimento das 
crianças não se limita apenas à evolução das habilidades motoras, mas 
ocorre em várias esferas ao mesmo tempo. Muitas vezes, é necessário 
uma integração entre todos os tipos de desenvolvimento que a criança 
passa, como o físico (capacidade de engatinhar, manter-se em pé, andar, 
correr, pular, desenhar e escrever), o cognitivo (englobando processos 
como pensamento, raciocínio, memória, linguagem, atenção, resolução 
de problemas...), o social (aprendizagem de normas sociais, culturais, 
tradições, entre outras) e o afetivo (relacionado às emoções).

5 Considerações finais

A partir da pesquisa empreendida, foi possível reconhecer o 
quanto se mostra relevante o papel exercido pelo professor de berçário, 
especialmente considerando que se trata do estágio inicial de inserção 
da criança nas ambiências escolares. Nesse sentido, Nascimento (2015) 
reforça que, ao problematizar a formação inicial para atuar na Educação 
Infantil, é necessário investir mais nas especificidades que envolvem o 
trabalho com as crianças pequenas para que os aspectos relacionados 
ao fazer pedagógico estejam, de fato, no centro das discussões, 
analisando a docência como prioritária. Em tal caminho, a situação 
de atuar profissionalmente junto a crianças pequenas, da sua própria 
comunidade, propicia à educadora acionar seu próprio repertório acerca 
do que deve ser a educação das crianças que frequentam a creche.

Nessa prática, encontram-se os valores construídos a partir 
das vivências de sua história pessoal remetida à própria infância, 
bem como aqueles que constituem em objeto de sua reflexão atual, 
como mulher, mãe e trabalhadora (SILVA, 2001). Sob referida ótica, 
cabe ao professor ser o mediador no processo de Educação Infantil, 
construindo rotinas que incentivem as crianças em suas descobertas, 
tendo papel indispensável na elaboração de atividades e hábitos que 
visem fatores psicológicos, biológicos e socioculturais. Um olhar de 
interpretação em cada gesto, brincadeira e até em mudanças ocorridas 
no comportamento da criança, é de grande importância para contribuir 
com o vínculo entre professor e criança, o que permite conhecer melhor 
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os bebês, passando a desenvolver suas propostas com mais segurança. 
Assim, Dias (2003, p. 99) indica que:

[...] a rotina também deve nascer da leitura que as professoras 
fazem do grupo e de sua própria atuação neste contexto, porque 
o adulto também faz parte do grupo. Para tanto, é necessário que 
os adultos também participem ativamente do que as crianças 
propõem, se envolvam, experimentem, criem e brinquem com as 
crianças nestas vivências ricas de significados e informações.

“[...] O papel do educador é não intervir autoritariamente no 
desenvolvimento cognitivo e moral da criança, mas contribuir para 
que os aspectos deste seu desenvolvimento simplesmente aconteçam”, 
como destaca Guimarães (2011, p. 48). O cuidar e educar acontece o 
tempo todo, inclusive nas rotinas de alimentação e higiene que tomam a 
maior parte do tempo das crianças de 0 a 3 anos na Educação Infantil. 
Logo, Barbosa e Horn (2001) referem que atividades que envolvam 
o cuidado e a saúde são realizadas diariamente nas instituições de 
Educação Infantil e não podem ser consideradas na dimensão descrita 
de cuidados físicos. A dicotomia, muitas vezes vivida entre cuidar e o 
educar, deve começar a ser desmistificada. Todos os momentos podem 
ser pedagógicos e de cuidados no trabalho com crianças de 0 a 5 anos. 
Tudo dependerá da forma como se pensam e se procedem as ações.

A Educação Infantil trata de um mundo de descobertas, onde 
tudo é novo e pode ser aprendido, desde que alguém ensine. Cabe além 
da família, claro, ao professor estar presente neste âmbito de novidades. 
Nada melhor, então, que este esteja sempre preparado e organizado 
em suas propostas, atento ao verdadeiro significado da rotina na citada 
fase, que vai muito além de atividades repetitivas, conforme ressaltam 
Silva, Lima, Zapelini e Bafa (2017). Dessa forma, conclui-se trazendo as 
palavras de Oliveira (2001, p. 95), quando afirma que:

A melhoria da qualidade da Educação Infantil passa, 
principalmente, pela valorização do papel do professor e da 
possibilidade de construção de conhecimentos, seja através de uma 
formação inicial de qualidade e de uma formação continuada, 
na qual terá acesso, de forma crítica, a propostas pedagógicas 
para a área. Ao educador cabe o direito e a necessidade de ter 
acesso ao conhecimento produzido nas universidades e nos 
centros de pesquisa, uma vez que ele, da mesma forma que a 
criança, é um sujeito ativo e participante direto de seu processo de 
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desenvolvimento e aprendizagem.

Portanto, enfocar as interações entre professores e bebês são 
fatores de extrema relevância para uma ação pedagógica eficiente 
e, consequentemente, para uma práxis que faça a diferença na 
contemporaneidade.
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Capítulo 4

O BRINCAR NO CONTEXTO ESCOLAR: 
O PAPEL DOS JOGOS, BRINQUEDOS E 

BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

 Joana Cristina Cassel Hentges1 
Maria Christina Schettert Moraes2

1 Considerações iniciais

A criança é um sujeito histórico e social que faz parte de uma 
determinada sociedade com cultura própria. É na infância 

que ela é profundamente influenciada pelo meio social em que 
vive, ao inserir-se na sociedade e adaptar-se às regras, constituindo-
se um produto da história e da cultura. Infância é uma fase como 
outra qualquer e muda de concepção conforme as transformações 
socioculturais de cada sociedade.

Até o século XVII, na Europa, as mães entregavam seu bebê a 
uma ama que cuidaria dele até crescer o suficiente para ser mandado 
para algum internato, ou então voltar para a casa dos pais sendo a 
criança considerada um estorvo, uma desgraça.

No século XVIII, a criança passa a ser vista como um ser 
vazio e por ser considerado irracional e não pensar necessitava de 
orientação. Então, procurou-se, neste período, despertar na criança a 
responsabilidade de adulto. Conforme Rodrigues (1992, p. 122), “a 
criança perde o anonimato. Transforma-se em ‘indivíduo’, essa peça tão 
relevante para edificação do nosso modo de vida. Passa a ser sujeito de 
direitos e desejos, dotada de importância social até então desconhecida”.

A infância é um período primordial para o desenvolvimento da 

1 Acadêmica do 8º semestre do Curso de Licenciatura em Pedagogia-PARFOR da 
UNICRUZ. E-mail: hentgesjoana@gmail.com

2 Prof.ª Mestre do Curso de Pedagogia, orientadora do Trabalho de Conclusão de 
Curso. UNICRUZ/RS. E-mail: mmoraes@unicruz.edu.br
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criança. A relação que ela estabelece com adultos e outras crianças de 
diferentes idades nos grupos e contextos culturais, são essenciais para 
construção da sua identidade pessoal. De acordo com Gadotti (1994, 
p. 53):

A infância é um conjunto de possibilidades criativas que não 
devem ser abafadas. Todo ser humano tem necessidade vital de 
saber, de pesquisar, de trabalhar. Essas necessidades se manifestam 
nas brincadeiras, que não são apenas uma diversão, mas um 
verdadeiro trabalho.

Ao se relacionar com outras pessoas, a criança desenvolve a 
imaginação, fantasia, observa, experimenta, constrói e reconstrói, 
vivendo ricas experiências, ampliando saberes de diferentes 
conhecimentos e natureza. Em Lima (2007, p. 05) encontramos o 
seguinte esclarecimento:

Do ponto de vista do desenvolvimento interno, brincar exercita a 
imaginação e a memória. Além disso, brincar funciona como um 
processo complexo de desenvolvimento da função simbólica na 
infância. Tudo isso possibilita à criança ter acervos na memória 
que ela utilizará ao longo de sua vida.

Houve um tempo em que não se concebia que fosse possível 
aprender quando se brincava. Hoje sabe-se que o brincar é fundamental 
para o crescimento integral da criança, é um aporte para desenvolver a 
motricidade ampla e fina, ele auxilia na aprendizagem fazendo com que 
a criança crie conceitos e ideias, se apropriando da realidade imediata, 
atribuindo-lhe significados, demonstrando ativamente sofrimentos 
e angústias que não sabe explicar. Enquanto brinca a criança tem a 
possibilidade de manusear objetos, pular, correr, dançar e todas estas 
atividades favorecem o seu desenvolvimento motor.

Segundo Pereira (2001, p. 90), “para existir o brincar precisa 
haver quem brinca, um objeto, um tempo, um espaço e um conjunto 
de mecanismos que regulam uma determinada ação”. A família é a 
primeira instituição na qual a criança perpassa, portanto tida como 
alicerce para o seu desenvolvimento. É na interação com seus pais que 
ocorrem as primeira experiências e seus primeiros aprendizados que 
podem afetar profundamente seu desenvolvimento físico, cognitivo, 
emocional e social.

A aprendizagem começa nas brincadeiras em família e se amplia 
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com os colegas na escola. Na Educação Infantil, é importante que as 
crianças convivam em ambientes onde possam manipular objetos, 
brinquedos e interagir com outras crianças e principalmente, que 
favoreça o aprender. Santos (1999, p. 114) coloca que “a criança que 
é estimulada a brincar com liberdade terá grandes possibilidades de se 
transformar num adulto criativo”. Kishimoto (2002, p.151) reforça 
está ideia quando diz que “pela brincadeira a criança aprende a se 
movimentar, falar e desenvolver estratégias para solucionar problemas”.

Para a criança, o brincar é tão necessário quanto o sono e a 
alimentação. Sendo este ato de natureza espontânea, é essencial que 
as crianças tenham certa liberdade na hora de escolher os brinquedos, 
os jogos, as brincadeiras e os companheiros. As escolhas dependem 
única e exclusivamente das crianças. Conforme Lima (2007, p. 05) 
“a brincadeira e o jogo são processos que envolvem o indivíduo e sua 
cultura, adquirindo especificidades de acordo com cada grupo”.

Conforme Volpato (2002, p. 71) “[...] no seu brincar, a criança 
constrói e reconstrói simbolicamente sua realidade e recria o existente.” 
Contudo, é indispensável incentivar o brincar, instigando a criança 
a avançar nas suas brincadeiras, fazendo com que se sinta segura 
em relação à prática lúdica que está realizando. A criança, enquanto 
brinca com os outros,  aprende a respeitar regras, cumprir normas, a 
esperar sua vez, desenvolvem áreas da personalidade, como afetividade, 
motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade, importantes 
habilidades para a aprendizagem.

O Ambiente Familiar e as Escolas de Educação Infantil são 
espaços privilegiados no sentido de desenvolver a aprendizagem através 
da ludicidade, onde a alegria, a fantasia e a criatividade devem fazer 
parte do cotidiano da criança. Na concepção de Benjamin (1984, p. 75), 
“a essência do brincar não é um ‘fazer como se’, mas um ‘fazer sempre 
de novo’, transformação da experiência mais comovente em hábito”. 
Essa aprendizagem deve acontecer através de trocas recíprocas que se 
estabelecem entre o adulto e a criança, proporcionando experiências 
diversificadas e enriquecedoras. Os jogos, brinquedos e as brincadeiras 
são fontes inesgotáveis de interação lúdica e afetiva.

Partindo da experiência como educadora, a escolha do tema 
deste trabalho está diretamente relacionada com a área na qual atuo, 
ou seja, Educação Infantil. Neste sentido, para responder: de que forma 
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o uso de jogos, brinquedos e brincadeiras contribuem no processo 
de ensino e aprendizagem das crianças da Educação Infantil? Este 
estudo abrangeu O Brincar no Contexto Escolar: o papel dos jogos, 
brinquedos e brincadeiras na Educação Infantil. Tendo como objetivo 
analisar de que forma o uso de jogos, brinquedos e brincadeiras podem 
corroborar no processo de ensino e aprendizagem das crianças da 
Educação Infantil. Posto o objetivo geral, desmembram-se os objetivos 
específicos os quais buscaram diferenciar conceitos de jogo, brinquedo 
e brincadeira; investigar como os pais relacionam o brincar com o 
desenvolvimento dos seus filhos; verificar no contexto escolar a maneira 
como os professores utilizam o jogo, o brinquedo e a brincadeira como 
ferramenta de ensino.

O brincar é importante na vida da criança, principalmente para 
o seu desenvolvimento, é através da brincadeira que ela desenvolve: o 
planejar, o antecipar, o ouvir, o argumentar e a tomada de decisões. 
A utilização de recursos como jogos brinquedos e brincadeiras podem 
ajudar na aprendizagem, construindo o conhecimento de forma 
prazerosa, significativa e concreta, produzindo, dessa maneira, uma 
Educação de qualidade.

2 Metodologia

Diante da problemática discutida, no sentido de obter respostas 
às indagações, optou-se em realizar uma pesquisa de campo com 
docentes e pais para compreender melhor como jogos brinquedos 
e brincadeiras podem ajudar na aprendizagem das crianças. Assim, 
a pesquisa exploratória e de abordagem qualitativa, teve amostragem 
intencional e foi realizada com cinco professores e cinco pais de uma 
Escola de Educação Infantil da cidade de Ibirubá/RS. A escolha da 
escola foi por conveniência, pois é o local de trabalho da pesquisadora.

O instrumento de pesquisa empregado para a coleta dos 
dados foi um questionário com doze perguntas para professoras 
e seis perguntas para pais. Estes questionários foram construídos 
pela própria pesquisadora e validados, por três profissionais da área. 
Todos que aceitaram participar da pesquisa, assinaram um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Na busca das respostas para este 
estudo, utilizou-se da pesquisa qualitativa que nos forneceu dados 
importantes sobre o brincar. Segundo Minayo (1994, p. 21):
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A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. [...] 
ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Para a análise dos dados foi realizada uma leitura atenta de cada 
entrevista, obtendo a compreensão do todo. Pertencem a Análise de 
Conteúdo todas as iniciativas que a partir de um conjunto explicitam e 
sistematizam o conteúdo das mensagens. Bardin (1977, p. 42), afirma 
que “a análise é essencialmente temática, é frequente e quantitativa, é 
transversal”.

Nesta pesquisa teve-se responsabilidade pelos dados coletados, 
que passaram por todos os cuidados éticos, desde a solicitação de 
Autorização até os cuidados e respeito com os dados coletados, 
considerando também o sigilo e o retorno do resultado da pesquisa à 
comunidade pesquisada.

3 Resultados e discussões

3.1 A contribuição dos pais com o brincar

Considerando o que foi preconizado teoricamente, buscando-
se compreender o problema da pesquisa. Os 5 pais que concordaram 
em participar da pesquisa, tiveram seu nome preservado, pois foram 
referenciados por letras. Quanto à escolaridade dos pais respondentes, 
um está cursando o Ensino Superior, outro possui Ensino Superior 
Completo, três possuem Pós-Graduação. No que se refere ao número de 
filhos, três possuem um filho, um tem dois filhos e um tem três filhos.

Referente à primeira pergunta do questionário, que perguntava 
aos pais, se eles acreditavam que o brincar era importante para o 
desenvolvimento do seus filhos. Os cinco pais responderam que sim, 
que acham importante. Em análise a essa afirmação, compreende-
se que os pais têm consciência de que o brincar é parte fundamental 
no desenvolvimento das crianças. Conforme vemos no Referencial 
Curricular Nacional da Educação Infantil- RCNEI (BRASIL, 1998, 
p. 22) ao afirmar que “brincar é uma das atividades fundamentais para o 
desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança”.
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Ao serem questionados sobre o hábito de brincar com seus 
filhos, os cinco pais novamente foram unânimes em dizer que sim e 
quando questionados sobre que tipo de brincadeiras proporcionam 
para seus filhos, quatro pais responderam que costumam brincar de 
esconde-esconde, pega-pega e outros. O pai D acrescentou que além 
das brincadeiras citadas anteriormente, costuma brincar com seu filho 
com jogos de montar e com livrinhos. Para que as crianças exercitem 
sua capacidade de criar, é necessário que haja riqueza e diversidade nas 
experiências que lhe são oferecidas e tudo o que estimula a criança a 
descobrir, inventar, analisar, comparar e classificar, é muito importante 
para a sua formação e seu desenvolvimento. No item quatro, quando 
interrogados sobre o espaço que possuem em casa para brincar, os 
cinco pais responderam que possuem espaço adequado para seus filhos 
brincarem. O pai C comentou que, em parte da sala, por ser o local 
que eles mais estão, criaram um canto de brinquedos, o qual faz parte 
da “decoração da sala” e considera ainda que esse seja um espaço muito 
limitado, portanto, procuram levar seu filho em praças proporcionando 
mais contato com a natureza. Brincar ao ar livre com areia, animais, 
plantas e água faz com que a criança interaja com o meio ambiente e 
tenha mais liberdade. O pai E comenta que, além de um quarto com 
brinquedos, possui um pátio no qual o filho pode brincar. Conforme 
Oliveira (1992, p. 33-34):

O arranjo do ambiente acessível à criança constitui recurso básico 
para o seu desenvolvimento. Há atividades em que a criança é 
frequentemente posta para se engajar e aquelas das quais ela não 
participa. Há os objetos com os quais ela pode ou não manipular. 
As pessoas ao redor da criança propositadamente rearranjam a 
estrutura do seu ambiente para eliminar perigos e promover novas 
atividades que garantam o alcance de certos objetivos julgados 
socialmente relevantes, como por exemplo sentar-se à mesa e 
comer sozinha. Também ações da própria criança levam- na a 
uma reorganização constante do ambiente, ajustando-o para 
novas aquisições.

Nesse sentido, percebe-se que por meio dos espaços ambientados, 
torna-se possível oferecer às crianças possibilidades de interação 
com o meio e com os objetos dispostos, promovendo momentos de 
exploração, significação e aprendizagem. Friedmann (1996) assegura 
que não importa o espaço escolhido para a criança brincar, pois ela 
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toma conta deste espaço e o transforma conforme suas fantasias.

O espaço reservado à atividade lúdica da criança dentro de casa 
(quando ele existe) muda de um contexto para o outro, podendo 
ser um quarto só para jogos, um quintal, um pátio, a área comum 
de um condomínio e outros. Dentro de suas possibilidades, a 
criança “transforma” esses espaços para adaptá-los a sua brincadeira 
(FRIEDMANN, 1996, p. 15).

A quinta pergunta se referia a brinquedos industrializados, sobre 
o que os mesmos levavam em consideração na hora da compra. Os pais 
A, B, C assinalaram a alternativa educativo. Já o pai D, a alternativa 
educativo e seguro, e o pai E, apenas a alternativa seguro. É importante 
destacar que, antes de comprar um brinquedo, os pais saibam o que 
pretendem com ele, observem a faixa etária adequada, procurando 
sempre algo educativo para seus filhos. Volpato (2002, p. 63) fala sobre 
os brinquedos e os papéis sociais implícitos neles:

Muitos dos brinquedos são fabricados para “ensinar” 
comportamentos, gestos, atitudes, valores, considerados 
“corretos” em nossa sociedade. Por isso, a maioria deles, já vem 
prontos, catalogados, contendo todas as instruções de uso, idade, 
sexo, número de participantes, tempo de duração do jogo, basta 
segui-las.

Pode-se observar na fala dos pais e na afirmação de Volpato 
(2002), que muitos brinquedos industrializados têm como objetivos 
proporcionar o aprendizado, estimular o raciocínio lógico, ensinar 
regras, atitudes e valores. “Os brinquedos constituem-se, entre outros, 
em objetos privilegiados da educação das crianças. São objetos que dão 
suporte ao brincar e podem ser das mais diversas origens materiais, 
formas, texturas, tamanho e cor” (BRASIL, 1998, p. 71).

A sexta e última pergunta falava sobre o resgate de brincadeiras 
tradicionais, passadas de geração à geração no âmbito familiar. O pai A 
se deteve apenas em responder que sim, que possuem o hábito de cultivar 
essas brincadeiras. O pai B respondeu que sim, “pois é uma forma de 
preservação e uma forma de conhecer o passado”. O pai C expressa a 
seguinte opinião sobre o hábito de cultivar as brincadeiras tradicionais: 
“procuramos brincar de empinar pipa, massinha de modelar, dança da 
cadeira, ovo choco, pega-pega, esconde-esconde, roda cotia”, segundo 
ele, para evitar o contato com os eletrônicos. O pai D acha importante 
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cultivar algumas coisas, como por exemplo, cantigas, como atirei o pau 
no gato, ciranda cirandinha, roda cutia, além de pega- pega, danças, 
contos de história. Já o pai E, no seu comentário, relata que acha muito 
importante as crianças aprender essas brincadeiras, pois são saudáveis e 
ensinam o verdadeiro sentido de brincar.

Em um mundo cada vez mais industrializado e informatizado, 
a tendência é que muitas das brincadeiras tradicionais percam espaço 
nas preferências infantis. Para Friedmann (2006, p. 78), “a brincadeira 
tradicional traduz valores, costumes, formas de pensamento e 
ensinamentos e faz parte da história de vida de cada indivíduo, cada 
grupo, cada geração. Por isso seu valor inestimável”. Jogos e brinquedos 
como peteca, amarelinha, ciranda, bola de gude, dominó, dama, xadrez, 
os jogos de memória, os de conhecimento, têm um valor cultural 
inestimável. O resgate das brincadeiras antigas é uma maneira de 
valorizar a cultura lúdica da criança e uma forma de possibilitar para elas 
o conhecimento de como era as brincadeiras das gerações anteriores, ou 
seja, brincadeiras que os pais ou, até mesmo, os avós delas possam ter 
vivenciado.

Durante a análise dos dados dos entrevistados, é possível 
perceber que a convivência familiar é amorosa e dedicada. Os pais se 
preocupam em proporcionar espaços adequados e desafiadores para seus 
filhos, em escolher brinquedos que sejam educativos, dedicam parte do 
seu tempo no resgate de jogos e brincadeiras antigas, estimulando o 
desenvolvimento das crianças de uma forma saudável e prazerosa.

3.2 Os profissionais da educação e o brincar

A brincadeira é uma das maneiras que a criança tem de se expressar 
e é importante que faça parte de sua vida desde a infância para que ela 
expresse seus sentimentos. A aprendizagem começa nas brincadeiras 
em família e se amplia com os colegas na escola. Os profissionais da 
Educação que acompanham as crianças diariamente na Educação 
formal são parte fundamental do crescimento e da aprendizagem.

Preconizando os interesses da pesquisa, buscou-se, no âmbito 
escolar, respostas sobre o brincar com estes profissionais. Cinco 
professoras da escola receberam o questionário, das quais apenas três 
retornaram a pesquisa. As profissionais que não retornaram a pesquisa 
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estão sempre envolvidas com o seu trabalho, tendo uma carga horária 
de quarenta horas semanais além de estudarem e atenderem à família.

As entrevistadas são todas professoras da Educação Infantil e 
atuam na escola nas turmas do Maternal I, Maternal II e Jardim, com 
crianças de três a cinco anos. Em relação ao grau de escolaridade e tempo 
de trabalho na área, a Professora A possui Formação em Pedagogia e 
quatro anos de serviço, a Professora B possui formação em Magistério e 
Matemática, Licenciatura Plena, e trinta anos de serviço, e a Professora 
C possui formação em Pedagogia e já atua por dez anos na Educação 
Infantil.

Iniciou-se o questionário pedindo que as entrevistadas 
definissem jogos, brinquedos e brincadeiras. A professora A colocou 
que, “jogos, brinquedos e brincadeiras são fundamentais na Educação 
Infantil, pois qualquer um deles promove a cooperação e a interação 
entre as crianças”. Segundo ela, os três são de vital importância, pois as 
brincadeiras auxiliam na construção e ampliação do conhecimento e os 
brinquedos e jogos estimulam a imaginação, o espírito de colaboração, 
também o desenvolvimento da autonomia. A professora B relata que o 
jogo como um excelente divertimento, principal atividade das pessoas 
durante a infância. Para ela “o brincar é uma das tarefas fundamentais 
para o desenvolvimento afetivo, cognitivo, motor e social da criança”. 
Sobre a brincadeira, ela define que é “um espaço de construção e 
investigação dos conhecimentos da criança”. Sobre os jogos, a professora 
não fez nenhum comentário. A professora C respondeu que, os três são 
“recurso lúdico que auxilia na aprendizagem das crianças”. Na visão de 
Miranda (2001, p. 30):

O jogo pressupõe uma regra, o brinquedo é o objeto manipulável 
e a brincadeira, nada mais é do que o ato de brincar com o 
brinquedo ou mesmo com o jogo. [...] Percebe- se, pois, que jogo, 
brinquedo e brincadeira têm conceitos distintos, todavia estão 
imbricados; ao passo que o lúdico abarca todos eles.

As próximas duas questão faziam alusão aos jogos e brinquedos 
que as professoras têm na sala de aula e na frequência que os mesmos 
são trabalhados durante as atividades. As três professoras responderam 
que possuem jogos e brinquedos disponíveis na sua própria sala de aula, 
e que todos os dias a momentos que os mesmos são usados. O que é 
possível perceber é que na escola pesquisada o brincar faz parte da rotina 
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diária das turmas e os professores têm consciência de sua importância. 
Em Friedmann (2012, p. 46) encontramos o seguinte esclarecimento:

É importante o educador definir, previamente, o espaço de tempo 
que cada atividade lúdica vai ocupar no dia a dia; os espaços 
físicos onde essas atividades se desenvolverão (dentro da sala 
de aula, no pátio ou em outros locais); os modos de acesso aos 
espaços e objetos, brinquedos ou outros materiais que tenham de 
ser providenciados.

Sabe-se que o jogo, o brinquedo e a brincadeira estão intimamente 
ligados e fazem parte do universo lúdico. No momento em que um 
brinquedo é utilizado na sala de aula, ele pode possibilitar inúmeras 
aprendizagens, inclusive outras muitas além da qual ele foi direcionado 
e isso varia de criança para criança. O ato de brincar é indispensável 
para a saúde intelectual, psíquica e física de qualquer indivíduo, em 
especial das crianças em fase de desenvolvimento. Através de atividades 
lúdicas, os alunos desenvolvem o cognitivo, a socialização, a linguagem, 
o raciocínio lógico e a criatividade.

Na quarta questão, as professoras deveriam responder se existe 
ou não, na escola, um espaço adequado para desenvolver jogos e 
brincadeiras. As três professoras responderam que sim, que a escola 
possui espaços adequados para a realização tanto de jogos, como de 
brincadeiras. Segundo Lima (2001, p. 16), “o espaço é muito importante 
para a criança pequena, pois muitas, das aprendizagens que ela realizará 
em seus primeiros anos de vida estão ligadas aos espaços disponíveis 
e/ou acessíveis a ela”. Na Educação Infantil os espaços escolares devem 
ser pensados com o objetivo de estimular, provocar, acolher, instigar o 
interesse das crianças, a fim de proporcionar a troca de experiências e 
conhecimentos entre elas.

Nesse sentido, a organização do espaço é um procedimento 
recomendado para que as crianças disponham de várias alternativas 
de ação e de parceiros. Pode-se pensar, por exemplo, numa 
sala onde haja, num canto, instrumentos musicais, no outro, 
brinquedos de faz-de-conta e, num terceiro, blocos de encaixe, 
permitindo que as crianças possam circular livremente entre um 
e outro, exercitando seu poder de escolha, tanto em relação às 
atividades como em relação aos parceiros (BRASIL, 1998, p. 31).

A questão seguinte referia-se sobre os jogos, brinquedos e 
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brincadeiras que as crianças mais utilizam quando estão brincando. Em 
relação a essa pergunta, a professora C diz que “É bastante diversificado, 
alguns preferem jogos de encaixe, outros quebra- cabeça e ainda tem os 
que preferem jogos com cartas”. A professora A respondeu que além 
das atividades citadas anteriormente, a turma dela adora boliche e 
circuitos, já os brinquedos que mais gostam são os carrinhos, bonecas, 
panelinhas, bolas ou até brinquedos não estruturados, como 
potinhos, tampinhas, entre outros. Já sobre as brincadeiras a professora 
coloca que as crianças brincam de pega-pega, faz de conta, casinha e 
até mesmo correr e explorar os espaços. A professora B relatou que 
as meninas brincam de bonecas, os meninos de carrinho, mas adoram 
montar peças, brincar com bambolê, modelar personagens da história 
encantada. Segundo a professora B, ainda, “é brincando que a criança 
amadurece, realiza seus sonhos, extravasa seus medos, imita seus pais e 
o mundo adulto, testa seus limites. E sempre tendo um brinquedo, ou 
brincadeira, como instrumento de ação e de educação”.

Friedmann (2012) pontua a importância do professor observar 
as brincadeiras das crianças e sugere o registro delas, a origem, materiais 
utilizados, número de participantes, espaço, regras e o potencial 
da atividade para, posteriormente, realizar uma análise e propor 
brincadeiras dirigidas apropriadas para cada grupo, desenvolvendo o 
que ainda está faltando.

O educador pode, a partir da observação das atividades lúdicas, 
obter um diagnóstico do comportamento geral do grupo e do 
comportamento individual de seus alunos; descobrir em qual 
estágio de desenvolvimento se encontram as crianças; conhecer 
os valores, as ideias, os interesses e as necessidades de cada grupo, 
seus conflitos, problemas e potenciais. Se, porém, o que pretende é 
estimular o desenvolvimento de determinadas áreas ou promover 
aprendizagens específicas, o brincar pode ser utilizado como 
uma possibilidade de desafio cognitivo, desde que se escolham 
atividades adequadas (FRIEDMANN, 2012, p. 46).

Procurou-se saber, também, se os professores utilizam-se do 
brincar no desenvolvimento de suas atividades. Dos questionários que 
retornaram, todas haviam marcado a primeira alternativa, a qual dizia 
que “sim, pois a criança aprende brincando”. Nessa questão, foi possível 
perceber que as três professoras concordam que o brincar é indispensável 
para a saúde intelectual, psíquica e física de qualquer indivíduo, em 
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especial das crianças em fase de desenvolvimento. Conforme descrito 
no Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil- RCNEI 
(BRASIL, 1998, p. 27) “é no ato de brincar que a criança estabelece os 
vínculos entre as características do papel assumido, suas competências e 
as relações que possuem com outros papéis, tomando consciência disto 
e generalizando para outras situações.

A sétima questão da entrevista queria saber a opinião sobre 
a contribuição dos jogos e brinquedos no desenvolvimento da 
aprendizagem das crianças. Segundo as três entrevistadas, a criança 
aprende sim, jogando e brincando, pois ela interage com o meio em 
que vive. Do ponto de vista de Kishimoto (2002), o brinquedo se 
diferencia dos jogos e das brincadeiras, por ter uma relação mais intima 
com a criança. Ele é utilizado pelas crianças sem a necessidade de regras 
e, muitas vezes, apropriam-se dele para representar uma realidade 
vivenciada.

O brinquedo estimula a representação, a expressão de imagens 
que evocam aspectos da realidade”. [...] O brinquedo coloca a 
criança na presença de reprodução: tudo o que existe no cotidiano, 
a natureza e as construções humanas. Pode-se dizer que um dos 
objetivos do brinquedo é dar à criança um substituto dos objetos 
reais, para que possa manipulá-los. (KISHIMOTO, 2002, p. 18).

O jogo contribui no desenvolvimento da identidade da 
criança, pois jogando a criança desenvolve suas potencialidades e 
seus conhecimentos. A capacidade simbólica do jogo facilita para a 
criança expressar seus sentimentos e suas emoções, é jogando que ela 
absorve um considerável número de informações, proporcionando 
o desenvolvimento cognitivo. Jogando a criança tem a possibilidade 
de representar sua vida emocional e afetiva, oportunizando o seu 
desenvolvimento físico e moral.

A questão oito perguntava aos professores se através das 
brincadeiras direcionadas eles conseguiam atingir o objetivo proposto 
dentro do planejamento. A alternativa assinalada por todas as professoras 
novamente foi a mesma, a qual dizia que sim, o brincar direcionado 
leva o aluno a se organizar dentro da brincadeira. Estudos indicam que a 
brincadeira dirigida beneficia a aprendizagem de conteúdo, habilidades, 
o relacionamento das crianças umas com as outras, fazendo com 
que elas vivenciem situações de colaboração e respeito. Para tanto, o 
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professor precisa ter conhecimento do seu grupo, assumindo o papel de 
facilitador das brincadeiras, permitindo, assim, que as crianças sejam 
conduzidas ao objetivo da aprendizagem. Volpato (2002, p. 82) faz um 
comentário respeito da proposta de trabalho do professor, “no contexto 
atual, o grande desafio para o educador é trabalhar os conteúdos 
propostos pelos programas curriculares, ou recriá-los de forma a torná-
los mais significativos e prazerosos para as crianças”.

A questão nove fazia o seguinte questionamento aos professores, 
“na organização dos jogos ou das brincadeiras em grupo, você costuma 
socializar as equipes?” As três professoras responderam que procuram 
diversificar para que haja cooperação e socialização entre os alunos. Em 
uma sala de aula, é comum que alguns alunos tenham mais afinidade 
com alguns colegas, portanto, o professor deve estimular o trabalho 
em equipe, reunindo as crianças que não sejam muito  próximas  nos  
mesmos  grupos,  para  que  conheçam  os  colegas,  troquem  ideias, 
experiências,  pensamentos,  construindo  assim  novas  aprendizagens.  
A  socialização  no ambiente escolar é muito importante na formação 
individual de cada aluno, pois durante a socialização na escola a criança 
tem a oportunidade de estar em contato com outras crianças da sua 
idade e também pessoas de faixas etárias diferentes.

A interação social em situações diversas é uma das estratégias mais 
importantes do professor para a promoção de aprendizagem pelas 
crianças. Assim, cabe ao professor propiciar situações de conversa, 
brincadeiras ou de aprendizagem orientadas que garantam a troca 
entre as crianças, de forma a que possam comunicar-se, expressar- 
se, demonstrando os seus modos de agir, de pensar e de sentir, em 
um ambiente acolhedor e que propicie a confiança e a autoestima. 
(BRASIL, 1998, p. 31).

A questão dez abrangia o planejamento das brincadeiras 
desenvolvidas durante as aulas. Conforme resposta assinalada, as três 
professoras procuram fazer o planejamento das brincadeiras que são 
realizadas em suas aulas. Sabe-se que a brincadeira é uma atividade 
rica em estimulação, é nas brincadeiras que as crianças demonstram 
o entendimento que tem sobre o mundo, a cultura e as suas relações 
afetivas, é a linguagem que a criança usa para se comunicar e interagir 
consigo e com os outros. Sobre o planejamento, é possível dizer que 
é uma prática que exige bastante cuidado e competência por parte do 
professor, ao planejar uma brincadeira, o educador tem que ter em mente 
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quais competências e habilidades deseja alcançar com tal atividade. O 
RCNEI (1998, p. 196) esclarece que compete ao professor “planejar uma 
sequência de atividades que possibilite uma aprendizagem significativa 
para as crianças, nas quais elas possam reconhecer os limites de seus 
conhecimentos, ampliá-los e/ou reformulá-los”.

Continuando a análise dos dados, a questão onze perguntava aos 
professores se eles costumavam brincar com seus alunos. As professoras 
A e B, responderam que sempre brincam com seus alunos, a professora 
A diz “faço o planejamento para que todo dia tenha uma atividade, 
onde brincamos juntos, ou uma dança, dinâmica”. A professora C no 
seu questionário assinalou a alternativa “as vezes”, segundo ela “com 
observação de fora também, pois considero importante eles brincarem 
sozinhos, criando possibilidades e tomando decisões”. O profissional 
que trabalha com a educação infantil deve se fazer presente durante 
todas as brincadeiras e jogos, observando e fazendo intervenções 
quando necessário. Ele deve alternar momentos de participação mais 
ativa e direta com momentos de observação serena e atenta, visando 
oferecer material adequado e espaço que permita o enriquecimento 
das competências imaginativas, assim, o educador tem a possibilidade 
de constatar o desenvolvimento de seu aluno, sendo em grupo ou 
individualmente. Sua presença não deve inibir, assim como sua ausência 
não pode ser sentida como um abandono. De acordo com o RCNEI 
(BRASIL, 1998, p. 30):

A intervenção do professor é necessária para que, na instituição de 
educação infantil, as crianças possam, em situações de interação 
social ou sozinhas, ampliar suas capacidades de apropriação 
dos conceitos, dos códigos sociais e das diferentes linguagens, 
por meio da expressão e comunicação de sentimentos e ideias, 
da experimentação, da reflexão, da elaboração de perguntas e 
respostas, da construção de objetos e brinquedos etc.

A última questão contempla quais as dificuldades encontradas 
para trabalhar o lúdico em sala de aula. A professora A não assinalou 
nenhuma das alternativas, as professoras B e C, a alternativa “turmas 
muito grande”. As crianças pequenas são, por natureza, cheias de 
energia, irrequietas, imagine uma sala superlotada. Para dar conta de 
atender a todas as necessidades de uma turma muito grande, o professor 
deve ter consciência de que seu planejamento precisa ser diversificado, 
procurando respeitar o ritmo de cada aluno. Fazer combinados e 
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regrinhas escritas em forma de cartaz exibido na sala de aula, reforçando 
diariamente, pode também ajudar nessa situação.

O brincar proporciona à criança um crescimento feliz e 
sadio. No decorrer do estudo sobre o tema, conclui-se que não existe 
aprendizagem, sem que ocorra comprometimento e transformação. É 
importante ressaltar que professor e aluno devem ser parceiros nessa 
caminhada para que os objetivos traçados para aprendizagem sejam 
alcançados.

4 Considerações finais

Historicamente a Educação da criança foi considerada 
irrelevante, meramente assistencialista, a brincadeira não era mais que 
um passatempo. Mas, com o passar dos anos percebeu-se a importância 
em considerar a criança e suas fases de desenvolvimento e o brincar 
como ferramenta de aprendizagem.

O brincar é descrito como uma manifestação natural da criança, 
inerente para construção da sua identidade. É brincando que ela se 
comunica, expressa seus sentimentos, compartilha os brinquedos, cria 
conceitos, chegando às suas próprias conclusões. Criança é sempre 
criança, e de uma ou de outra maneira, sempre brincaram, tudo que faz 
é em função do brincar, independente de época, classe social e outros 
fatores. Seu mundo está sempre em transformação, o seu brincar está em 
permanente oscilação, gerando momentos de equilíbrio e desequilíbrio 
entre a fantasia e a realidade, portanto, precisa ser respeitado.

O jogo, a brincadeira e o brinquedo devem ser englobados no 
universo das crianças, pois, assim, ela vai construindo seu conhecimento 
do mundo de modo lúdico. Enquanto o jogo sugere uma atividade 
estruturada com regras, a brincadeira refere-se à ação de brincar, 
ao comportamento espontâneo que resulta em uma atividade. E o 
brinquedo serve como um objeto de suporte à sua brincadeira. O adulto, 
seja ele educador ou pai, deve estar sempre atento durante a brincadeira, 
proporcionando à criança um ambiente favorável para brincar, um 
espaço que lhe de prazer. O maior estímulo que se pode oferecer a uma 
criança é brincar junto com ela, acompanhar suas evoluções, suas novas 
aquisições, as relações com as outras crianças e com os adultos.

Na escola analisada, são oferecidas oportunidades para as 
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crianças brincarem. As professoras proporcionam situações para que 
as crianças possam se expressar, criar e fantasiar desenvolvendo suas 
potencialidades. As concepções que os profissionais da educação e 
os pais tem sobre a importância do brincar são semelhantes e ambos 
compreendem a importância dos jogos, brinquedos e brincadeiras 
na educação infantil. É nas brincadeiras que a criança demonstra o 
entendimento que tem sobre o mundo, a cultura e as suas relações 
afetivas, é a linguagem que a criança usa para se comunicar e interagir 
consigo, com os outros e com o mundo. As brincadeiras geralmente 
são livres espontâneas e podem ser imprevisíveis, as crianças brincam 
de maneira diferenciadas, algumas preferem brincar isoladas, outras 
gostam de grupos, existem as que levam algum tempo para interagir nas 
brincadeiras outras não querem sair.

A pesquisa trouxe dados importantes e fez perceber que o ato 
de brincar ainda existe na escola e nos lares das crianças. Através dos 
dados coletados, ficou constatado que os profissionais valorizam as 
aprendizagens adquiridas de maneira lúdica e que se dedicam a criar 
momentos em que as crianças saiam da frente da televisão e dos 
computadores para adentrar no mundo da fantasia. Dessa forma, é 
salutar que o brincar se faça presente no dia a dia das escolas de Educação 
Infantil, com jogos, brinquedos, brincadeiras espontâneas e dirigidas, 
para que, assim, a criança se desenvolva como um ser pleno em todas as 
suas potencialidades, preparado para enfrentar as dificuldades da vida.

Em vista dos argumentos apresentados, conclui-se que crianças 
que brinca é mais saudável, e a brincadeira é um instrumento de 
socialização. O brincar acontece em qualquer espaço, em qualquer 
lugar e com qualquer objeto, o que proporciona para a criança uma 
aprendizagem voluntária e mais agradável.
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Capítulo 5

O DESENVOLVIMENTO DO SABER INFANTIL 
VIABILIZADO PELO LÚDICO

 Genira Pantz dos Santos1 
Maria Aparecida Santana Camargo2

1 Introdução

As brincadeiras se configuram como relevantes mecanismos, 
tanto de diversão quanto de ensino-aprendizagem, pois a 

ludicidade, na Educação Infantil, leva a criança a sentir e manifestar 
emoções fundamentais para o seu desenvolvimento, sendo que 
a maneira lúdica de ensinar é muito efetiva, constituindo-se como 
parte integrante do mundo infantil da vida de toda a humanidade 
(RIBEIRO, 2013). Diante disso, a brincadeira oportuniza ao aluno 
descobrir, criar, inventar, reorganizar o que já sabe, construindo novos 
conhecimentos, ampliando o vocabulário, fortalecendo o pensamento, 
proporcionando à criança ter mais atenção no momento especial 
possibilitado pela brincadeira. E, através dos jogos e das brincadeiras, 
o educador poderá incentivar as qualidades, permitindo que a criança 
se envolva de forma significativa (DANTAS, 2016).

Outro fator relevante é que o lúdico manifesta-se como um 
processo de ensino- aprendizagem que transforma as atividades em 
criativas, prazerosas e alegres, estabelecendo elos de amizade entre 
professor e aluno. Logo, “o educador precisa estar sempre informado 
e atualizado sobre como trabalhar o lúdico na escola e qual a melhor 
maneira de desenvolver as atividades lúdicas” (MELLO; SUDBRACK, 
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2019, p. 15). Ainda que a brincadeira lúdica nas escolas não ocupe 
um lugar de destaque, contudo, é um recurso de estudo pertinente, 
uma vez “o lúdico é um instrumento positivo para a aprendizagem 
infantil, fazendo com que a criança evolua e se socialize” (NEVES; 
CASTANHEIRA; GOUVEA, 2015, p. 28).

Justifica-se, assim, a presente investigação, tendo em vista que o 
lúdico é uma estratégia favorável à aprendizagem, sendo contemplado 
no momento em que o educador busca inovar a sua prática pedagógica, 
ao oportunizar espaços para que a criança desenvolva todos os aspectos 
cognitivos, emocionais e socioculturais por meio das brincadeiras. 
Por conseguinte, a problemática de pesquisa foi assim delimitada: 
De que forma o lúdico  contribui para o desenvolvimento da criança 
na Educação Infantil? Então, tem-se como objetivo geral do estudo 
investigar o papel exercido pelo lúdico no processo de ensino- 
aprendizagem da Educação Infantil. Já como objetivos específicos, 
procura-se: a) Descrever a importância de um espaço para brincar na 
escola; b) Analisar a relação estabelecida nas ações lúdicas com subsídio 
na aprendizagem escolar; e, c) Discutir a formação dos professores em 
relação aos desafios que o lúdico apresenta.

Quanto à metodologia utilizada, a pesquisa possui cunho 
qualitativo e caráter bibliográfico, embasando-se em sites e livros que 
tratam da temática, tendo como principais autores Dantas (2012), 
Martins, Jung e Silva (2018) e outros pesquisadores clássicos do assunto, 
tais como Wallon (2007) e Brougére (2011), para compreender o 
quanto a ludicidade pode ser um elemento de construção no processo 
educacional. Para a estruturação do trabalho, este foi dividido em três 
tópicos: Ludoteca: um espaço para brincar na escola, a ludicidade no 
processo de ensino-aprendizagem e a atuação dos professores frente aos 
desafios do lúdico.

2 Ludoteca: um espaço para brincar na escola

As ludotecas são instituições recreativo-culturais pensadas 
para as crianças e adolescentes, que, através de brincadeiras, podem 
desenvolver a sua personalidade, durante o tempo livre. Para isso, 
as ludotecas oferecem e estimulam o jogo infantil, propiciando os 
materiais necessários, as orientações, ajudas e companhias que o lúdico 
requer. Erigiram-se como solução para a ausência de formação dos 
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adultos, assim como para os problemas econômicos que muitas famílias 
apresentam, agravados por falta de recinto nas ruas e casas. A ludoteca é 
um local de diversão e entretenimento das crianças, onde elas aprendem 
e desenvolvem sua coordenação motora e criatividade (MARTINS; 
JUNG; SILVA, 2018).

Por isso, Santos (1997, p. 13) afirma que a brinquedoteca é uma 
“nova instituição que nasceu para garantir à criança um espaço destinado 
a facilitar o ato de brincar. [...] se caracteriza por possuir um conjunto 
de brinquedos, jogos e brincadeiras”, sendo um ambiente agradável, 
alegre e colorido, proporcionado pela ludicidade. O autor menciona, 
inclusive, que a ludoteca surgiu em meados de 1934, em Los Angeles, 
a partir de uma tentativa de diminuir o roubo de brinquedos de uma 
loja localizada perto de uma escola. Assim, a loja começou a emprestar 
os brinquedos para que as crianças deixassem de roubar, iniciando um 
serviço denominado de toyloam, que existe até hoje nos EUA.

Sob esta ótica, a origem da brinquedoteca ou ludoteca foi um 
marco fundamental no desenvolvimento do brincar para a criança, 
porque este é um espaço preparado especialmente para ela. Em 1963, 
a primeira ludoteca surgiu em Estocolmo, na Suécia, passando a 
emprestar brinquedos e prestando um serviço de orientação para os 
pais. Já, em 1967, na Inglaterra, surgiram as toy libraries (bibliotecas de 
brinquedos) e, a partir de 1976, em Londres, a ludoteca ganha outras 
funções, se expandindo para vários países. Com o passar dos anos, esse 
movimento chega no Brasil, com a ludoteca da APAE (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais), conforme explica Noffs (2001).

Em Indianápolis/SP, no ano de 1981, aparece a primeira 
brinquedoteca brasileira, com uma proposta diferente, não tendo como 
fim principal o empréstimo de brinquedos, mas, sim, com o objetivo 
de construir um ambiente onde a criança pudesse se sentir estimulada. 
Criou-se, em 1984, a Associação Brasileira de Brinquedotecas com 
o escopo de divulgar, incentivar e orientar pessoas e instituições 
(MARTINS; JUNG; SILVA, 2018).

“No Brasil, a brinquedoteca distingue-se das ludotecas e das 
toy libraries, porque aquelas têm seu trabalho direcionando para o 
empréstimo de brinquedos, ao mesmo tempo em que, na brinquedoteca 
brasileira, o trabalho está focado no brincar propriamente dito” 
(CUNHA, 2007, p. 14). A observação da criança evolui a partir de 
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suas ações, razão pela qual as atividades são tão importantes para o 
desenvolvimento do pensamento infantil. Não obstante seja do 
conhecimento da criança determinados objetos ou que já tenham 
vivenciado certas situações, a compreensão das experiências fica mais 
clara quando representam seu faz- de-conta, embora este tipo de 
brincadeira tenha também a oportunidade de expressar e elaborar, de 
forma simbólica, desejos, conflitos e frustrações (CUNHA, 2007).

Ressalta-se que as ludotecas brasileiras enfrentaram e ainda 
encaram dificuldades de bens materiais e financeiros, carecendo de 
recursos humanos (brinquedistas) e da falta de ambientes adequados. 
Em conformidade com o contexto social brasileiro, pode-se dizer 
que houve crescimento do número de brinquedotecas na conjuntura 
escolar, a qual configura, hoje, um aspecto de mudança do ponto de 
vista educacional (SIMÃO e POLETTO, 2019).

Uma ludoteca pode até existir sem os brinquedos, desde 
que sejam oferecidas outras atividades lúdicas. Consequentemente, 
a ludoteca cria um meio único para a criança, a fim de que possam 
experimentar momentos de diversão e, de modo concomitante, leva o 
professor a perceber as habilidades e competências que cada indivíduo 
ampliou (FORTUNA, 2014). As brincadeiras realizadas dentro da 
escola devem enfocar cada período infantil, sendo os brinquedos e jogos 
definidos pelo valor pedagógico, de todos os tipos de tamanhos e cores, 
que salientem a coordenação motora, a criatividade e a imaginação 
(COLLA, 2019).

De acordo com Winnicott (1995), o lúdico é apontado como 
prazeroso devido à sua capacidade de absorver o indivíduo de forma 
intensa e total, criando um clima de entusiasmo. Existe um envolvimento 
emocional que torna uma atividade de forte teor motivacional, apta 
para gerar uma condição de vibração e euforia. No entendimento de 
Kishimoto (2003, p. 37), “a criançada, através do brinquedo, estabelece 
relações com o mundo que a cerca. O brinquedo possui, essencialmente, 
duas funções: a lúdica, em que propicia diversão e prazer; e, a educativa, 
quando o brinquedo ensina lições, conhecimentos e apreensão do 
mundo”.

Vale acrescentar que os termos brinquedoteca e ludoteca 
possuem o mesmo significado e são utilizados como sinônimos, como 
salienta Friedmman (1992). No presente estudo, a nomenclatura 
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utilizada é a de Ludoteca, embora  nas bibliografias nacionais seja 
mais predominante o uso da denominação brinquedoteca. Na 
contemporaneidade,  as ludotecas pertencem a administrações locais 
dentro de Centro Cívicos, Bibliotecas, Casas de Cultura e Escolas, 
podendo também integrar instituições independentes de interesse 
educativo, social ou outras entidades socioculturais. As ludotecas estão 
especialmente pensadas para as crianças e jovens, mas alguns projetos 
inovadores podem ser dirigidos para pessoas adultas e para a terceira 
idade (MARTINS; JUNG; SILVA, 2018).

Nesse aspecto, a existência de tipos de ludotecas, com base 
nos apontamentos de Hypolitto (2001) são: adoleteca, circulante, 
reabilitacional, hospitalar e escolar. A adoleteca é focada nos adolescentes e 
adultos, possuindo um acervo em nível mais avançado, com metodologias 
voltadas à pintura, desenho, musicalidade, entre outros recursos 
expressivos e jogos de regras. A ludoteca circulante é uma condução de 
carrinho que vai circulando por  toda a instituição. Com isso, permite 
que todos tenham acesso à brinquedoteca, sendo oferecidos brinquedos e 
atividades que estão contidos em kits de atividades, possuindo um acervo 
adequado para cada situação e ambiente.

Já a ludoteca reabilitacional/hospitalar é um conjunto de apoio 
aos estímulos psicomotores, sensoriais e ao desenvolvimento cognitivo e 
emocional. Favorece a ambientação facilitadora das experiências motoras, 
sensoriais e afetivas fisiológicas que a patologia interrompeu. Esta 
ludoteca tem como objetivo que a criança passe a conhecer seu corpo, 
deseje se movimentar e se relacionar com os outros. Funcionando dentro 
do hospital, atende os diversos contextos e situações, como leitos, UTI’s, 
salas de recreação, pronto- atendimento. Os brinquedos devem ser de 
fácil acesso e adaptados às limitações do paciente (HYPOLITTO, 2001).

Tendo em vista que, na pesquisa em questão, enfocam-se as 
ludotecas escolares, este é o tipo de brinquedoteca mais encontrada, 
sendo um campo específico para suporte pedagógico. Possui brinquedos 
que estimulam o processo de ensino-aprendizagem, servindo de apoio 
para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, alfabetização, 
leitura e escrita, motricidade e noções/conceitos de conhecimentos 
gerais. É interessante que em uma ludoteca haja espaços que privilegiem 
materiais diversificados, tais como tintas, pincéis, lápis, papéis, 
blocos de papel, carimbos, peças de encaixe, brinquedos, fantasias de 
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super-heróis, princesas, roupas, paletós, camisas, gravatas, vestidos, 
maquiagens, além de estetoscópio, microscópio, lupa, calculadoras, 
jogos eletrônicos e, principalmente, sucatas, para que a criança possa 
construir seus próprios brinquedos.

Como aponta Hypolitto (2001, p. 34), “no Estado do Rio 
Grande do Sul, há o LABRIMP, que é um laboratório de brinquedos 
e materiais pedagógicos destinado ao fortalecimento do vínculo entre 
teoria e prática pedagógica e o conhecimento da realidade brasileira 
na área de brinquedos e materiais pedagógicos”. É nesta perspectiva 
que Brisck (2016) refere que a ludoteca manifesta-se como uma 
possibilidade de brincar infantil, visto que nela a criança vai suprindo 
a necessidade de um lugar que nem sempre é possível ela ter, seja em 
esferas públicas ou internalizadas na residência. Assim, a criança poderá 
interagir e ser estimulada a brincar livremente com as atividades lúdicas 
que desenvolvam sua criatividade dentro da ludoteca.

A ludoteca, tanto na ambiência interna quanto ao ar livre, é 
um laboratório riquíssimo em possibilidades de ensino-aprendizagem, 
pois brincar é aprender. Em tal ângulo, é interessante trazer aqui as 
palavras de Pinto (2003, p. 65), quando realça que “o espaço lúdico 
não precisa ficar restrito a quatro paredes, ao contrário, deve fluir por 
todo o ambiente, dentro e fora das classes. Um dos objetivos é favorecer 
o encontro de crianças, para brincar, jogar, fazer amigos, propiciar a 
convivência alegre e descontraída dos frequentadores”.

De acordo com Marangon (2005, p. 6), “enquanto se divertem, 
as crianças nem imaginam que estão se conhecendo, aprendendo e 
descobrindo o mundo”. Por sua vez, Melo (2018, p. 40) acrescenta 
que “todas as experiências lúdicas como brincadeiras, gesticulações, 
representações, sons, contações, favorecem para que a comunicação 
com o mundo que a cerca, venha possibilitar o desenvolvimento e a 
aprendizagem de habilidades próprias da criança na Educação Infantil”.

A relevância do brincar na Educação Infantil está no fato de que 
as crianças conseguem viver momentos mágicos. Além disso, o lúdico, 
nas aprendizagens educativas, se constituem em um dos recursos 
imprescindíveis para fortalecer as múltiplas aptidões físicas, cognitivas, 
afetivas e sociais. Assim, no entender de Simão e Poletto (2019), a 
influência e os benefícios que os jogos lúdicos trazem para a criança, 
no seu desenvolvimento motor, social e familiar, são de grande valor 
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no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, sendo que o 
brincar, as brincadeiras e os jogos fazem parte da vida infantil e devem 
ser valorizados  e adaptados na escola para ampliar o seu crescimento e 
a sua independência.

3 A relevância da ludicidade no processo de ensino-aprendizagem 
infantil

Melo (2018, p. 41) refere que “a ludicidade, em sala de aula, 
promove interação entre os discentes que estão adentrando em um espaço 
novo. [...] a Educação Infantil é importante para realizar atividades que 
possam estimular a criança na adaptação”. Portanto, é fundamental que os 
educadores proporcionem caminhos capazes de facilitar tal movimento. 
Nesse aspecto, Martins, Jung e Silva (2018, p. 80) referem que:

[...] o jogo, enquanto atividade escolar, agradam às crianças, ajuda 
a evitar o tédio do ato pedagógico, e constitui um aliado para 
nutrir o interesse dos alunos, além disso, consiste em um elo entre 
a fantasia e o real, estimulando a criatividade e o desenvolvimento 
de crianças e adultos, nos quais o docente está incluído [...].

É a partir de estímulos que a criança amplia sua coordenação 
motora e produz experiências por intermédio das brincadeiras, explorando 
seu corpo de forma gradativa e perdendo o medo a cada desafio vencido. 
À medida que ela cresce, seu desenvolvimento vai se aprimorando e o 
trabalho lúdico, que tem por finalidade criar uma relação de ensino-
aprendizagem na vida da criança, estabelece e constrói com ela formas de 
conhecimento, conforme afirmam Simão e Poletto (2019).

A brincadeira é uma maneira surpreendente de aprendizagem, 
além de motivar a integração entre as crianças, pois estão sempre 
descobrindo e aprendendo coisas novas. Segundo Colla (2019), o 
brincar, nessa fase, é essencial para seu progresso social e cognitivo. A 
criança pode fazer qualquer objeto se transformar em brinquedo. Por 
meio da imaginação, ela muda seu significado, devendo ficar livre para 
se apropriar do brinquedo, sem exigências, permitindo buscar suas 
próprias soluções, aflorando a autoconfiança e a criatividade.

Sob esta ótica, a criança ressignifica o brinquedo, os objetos, 
pois, como relembram Santos, Coutinho e Sobral (2019), percebe-
se que o brinquedo é qualquer objeto que se modifica mediante 
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o comportamento infantil, sucedendo-se como um auxílio para a 
brincadeira. Com isso, entende-se que não é o brinquedo que define 
a brincadeira, mas que esta é que o motiva. É mister, então, que 
sejam buscados brinquedos e brincadeiras que privilegiem a evolução 
das crianças, suas habilidades motoras, coordenação grossa e fina, 
organização espaço-temporal e lateralidade. Nessa etapa de descoberta, 
a brincadeira caracteriza uma conexão oportuna com o seu meio social, 
seus familiares e amigos, e é desse convívio com o outro, que a criança 
começa a formar sua ideia de mundo.

Com o decorrer do tempo e os avanços da tecnologia, os 
brinquedos e brincadeiras foram se transformando. O ato de brincar 
pode ser administrado independente de espaço, tempo ou objetos, 
porque é na brincadeira que a criança cria, inventa e usa a sua 
imaginação. Portanto, é mister que o educador esteja concentrado 
no brincar infantil, com o resultado do jogo, com a capacidade e a 
competência que cada criança vai desenvolver. Ribeiro (2013) enfatiza 
que, na brincadeira, o mais significativo é a vivência afetiva, a expressão, 
a descoberta, a realização e os novos conceitos que surgem. Brincar é 
meio de expressão, é condição de integrar-se ao círculo que o cerca. Por 
esse motivo, Brougère (2011, p. 27):

[...] julga essenciais as visões psicologizadas e educacionais, que 
desvalorizam o acesso das crianças à informação, modificando a 
cultura infantil. As experiências que constroem a cultura lúdica 
não são simplesmente procrastinadas para o indivíduo; ele vivencia 
cada atividade como um construtor, ou seja, desde o primeiro 
contato a brincadeira, a criança vai, ao interagir, interpretá-la e 
significá-la à sua maneira.

Dentro desta ideia, a ludicidade é essencial para o ser humano 
em qualquer idade e não pode ser vista apenas como diversão. Conforme 
Simão e Poletto (2019), o crescimento do aspecto lúdico colabora com 
a aprendizagem, o aprimoramento pessoal, social, político e cultural, 
auxiliando para que haja uma boa saúde mental, facilitando os processos 
de socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento. 
Assim, o lúdico é capaz de possibilitar uma transformação na atividade 
pedagógica, já que os educandos são convidados a aprender de um jeito 
mais descontraído, interativo e divertido. Por isso, Antunes (2002, p. 
36) considera que:
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É nesse contexto que o jogo ganha espaço como ferramenta ideal 
da aprendizagem, na medida em que propõe estímulo ao interesse 
do aluno, que, [...] adora jogar e joga sempre, principalmente 
sozinho, e desenvolve níveis diferentes de sua experiência pessoal 
e social. O jogo ajuda-o a construir novas descobertas, desenvolve 
e enriquece sua personalidade e simboliza um instrumento 
pedagógico que leva o professor à condição de condutor, 
estimulador e avaliador da aprendizagem.

Em tal direção, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
Lei n. 8.069/1990, estabeleceu, no artigo 16, inciso IV, como direito 
da criança o direito de poder brincar, haja vista que, por meio da 
brincadeira, a criança desenvolve potenciais, como as relações sociais, 
a autonomia e a organização das emoções. Igualmente, segundo o 
Referencial Curricular Gaúcho Para Educação Infantil (RCGEI) 
(2018), as brincadeiras de faz-de-conta, os jogos de construção e aqueles 
que possuem regras, como os jogos de sociedade (também chamados 
de jogos de tabuleiro), jogos tradicionais, didáticos, corporais, etc., 
propiciam a ampliação dos conhecimentos da criança por meio da 
atividade lúdica.

No que concerne à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
(2018), toda criança, como um sujeito histórico, precisa brincar, 
interagir, imaginar, desejar, aprender, experimentar, questionar e 
construir sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo culturas. 
Para Luckesi (2000), quanto ao lócus de experiência, o brincar está 
relacionado a corpo, gestos e movimentos. O corpo demonstra a 
singularidade, a identidade pessoal e social. Coerentemente, a forma 
lúdica deriva do ludus e está ligada às brincadeiras, jogos de regras, 
recreação, teatro e competições. As práticas lúdicas não se limitam 
ao jogo e à brincadeira, mas também às atividades que viabilizam 
momentos de prazer, entrega e integração dos envolvidos, possibilitando 
uma experiência completa, em que os sujeitos se ocupam por inteiro, 
estando flexíveis e fortes.

Neste sentido, Wallon (2007), um estudioso da criança, ressalta 
que o brincar e o jogo dividem-se em quatro categorias. O primeiro 
estágio, das brincadeiras funcionais, se caracteriza por movimentos 
simples e de exploração do corpo, tal como esticar e encolher os braços 
e as pernas, mexer os dedos, tocar os objetos, produzir ruídos e sons. 
Já no segundo estágio, exploram-se as brincadeiras de ficção ou de 
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faz-de-conta, retratando-se as criações imaginárias e fantasiosas, ou 
seja, atividades cuja interpretação é mais complexa. Com o terceiro 
estágio, passa-se para as brincadeiras de aquisição, a fim de estimular a 
capacidade da criança de olhar e de escutar para compreender coisas e 
seres. Por fim, o quarto estágio é o das brincadeiras de fabricação, sendo 
aquele em que a criança manipula, cria, transforma, modifica, combina 
e junta objetos. Sob o olhar de Marangon (2005, p. 7), para Winnicott, 
o brincar é sinal de saúde,

[...] pois dificilmente uma criança que está bem se nega a entrar em 
uma atividade lúdica. Mas, até para detectar problemas físicos e 
psicológicos, as brincadeiras são úteis. Porque, enquanto brinca, a 
criança expressa seus sentimentos, tanto de alegria e envolvimento, 
como de angústia, timidez, hostilidade, agressividade, medo, 
solidão, tristeza. Esses momentos servem para o professor entender 
como seu aluno está se relacionando com o mundo. [...] E o que 
fazer quando se percebem sentimentos conflituosos? Quando o 
educador nota que alguma coisa não está bem com o aluno, ele 
deve compartilhar essas observações com a equipe pedagógica da 
escola, que vai decidir o melhor momento de conversar com os 
pais ou, se for o caso, de encaminhar a criança para especialistas.

Constata-se que o lúdico é algo fundamental na infância de 
toda criança e quando é vivenciado/experienciado, de modo coerente e 
adequado, fornece significado pedagógico, incentiva o conhecimento, a 
aprendizagem e o desenvolvimento. O lúdico, na ótica de Simão e Poletto 
(2019), é a intermediação universal para o desenvolvimento e a construção 
de todas as habilidades humanas. Dentre os elementos do brincar, este é 
o mais importante: o que a criança faz e com quem determina o valor 
ou não do brincar. A diversão vai desde a prática livre, espontânea, até 
como uma atividade dirigida, com normas e regras estabelecidas. Os 
jogos podem expandir a capacidade de raciocínio lógico, bem como o 
desenvolvimento físico, motor, social e cognitivo infantil.

4 A atuação dos professores frente aos desafios do lúdico

Incorporar nas atividades pedagógicas os jogos e os brinquedos 
é imprescindível para o currículo da Educação Infantil, visto que o 
aprendizado de crianças pequenas requer muita atenção e compreensão 
de como acontece todo o sistema de ensino-aprendizagem. Nesse 
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pensamento, o professor é um facilitador entre as crianças e os 
objetos de conhecimento, criando espaços e possibilitando formas de 
aprendizagem (BRITO; FIREMAN, 2016).

O saber infantil é viabilizado através do lúdico, por meio da 
criatividade, da imaginação e da inventividade. Por isso, cabe ao docente 
ter conhecimento teórico também do que será feito, ao considerar que é 
nas brincadeiras que a criança fortalece as suas habilidades. Para Santos 
(2011, p. 12), “brincando, a criança organiza e constrói seu próprio 
conhecimento e conceitos, relaciona ideias, estabelece relação lógica, 
desenvolve expressão oral e corporal, reforça as habilidades sociais e 
reduz a agressividade”.

O educador assume aí um importante papel no ensino dos 
educandos, não sendo mero transmissor, mas, sim, um facilitador da 
aprendizagem, na medida em que coloca o lúdico como ferramenta 
imprescindível ao método de ensinar e de aprender. Conforme salientam 
Santos, Coutinho e Sobral (2019), ao se explorar o contexto da criança 
e do jogo, vê-se que caminham juntos: a criança brinca porque gosta 
e brincar faz parte de seu cotidiano. Em uma brincadeira, torna-se 
possível ter uma visão geral do desenvolvimento infantil, registrando 
sua capacidade de usar as linguagens, bem como sua evolução social, 
afetiva e emocional.

Segundo a orientação da BNCC (2018), é por intermédio das 
brincadeiras que os educadores podem observar e construir uma visão 
dos processos de evolução das crianças, em conjunto e particularmente, 
registrando suas capacidades sociais e os recursos afetivos e emocionais 
que dispõem. Por outro lado, a Educação Infantil ainda é uma etapa 
sensível e necessita de muito debate, uma vez que alguns educadores 
temem que as escolas acelerem a qualquer custo a formação da criança 
para atender ao que é sugerido pela Base.

É, portanto, primordial perceber como os espaços das ludotecas 
serão utilizados, como as crianças irão se relacionar e brincar neles, 
como as relações serão possíveis e como os móveis e os materiais serão 
disponibilizados nesses locais. Santos, Coutinho e Sobral (2019) 
alertam para o fato de que o ambiente pode ser cativante ou limitador 
de aprendizagens, de acordo com as estruturas espaciais que estão 
postas e das linguagens que ali estão caracterizadas. Em se tratando do 
ambiente escolar, Ribeiro (2013, p. 31) defende que:
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[...] a tendência é montar um local com espaços para o segmento 
de atividades diversas, como correr, fantasiar-se, ouvir histórias, 
entre outras, sendo assim essencial assegurar um contato direto 
com objetos que vão incentivar a curiosidade do educando, 
chamando e mantendo sua atenção, como promovendo suas 
habilidades e dificuldades.

Deste modo, a ludoteca é um local onde as crianças devem 
brincar e se expressar com total autonomia, sendo que a função do 
professor é auxiliar apenas se for solicitado. Por isso as brincadeiras 
devem ser associadas aos conteúdos diários, oportunizando tudo o 
que a criança necessita para aprender de forma saudável e a Educação 
Infantil é o momento mais adequado para fazer com que a criança 
brinque prazerosamente (COLLA, 2019). O educador decidirá se a 
brincadeira será utilizada como uma diversão ou para o aprendizado das 
crianças, sendo papel da escola também atuar como meio de produção 
cultural, criando cenários e situações que viabilizem e estimulem o 
lúdico (SANTOS, COUTINHO e SOBRAL, 2019). Nesse viés e na 
compreensão de Freire (1996, p. 43):

O educador deve valorizar os saberes que os educandos trazem 
de casa, da sociedade, na qual convivem. Nessa concepção, 
refletimos sobre como podemos valorizar esses conhecimentos 
das crianças que estão na Educação Infantil. Por isso, uma criança 
para se sentir bem e acolhida em uma escola de Educação Infantil, 
visto que para ela é tudo novo e diferente, requer que o professor 
seja uma pessoa em quem ela confie, para poder ter o gosto de 
aprender. Diante disso, o professor deve estar preparado não só 
teoricamente para compreender essas interfaces do processo, 
porém pedagogicamente com atividades que viabilizem e 
estimulem na criança o interesse para permanecer naquele local, 
que nem sempre é atrativo.

É nessa direção que brincadeira é coisa séria e inúmeras 
teorias tentam explicar o significado do jogo como uma descarga de 
energia, como satisfação do instinto imitativo, tal como um modo de 
relaxamento. Outras várias hipóteses interpretam o jogo como uma 
preparação para a vida adulta, exercício de autocontrole, um impulso 
inato para dominar e competir, uma válvula de escape para ímpetos 
prejudiciais, uma fonte de restabelecimento (MELLO; SUDBRACK, 
2019). Para Kishimoto (2003), a função pedagógica para aplicar os 
jogos educativos como recursos didático-pedagógicos impulsiona a 
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aprendizagem e desenvolve todas as potencialidades e as habilidades 
dos alunos, devendo ser praticado de um jeito construtivo e não como 
uma série de atividades sem sentido, alcançando como objetivo o 
desenvolvimento de capacidades físicas e intelectuais, não esquecendo 
a importância da socialização. Como afirma Gonzaga (2009, p. 39):

A essência do bom professor está na habilidade de planejar metas 
para aprendizagem das crianças, mediar suas experiências, auxiliar 
no uso das diferentes linguagens, realizar intervenções e mudar a 
rota quando necessário. Talvez, os bons professores sejam os que 
respeitam as crianças e por isso levam qualidade lúdica para a sua 
prática pedagógica.

Compete ao professor criar um ambiente atrativo para a criança, 
produzindo atividades que unam o recreativo ao aprendizado. Levando 
em conta as características cognitivas do indivíduo, o educador pode 
escolher os conteúdos, atividades e exercícios que são mais estimulantes 
para cada faixa etária. Por isso, o lúdico constitui-se em um significativo 
recurso para que o professor desenvolva a habilidade de resolver 
impasses, sendo favorável à apropriação de conceitos e ao atendimento 
das especificidades da criança (DANTAS, 2016).

Em tal sentido, para cada docente, a Educação Infantil tem 
um significado, pois ela busca auxiliar no desenvolvimento das 
crianças, reconhecendo o que ela mais sabe fazer, que é brincar. São 
disponibilizados vários cursos de capacitação para que o professor 
aperfeiçoe seus conhecimentos e descubra ínúmeras atividades lúdicas 
que podem contribuir para a evolução desses sujeitos (MELLO e 
SUDBRACK, 2019). Na ludoteca, a criançada vai aprender formas 
diferentes de brincar, já que o espaço igualmente influencia nos diversos 
métodos de aprender, sem se tornar repetitivo e cansativo. O pedagogo 
deve, portanto, planejar sua aula para que seja atrativa e contribua para 
um aprendizado significativo. Simão e Poletto (2019, p. 161), no que 
refere às práticas do educador, mencionam que:

Não cabe apenas a tarefa de transferir conteúdos, e, sim, instruir 
seus alunos, levá- los a pensar, a criticar, a opinar, a se posicionar 
perante a sociedade, que, posteriormente, cobrará seu progresso. 
Desse modo, os professores de Educação Infantil devem ser 
preparados para atuarem com as crianças, para que não tenham 
um choque ao fazer sua atuação perante eles. Muitas vezes, esse 
processo adquire-se no estágio.
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Sob tal perspectiva, o educador precisa planejar, implementar e 
observar todos os comportamentos e atitudes dos educandos durante 
a aula, pois sua avaliação se dá mediante o olhar interpretativo sobre 
o espaço escolar. Deve, então, conhecer as singularidades das crianças 
de diferentes idades, assim como a diversidade de hábitos, costumes, 
valores e crenças. Para isso, conforme destaca Melo (2018, p. 40), “o 
processo interativo, na Educação Infantil, precisa seguir caminhos 
específicos: uma linguagem apropriada para a idade da criança, desde 
adaptações, até as necessidades de desenvolvimento e habilidades”. 
Sob esta compreensão, é imprescindível ao docente saber que, como 
constata Marangon (2005, p. 6):

[...] a criança não nasce sabendo brincar: ela aprende, primeiro 
com a mãe e depois com outros familiares. E assim é desde os 
tempos mais remotos. Por isso, diversos cientistas, antropólogos, 
psicólogos e sociólogos focaram suas pesquisas na relação do 
indivíduos com o lúdico. O historiador holandês Johan Huizinga 
(1872-1945), por exemplo, chegou a chamar o homem de 
Homo ludens (homem que brinca), fazendo uma referência a 
Homo sapiens (homem que pensa) e a Homo faber (homem que 
trabalha). Para Huizinga, a capacidade de jogar é tão importante 
para a nossa espécie quanto o raciocínio e a construção de objetos.

Nesse percurso é que o Referencial Curricular Nacional para 
a Educação Infantil (1998) preconiza que os jogos e as brincadeiras 
propiciam a ampliação dos conhecimentos infantis por meio da 
atividade lúdica e, portanto, são fundamentais para o desenvolvimento 
dos pequeninos, ainda em consonância com o ressaltado por Marangon 
(2005). E Martins, Jung e Silva (2018), igualmente reconhecem que a 
formação docente para a aplicação desta ferramenta educativa necessita 
ser embasada, visando compreender, a partir das contribuições teóricas 
e do ponto de vista conceitual, que o lúdico é uma metodologia didática 
e tecnológica de constituição da identidade, de autoconhecimento e 
uma fonte essencial que pode potencializar o trabalho educativo.

5 Considerações finais

Constata-se, a partir do exposto, a relevância que o lúdico 
contém para a aprendizagem da criança, levando-a a brincar, sonhar 
e interagir com os demais colegas. Logo, a ludicidade, na Educação 
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Infantil, não pode ser vista como um único recurso, mas, sim, como 
uma das muitas estratégias a serem utilizadas no ambiente escolar, já 
que se constitui em um mecanismo que pode promover resultados mais 
satisfatórios no processo de ensino-aprendizagem infantil.

É imprescindível que o pedagogo tenha adquirido experiências 
teórico-práticas, tanto no Curso de Pedagogia quanto nos estágios 
realizados, para que possa traduzir em suas vivências a prática cotidiana 
da ludicidade. Nessa ótica, as ludotecas encontram-se, cada vez mais, 
em evidência na Educação Infantil, pois são capazes de promover a 
interação entre os conhecimentos e a construção dos sujeitos por meio 
do lúdico, intermediado pela atuação do docente em referido âmbito.

Conclui-se, portanto, que as relações lúdicas se mostram 
essenciais no movimento educativo das crianças, já que contribuem para 
o seu desenvolvimento cognitivo, psíquico, motor, físico e sociocultural. 
Sendo assim, a ludoteca torna-se indispensável nas escolas de Educação 
Infantil, cuidando para não ser confundida como apenas um espaço 
dentro da sala de aula. Por se tratar de um dos recursos utilizados 
no ensino, o lúdico, a ludicidade e as ludotecas existem para que as 
crianças aprendam com prazer, alegria, entusiasmo no início de sua 
alfabetização, havendo assim, consequentemente, uma aprendizagem 
significativa.

Referências

ANTUNES, Celso. A teoria das inteligências libertadoras. 2. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2002.

BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.
htm. Acesso em: 22 out. 2019.

BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 10 out. 2019.

BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum 
Curricular: Educação é a base. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm


110  
Sirlei de L. Lauxen  |  Maria Lourdes B. Hartmann  |  Fátima T. Costa (Org.)

em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_
EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 10 out. 2019.

BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil. Brasília, DF: Ministério da Educação (MEC)/ Secretaria 
de Educação Fundamental (SEF), 1998.

BRISCK, Isabella Alves. A Importância da Brinquedoteca na 
Educação Infantil. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em 
Pedagogia) – Faculdade Capixaba de Nova Venécia Multivix, Nova 
Venécia, 2016.

BRITO, Liliane Oliveira de; FIREMAN, Elton Casado. Ensino de 
Ciências por investigação: uma estratégia pedagógica para promoção 
da alfabetização científica nos primeiros anos do ensino fundamental. 
Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v. 18, 
n. 1, p. 123-146, 2016.

BROUGÈRE, Gilles. A Criança e a Cultura Lúdica. In: 
KISHIMOTO, Tizuko Morchida (Org.). O Brincar e suas teorias. 6. 
ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. p. 27-37.

COLLA, Rodrigo Ávila. O brincar e o cuidado nos espaços da educação 
infantil: desenvolvendo os animais que somos. Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos, v. 100, n. 254, Brasília, DF, jan./abr. 2019.

CUNHA, Nylse Helena Silva. Brinquedoteca: um mergulho no 
brincar. 4. ed. São Paulo: Aquariana, 2007.

CUNHA, Susana Rangel Vieira da. A importância das artes na 
infância. In: CUNHA, Susana Rangel Vieira da (Org.). As Artes no 
universo infantil. Porto Alegre: Mediação, 2012. p. 13-56.

DANTAS, Elaine Luciana Sobral. Educação Infantil, cultura, 
currículo e conhecimento: sentidos da discussão. Tese (Doutorado 
em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2016.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à 
prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf


  111
Formação de Professores em Serviço - PARFOR E UNICRUZ

FORTUNA, Tânia Ramos. A importância de brincar na infância. In: 
HORN, Cláudia Inês [et. al.]. Pedagogia do brincar. Porto Alegre: 
Mediação, 2014. p. 19-24.

FRIEDMMAN, Adriana. O Direito de brincar: a brinquedoteca. São 
Paulo: Scritta, 1992.

GONZAGA, Rúbia Renata das Naves. A importância da formação 
lúdica para professores de educação infantil. Revista Maringá Ensina, 
Secretaria Municipal de Educação, n. 10, p. 36- 39, fev./abr., 2009.

HYPOLITTO, Dinéia. O brinquedo e a criança. Revista Integração, 
ano VII, n. 26, p. 176-177, ago. 2001.

KISHIMOTO, Tizuco Morchida. O jogo e a Educação Infantil. 
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.

LUCKESI, Cipriano Carlos. Ludicidade e Prevenção das 
neuroses futuras: uma proposta pedagógica a partir da biossíntese. 
Ludopedagogia, FACED/PPGE, Salvador, BA, v. 1, p. 9- 42, 2000.

MARANGON, Cristiane. Brincar é Aprender. Nova Escola: A 
Revista do Professor – Jogos e Brincadeiras: 90 sugestões para brincar 
e aprender. São Paulo: Abril, 2005. p. 6-7.

MARTINS, Josileide; JUNG, Hildegard Susana; SILVA, Louise de 
Quadros da. Ludicidade e desenvolvimento: a importância do brincar 
na educação infantil. REVASF, Petrolina, Pernambuco, v. 8, n. 17, p. 
58-82, dez. 2018.

MELO, Gilcerlandia Pinheiro Almeida Nunes. A Ludicidade como 
um recurso pedagógico na Educação Infantil. Caderno de Produção 
Acadêmico-Científica, Programa de Pós-graduação, Vitória, ES, v. 
24, n. 1, p. 29-43, jan./jun. 2018.

MELLO, Ana Paula Barbieri de; SUDBRACK, Edite Maria. 
Caminhos da Educação Infantil: da Constituição de 1988 até a 
BNCC. Revista Internacional de Educação Superior, Campinas, v. 
5, p. 1-21, 2019.



112  
Sirlei de L. Lauxen  |  Maria Lourdes B. Hartmann  |  Fátima T. Costa (Org.)

NEVES, Vanessa Ferra Almeida; CASTANHEIRA, Maria Lúcia; 
GOUVÊA, Maria Cristina Soares. O letramento e o brincar em 
processos de socialização na educação infantil. Revista Brasileira de 
Educação, Rio de Janeiro, v. 20, n. 60, p. 215-244, jan./mar. 2015.

NOFFS, Neide de Aquino. A Brinquedoteca na visão 
psicopedagógica. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

PINTO, Nilda T. F. O jogo infantil e o imaginário da criança. Rio 
de Janeiro: UFRJ, 2003.

RIBEIRO, Suely de Souza. A importância do Lúdico no Processo 
de Ensino- Aprendizagem no desenvolvimento da Infância. 2013. 
Disponível em:  https://psicologado.com/atuaçao/psicologia-escolar/a-
importancia-do-ludico-no-processo- de-ensino-aprendizagem-no-
desenvolvimento-da-infancia. Acesso em: 27 ago. 2019.

SANTOS, Santa Marli Pires dos. Brinquedoteca: o lúdico em 
diferentes contextos. Petrópolis: Vozes, 1997.

SANTOS, Santa Marli Pires dos. Brinquedo e infância: um guia para 
pais e educadores em creche. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

SANTOS, Naiara Stéfane Soares; COUTINHO, Marta Callou 
Barros; SOBRAL, Maria do Socorro Cecilio. A contribuição do lúdico 
na educação infantil. Revista Multidisciplinar e de Psicologia, v. 13, 
n. 43, p. 139-1506, 2019.

SIMÃO, Jéssica Helen Moura Neves; POLETTO, Lizandro. A 
importância do lúdico no desenvolvimento do ensino-aprendizagem e 
motor da criança nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Revista 
Acadêmica Educação e Cultura em Debate, v. 5, n. 1, jan./dez. 2019.

WALLON, Henri. A evolução psicológica da criança. São Paulo: 
Martins Fontes, 2007.

WINNICOTT, Donald Woods. O brincar e a realidade. Rio de 
Janeiro: Imago, 1995.

https://psicologado.com/atuaÃ§ao/psicologia-escolar/a-importancia-do-ludico-no-processo-de-ensino-aprendizagem-no-desenvolvimento-da-infancia
https://psicologado.com/atuaÃ§ao/psicologia-escolar/a-importancia-do-ludico-no-processo-de-ensino-aprendizagem-no-desenvolvimento-da-infancia
https://psicologado.com/atuaÃ§ao/psicologia-escolar/a-importancia-do-ludico-no-processo-de-ensino-aprendizagem-no-desenvolvimento-da-infancia
https://psicologado.com/atuaÃ§ao/psicologia-escolar/a-importancia-do-ludico-no-processo-de-ensino-aprendizagem-no-desenvolvimento-da-infancia


Capítulo 6

PRÁTICAS LITERÁRIAS ENRIQUECEDORAS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Tamara Camila Diemer Facchi1

Maria Aparecida Santana Camargo2

1 Introdução

A aprendizagem da criança ocorre muito antes de sua entrada 
na escola. Isto porque, desde os primeiros dias de vida, ela 

já convive com a cultura e a presença de outras pessoas. A criança 
vai aprendendo a falar, gesticular, nomear, conhecendo aos poucos o 
mundo que a cerca, comportando-se de acordo com suas necessidades 
e possibilidades. São esses elementos que conduzem à evolução e à 
aquisição de capacidades.

Assim, considerando que o aluno da Educação Infantil é um 
cidadão em formação e que o ato de ler fará toda a diferença em sua 
vida, incentivar a leitura é algo imprescindível a começar desde a mais 
tenra idade, pois o contato com os livros fará com que a criança se encante 
e adquira o gosto pela leitura. A escola desempenha relevante papel 
neste processo, ao oportunizar diversas alternativas de interação do 
aluno com variados mecanismos de leitura, propiciando a construção 
de sujeitos críticos.

A Educação Infantil é o momento ideal para que haja os contatos 
iniciais com o lúdico na Literatura, sendo um período em que as 
crianças estão intensamente abertas e curiosas por novas e instigantes 
descobertas. Para tanto, é pertinente desenvolver um trabalho 
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pedagógico com objetivos bem definidos, visando potencializar as 
estruturas de pensamento e de ação, sua criatividade e flexibilidade. 
Por isso a criança deve ser compreendida como um ser social com 
uma história já vivenciada, uma vez que apresenta diferenças culturais, 
socioeconômicas, familiares, étnicas, de gênero e de faixa etária, que 
precisam ser respeitadas e valorizadas.

É perceptível, nesse cenário, que as crianças têm uma forte 
ligação como os livros de Literatura Infantil, visto que são divertidos, 
coloridos, desenvolvem o raciocínio, estimulam a imaginação, a 
criatividade e permitem, ainda, uma melhor compreensão do mundo 
que as cerca. A criança que tem familiaridade com diversas obras, 
provavelmente terá mais facilidade para aprender e para conviver 
em família, na escola e na sociedade. Refletindo a respeito das várias 
possibilidades de como é trabalhada a Literatura Infantil no âmbito 
educacional, surgiu o interesse em explorar esta temática tão relevante 
para a formação infantil. Então, emerge como problema de pesquisa 
a seguinte questão: De que modo o professor está intervindo como 
mediador e incentivador da Literatura na Educação Infantil?

Desta forma, o objetivo principal do estudo é investigar o papel 
desempenhado pelos professores enquanto mediadores e incentivadores 
da Literatura. Diante disso, delimitou-se como objetivos específicos: 
a) Verificar a contribuição da Literatura Infantil no desenvolvimento 
sociocultural e emocional dos alunos; e, b) Identificar as metodologias 
utilizadas pelos professores para o incentivo à formação de futuros 
leitores.

A principal motivação para esta pesquisa foi a percepção de que, 
talvez, o tema não esteja sendo tão enaltecido como deveria, já que é 
uma ferramenta que oferece inúmeras perspectivas tanto ao educador 
quanto à criança. Logo, justifica-se pela necessidade de explorar as 
contribuições da Literatura Infantil no ambiente escolar desde os 
primeiros anos da Educação Infantil. Para tanto, a escola aparece como 
um lugar privilegiado, porque é um espaço em que o contato com a 
cultura é planejado, sistemático e intencional.

Espera-se encontrar professores motivados que propiciem aos 
seus alunos momentos de interação com a Literatura Infantil, que 
possuam o conhecimento apropriado a respeito do assunto, que 
acreditem ser esta uma fonte inesgotável de conhecimentos e que 
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saibam que a Educação necessita de sensibilidade, entusiasmo, emoção, 
prazer, interação e criatividade. Igualmente, almeja-se perceber um 
trabalho pedagógico enriquecido pela leitura, que valorize a fantasia 
como elemento primordial no processo ensino-aprendizagem e que 
o ato de contar uma história seja um momento de alegria, despertando 
o interesse dos alunos por mais histórias. Para sistematizar o debate, 
a investigação foi subdividida em quatro tópicos. No primeiro, 
realiza-se a abordagem metodológica. No segundo, são apresentadas 
as características da Literatura e os principais gêneros literários. No 
terceiro, analisam-se as muitas contribuições da Literatura Infantil 
para o desenvolvimento da criança. Por fim, discute-se o papel do 
professor enquanto mediador e incentivador da Literatura na Educação 
Infantil.

2 O processo metodológico

A metodologia descreve os caminhos que o pesquisador seguirá 
para coletar os dados e atingir os objetivos. É um fator importante 
na construção de critérios e técnicas, que, empregadas de maneira 
sistemática, conduzem ao conhecimento. Nesse contexto, Fachin 
(2005, p. 139) define pesquisa como:

[...] um procedimento intelectual. É que o pesquisador adquire 
conhecimentos por meio da investigação de uma realidade e da 
busca de novas verdades sobre um fato (objeto, problema). Com 
base em métodos adequados e técnicas apropriadas, o pesquisador 
busca conhecimentos específicos, respostas ou soluções para o 
problema estudado.

Desse modo, desenvolveu-se um estudo com abordagem 
qualitativa, com cunho teórico e empírico. Foi realizada uma entrevista, 
por meio de questionários, com professoras da Rede Municipal de 
Ensino da cidade de Ibirubá/RS, a fim de conhecer a metodologia 
utilizada pelas docentes na prática da Literatura Infantil. A escolha da 
escola de Educação Infantil se deu por conveniência.

A idade das participantes é de 30 a 52 anos, graduadas em 
Pedagogia, Letras, Química e Biologia, sendo duas professoras de 
Maternal, duas de Jardim, a Coordenadora e a Diretora. Optou-se por 
uma entrevista aberta em resposta a nove perguntas, já que, conforme 
Moreira (2002, p. 54), esta é definida como “uma conversa entre duas 
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ou mais pessoas com um propósito específico em mente”. Foi solicitada 
a autorização da Diretora para a realização do trabalho. Explicaram-
se os objetivos e as envolvidas concordaram, espontaneamente, em 
participar, assinando o respectivo Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE).

A escola possui um espaço total de 900m², sendo 339,37m² 
de área construída. Atualmente, conta com Direção, 1 professora para 
Apoio Pedagógico, 4 professores de Educação Infantil, 2 professores 
Itinerantes, 13 Auxiliares de Ensino, 1 Cozinheira e 2 Auxiliares de 
Limpeza, atendendo 124 crianças distribuídas em 7 turmas: Berçário I, 
Berçário II, Maternal I, Maternal II e Jardim, assistidas por Professora 
e Auxiliar de Ensino. Estão inseridas neste contexto crianças de 4 meses 
a 5 anos, divididas em faixas etárias.

Como instrumento de pesquisa para a coleta dos dados, 
utilizou-se um roteiro de entrevista, o qual foi construído pela 
pesquisadora e validado para este fim. Trata-se, portanto, de um estudo 
com abordagem qualitativa, de cunho teórico e empírico, já que este 
é compreendido como atividade básica da Ciência na construção da 
realidade, aproximando pensamento e ação, pois, segundo Minayo 
(2016, p. 17), “nada pode ser intelectualmente um problema, se não 
tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática”.

Desta maneira, o estudo se realiza por meio de uma linguagem 
ligada em conceitos, proposições, métodos e técnicas, constituindo 
um ciclo de pesquisa. Neste processo de observação, coleta e análise 
de dados, teve-se responsabilidade pelas informações reunidas, que 
passaram por todos os cuidados éticos, desde a solicitação de autorização 
até o sigilo e o retorno dos resultados à comunidade envolvida. Em tal 
sentido, os dados qualitativos foram examinados através da Análise 
de Conteúdo de Bardin (2011), a partir de categorias pré- definidas. 
Visando embasar teoricamente a investigação, buscam-se referências em 
Betellheim (2009), Coelho (1991; 2000), Colomer (2014), Oliboni 
(2019) e Zilberman (1998), dentre outros destacados estudiosos do 
assunto.

3 As características da Literatura Infantil e seus gêneros literários

A Literatura manifesta-se da necessidade humana de contar o 
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que se sente, pensa e vivencia, do desejo de contar, ouvir e, deste modo, 
compartilhar fatos e histórias. Embora vários autores possuam suas 
concepções para a Literatura Infantil, Coelho (1991, p. 14) entende 
que “a Literatura, e em especial a Infantil, tem uma tarefa fundamental 
a cumprir nesta sociedade em transformação: a de servir como agente 
de transformação, seja no espontâneo convívio leitor/livro, seja no 
diálogo leitor/texto estimulado pela escola”.

Como menciona Abramovich (1995, p. 17), “Literatura é uma 
possibilidade de achar o mundo cheio de conflitos, das situações, das 
decisões que todos nós vivemos”, pois desperta a criança para uma visão 
mais globalizada do ambiente em que vive. Pode-se dizer, então, que a 
Literatura Infantil tem o intuito de despertar emoções e criatividade, 
sempre buscando um aprendizado significativo e prazeroso. Por sua vez, 
Colomer (2014, p. 27) aduz que:

O texto literário ostenta a capacidade de reconfigurar a atividade 
humana e oferece instrumentos para compreendê-la, posto que, 
ao verbalizá-la, cria um espaço específico no qual se constroem e 
negociam os valores e o sistema estético de uma cultura. Esta ideia 
básica contribui para a nova argumentação sobre a importância 
da literatura no processo educativo.

Os conceitos de infância que se tem na contemporaneidade 
sofreram modificações no decorrer da História. Segundo Áries (1981, p. 
17), “na Idade Média, se desconhecia a infância e a criança era percebida 
na sociedade como um adulto em miniatura, que normalmente 
acompanhava a vida social dos adultos, diferenciada somente pelo 
seu tamanho e não idade”. Sobre o surgimento da Literatura Infantil, 
Zilberman (1998, p. 15) acrescenta que:

Antes da constituição deste modelo familiar burguês, inexistia 
uma consideração especial para com a infância. Esta faixa 
etária não era percebida como um tempo diferente, nem o 
mundo da criança como um espaço separado. Pequenos e 
grandes compartilhavam dos mesmos eventos, porém, nenhum 
laço amoroso os aproximava. A valorização da infância gerou 
maior união familiar, mas igualmente os meios de controle do 
desenvolvimento intelectual da criança e a manipulação de suas 
emoções.

É com o advento da Revolução Industrial que aparece uma 
educação voltada à criança, preparando-a para o futuro e criando uma 
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escola para a formação de professores especializados. No século XVIII 
é que surge uma Literatura Infantil, especialmente com Charles 
Perrault, que deu “vida” a personagens de contos de fadas como: A Bela 
Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, O Gato de Botas, Cinderela, 
O Pequeno Polegar, dentre inúmeros outros. Foi no ano de 1697 que 
Perrault publicou sua primeira obra: “Contos de Mamãe Gansa”.

O escritor partia de temas populares, adaptando-os, com 
intenções moralistas que agradassem à classe burguesa. Com o passar 
dos tempos, foi reconhecido e considerado o “Pai da Literatura”. A 
respeito deste cenário, Coelho (1991, p. 139) narra que “nos rastros 
dessa descoberta da criança, surge a preocupação com a Literatura 
que lhe serviria para leitura, isto é, para sua informação sobre os mais 
diferentes conhecimentos e para a formação de sua mente e personalidade 
(segundo os objetivos pedagógicos do momento)”. Sobre a formação 
moral exercida pelos livros, Colomer (2014, p. 133) ressalta que “surge 
uma tomada de consciência de que nenhum livro é ideologicamente 
inocente e de que os valores compartilhados vão mudando ao longo da 
evolução histórica das sociedades”.

A partir do século XIX, outros autores ampliam esse gênero, 
partindo dos mesmos pressupostos: coletando contos populares e 
folclóricos. Destacam-se escritores, como: os Irmãos Grimm, com João 
e Maria e Rapunzel, e Hans Christian Andersen, com o Patinho Feio. 
No Brasil, o surgimento da Literatura Infantil iniciou com a adaptação 
de obras portuguesas. A escola e o ato de ler sempre mantiveram relação 
de dependência na tradição brasileira, utilizando a Literatura para 
estimular conceitos, sentimentos, comportamentos e atitudes.

Segundo Coelho (1991, p. 122), “é com Monteiro Lobato 
que inicia a verdadeira Literatura Infantil Brasileira”, ao criar uma 
Literatura centralizada em personagens que unificam seu universo de 
ficção. Observam-se questionamentos e inquietações com as questões 
nacionais. Lobato inovou, adaptando contos clássicos como Peter Pan 
e Pinóquio. E, em 1920, mostrou que a fantasia poderia ser vivida 
por qualquer pessoa com a obra “A Menina do Nariz Arrebitado”, 
especialmente aos brasileirinhos. Nesse aspecto, Silva (2009, p. 104) 
alega que:

A grande revolução operada por Monteiro Lobato decorre de 
sua postura inovadora, da relação de respeito que tinha com seu 
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jovem leitor. Ele constata aquilo que os demais autores ainda 
não tinham percebido: a criança é um ser inteligente e capaz de 
juízos críticos. Deste olhar sobre o leitor, partem as inovações que 
inauguram uma nova trilha nos caminhos da produção literária 
orientada para criança e o jovem.

Aos poucos, Lobato foi percebendo que as pessoas veem o 
mundo de formas distintas, acreditando nas crianças e na capacidade 
de transformação, assumindo um compromisso com a arte literária. O 
Sítio do Pica Pau Amarelo é a sua obra mais conhecida e que deixa as 
crianças fascinadas, apresentando personagens encantadores, os quais 
interpretam a realidade brasileira em seus aspectos social, econômico, 
cultural e político. Conforme menciona Silva (2009, p. 102), “as 
aventuras do Sítio do Pica Pau Amarelo se multiplicam e adquirem o 
status de marco inaugurador de uma nova Literatura para crianças. São 
textos que atiçam a imaginação, instigam o leitor a pensar, a criticar, a 
tirar conclusões sobre o mundo à sua volta”.

Igualmente com grande importância para a Literatura Infanto-
Juvenil brasileira, pode- se citar autores como: Alberto de Figueiredo 
Pimentel, Renato Sêneca Fluery, Vicente Paulo Guimarães, Mário 
Donato, Arnaldo Barreto, Olavo Bilac e Erico Veríssimo... Assim, a 
história mostra que não é de hoje que se tem livros infantis de qualidade. 
Isso reforça a pertinência da utilização desta ferramenta de aprendizagem 
que oportuniza momentos de fantasia, imaginação e conhecimento de 
mundo. Nesse ponto, Colomer (2014, p. 52) assevera que:

Os primeiros contatos com a leitura se produzem, em grande 
parte, através de formas orais e, inclusive, mediante narrativas 
audiovisuais. Mas também os livros para crianças que ainda não 
sabem ler são uma realidade bem consolidada na atual produção 
de Literatura Infantil e estes penetraram nas creches e na fase pré-
escolar. É, pois, através de distintos canais, dos livros infantis e das 
atividades proporcionadas pelos adultos, que as crianças começam 
a fixar as bases de sua educação literária.

As histórias da Literatura Infantil possibilitam que a criança vá 
aos poucos aprendendo a lidar com medos, expectativas e frustrações, 
sentindo emoções como tristeza, raiva, alegria, paz... Através das 
emoções representadas pelas histórias é que a acriança aprenderá a 
lidar com suas próprias inseguranças e angústias, sendo essa uma das 
principais mensagens literárias. No entender de Bettelheim (2009, p. 
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14), “a luta contra as dificuldades da vida é inevitável, é parte intrínseca 
da existência humana, mas se a pessoa não se intimida, mas se defronta 
com as opressões inesperadas/injustas, ela dominará todos os obstáculos 
e emergirá vitoriosa”.

Toda criança possui a necessidade de (re)significar sua vida e 
suas relações. Nessa conjuntura, os contos de fada em muito podem 
acrescentar, pois se torna possível aprender sobre problemas internos 
e as soluções encontradas pelas personagens para resolvê-los. Ao ouvi-
los, as crianças encontram significados para compreensão do complexo 
mundo em que vivem. Em tal caminho, Colomer (2014, p. 57) 
analisa que as crianças necessitam de uma literatura que “amplie sua 
imaginação e suas habilidades perceptivas, [...] de maneira que os 
melhores livros ilustrados são aqueles que estabelecem um compromisso 
entre o que as crianças podem reconhecer facilmente e o que podem 
compreender através de um esforço imaginário”. 

Os contos de fada são imprescindíveis na formação da criança, 
à medida que vão amadurecendo, pois proporcionam uma construção 
mais plena de si mesma e, igualmente, uma melhor relação com o 
mundo que a cerca. O maniqueísmo que diferencia as personagens 
entre bons/maus, belos/feios, ricos/pobres... favorece a consciência 
de valores e de convívio social. Para Bettelheim (2009, p. 7-8), “em 
praticamente todo o conto de fadas, o bem e o mal recebem corpo na 
forma de algumas figuras e de suas ações, já que são onipresentes na 
vida e as propensões para ambos estão presentes em todo o homem. É 
esta dualidade que coloca o problema moral [...]”. O autor (2009, p. 
19) destaca, inclusive, que:

Só partindo para o mundo é que o herói dos contos de fada (a 
criança) pode se encontrar; e, fazendo-o, encontrará também o 
outro com quem será capaz de viver feliz para sempre; isto é, sem 
nunca mais ter de experimentar a ansiedade da separação. O conto 
de fadas é orientado para o futuro e guia a criança – em termos 
que ela pode entender tanto na sua mente inconsciente quanto 
consciente – ao abandonar seus desejos de dependência infantil 
e conseguir uma existência mais satisfatoriamente independente.

Ao se analisar a constituição do caráter e da conduta das crianças 
na escola, percebe- se que é fundamental a inserção da Literatura na 
formação ética, intelectual e sociocultural dos educandos. As fábulas 
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também oferecem uma metodologia que permite instruir de modo 
atrativo. Conforme Coelho (1991, p. 146), “a fábula, gênero literário 
que surgiu no Oriente, é uma narrativa de situações vividas por 
animais, referentes a fatos humanos, tendo como objetivo transmitir 
moralidades”. Seguindo tal compreensão, Machado (1994, p. 58) expõe 
que “a moral contida nas fábulas é uma mensagem animada e colorida. 
[...] uma estória contém moral quando desperta valor positivo no 
homem”. No Brasil, a fábula foi introduzida por Lobato, que utilizou 
a história de maneira educativa e inteligente, associando humildade, 
sensibilidade, gratidão, obediência, ingenuidade e amor, com o intuito 
de divertir, aconselhar e engrandecer o folclore e a cultura regional.

4 As contribuições da Literatura no desenvolvimento infantil: as 
informações coletadas

Sendo dever do Estado, a Educação Infantil, que integra a 
Educação Básica, deve ser oferecida em creches e pré-escolas, em jornada 
diurna de tempo parcial ou integral, por meio de práticas pedagógicas 
cotidianas. Tais atividades devem ser planejadas, sistematizadas e 
avaliadas em um projeto político-pedagógico, elaborado coletiva 
e democraticamente com a participação da comunidade escolar e 
desenvolvido por professores habilitados. No entanto, a Educação 
Infantil não possui currículo formal. Na ótica de Kuhlmann Jr. (2003, 
p. 469):

Pode-se falar de Educação Infantil em um sentido bastante 
amplo, envolvendo toda e qualquer forma de educação da criança 
na família, na comunidade, na sociedade e na cultura em que vive. 
Mas há outro significado, mais preciso e limitado, consagrado 
na Constituição Federal de 1988, que se refere à modalidade 
específica das instituições educacionais para a criança pequena, de 
0 a 6 anos de idade. Essas instituições surgem durante a primeira 
metade do século XIX, em vários países do continente europeu, 
como parte de uma série de iniciativas reguladoras da vida social, 
que envolvem a crescente industrialização e urbanização.

O objetivo principal da Educação Infantil é o desenvolvimento 
de capacidades, tais como a ampliação das relações sociais para que 
possa interagir com outras pessoas, conhecer e desenvolver seu corpo, 
brincar e se expressar das mais diversas formas, utilizando diferentes 
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linguagens para se comunicar, entre outros. Não cabe à Educação 
Infantil a alfabetização da criança, pois, nessa fase, ela não possui a 
maturidade necessária para isso, exceto em casos em que a alfabetização 
acontece de forma espontânea, como consta na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), Lei n. 9.394/1996.

Nessa esfera, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) 
(2018) possui dois importantes eixos estruturantes – as interações 
e as brincadeiras –, considerados norteadores do trabalho docente. 
Conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se são 
ações que desempenham papel significativo e ativo na vida das crianças. 
Assim, ao pensar em Educação Infantil, não é possível dissociar o cuidar 
e o educar, pois são alicerces que caracterizam e constituem o espaço 
escolar nesta etapa de educação, sendo indispensável que estejam 
integrados. Seguindo tal entendimento, foram questionadas 6 (seis) 
professoras, atuantes na Educação Infantil, sobre os conhecimentos que 
possuem a respeito da Literatura Infantil. De um modo geral, notou-
se que elas consideram fundamental a presença da Literatura para o 
desenvolvimento cognitivo e afetivo do aluno, sendo um recurso muito 
importante, onde a imaginação é aflorada.

Conforme relata a professora E, a Literatura “é um instrumento 
que permite às crianças relacionar seus interesses e suas necessidades 
com a realidade de um mundo que pouco conhecem... expressa a 
forma como a criança reflete, organiza, desorganiza, destrói e reconstrói 
o mundo à sua maneira”. Já a professora A salienta que “é um 
instrumento riquíssimo para os professores, pois através dela podemos 
trabalhar diversos assuntos e conteúdos em sala de aula”. A professora 
B analisa que “a Literatura Infantil contribui para o desenvolvimento 
social, emocional e cognitivo da criança”. Por meio de suas respostas, 
percebe-se que todas possuem conhecimentos sobre o tema em questão, 
inclusive a professora F citou os gêneros literários que mais utiliza em 
suas aulas.

Como enfatiza Dinorah (1996, p. 11), “uma criança sem livros 
é o prenúncio de um tempo sem ideias”. Sabe-se que um dos momentos 
em que a criança mais adquire o gosto pela leitura é quando está na 
escola, por isso a escola e o professor têm compromisso com a formação 
do leitor. Quando questionadas acerca de se trabalhar a Literatura em 
ambiências escolares, as professoras A, C e F frisaram ser imprescindível 
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para instigar, desde cedo, o gosto pela leitura.
A professora D coloca que a Literatura é impulsionadora para 

que “a criança elabore seu  conhecimento  sobre  diversos  assuntos,  
tornando-se  uma  pessoa  crítica,  elevando sua autoestima e interesse 
por tudo que faz parte de sua vida”. A professora E entende que “é 
o momento de construir conhecimentos respeitosos, limites e relações 
afetivas”. Por sua vez, a professora B complementa que “é importante 
para desenvolver habilidades e competências dessa fase”.

Devido às suas respostas, nota-se que as entrevistadas têm 
bastante clareza sobre as contribuições da Literatura no desenvolvimento 
infantil, fato que leva a uma aprendizagem significativa. São inúmeros 
os benefícios que o livro proporciona, dentre eles: a sociabilidade, a 
criatividade, o senso crítico, a imaginação e a sensibilidade e os aspectos 
ortográficos. Através da leitura se aprende a ler, a escrever e a interpretar, 
visto que, consoante Oliboni (2019, p. 12):

Os pequenos, nessa fase do desenvolvimento, vivem em interação 
constante, participam de diálogos, interrogam, escutam, 
respondem, concordam ou não com determinadas ideias e, nesse 
processo, a Literatura torna-se uma linguagem artística, sensível, 
que os mobiliza e permite que exponham suas experiências dentro 
do contexto cultural e social, a partir do qual a escola torna-se um 
espaço oportuno para suas ações. Assim, a leitura, no sentido de 
compreensão do mundo, é o requisito básico para ser, estar e agir 
na realidade.

Os primeiros autores brasileiros a se preocuparem com a 
linguagem do livro infantil foram Madame Dupré e Monteiro Lobato, 
que desejava fazer “um livro onde as crianças pudessem morar”. Nesse 
viés, é mister que as obras tenham linguagem adequada a cada faixa 
etária. Procurando examinar se as envolvidas na pesquisa consideram 
pertinente que a família estimule o contato com os livros em casa, 
todas concordaram ser muito válido. Conforme a professora A: “Os 
livros deveriam ter a mesma importância da televisão e do celular em 
casa, mas sabemos que isso não acontece, ficando essa responsabilidade 
apenas para a escola”. A professora B e também a C justificam que “a 
família é a base e a escola amplia os conhecimentos... se os alunos já têm 
o conhecimento prévio de Literatura Infantil será mais fácil trabalhar na 
escola, pois já tem o gosto adquirido”. Já a professora D coloca que “os 
pais são o primeiro exemplo, que pais leitores certamente incentivarão 
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os filhos a ler também”.
A professora E realiza uma atividade interessante e que 

proporciona, inclusive, o vínculo entre a família e a escola, que é 
enviar os livros oferecidos no educandário para que os pais leiam para 
os filhos em casa, bem como realizar exercícios relacionados à obra, 
demonstrando a intenção de chamar os pais para participar da vida 
escolar dos filhos. A professora F reforça o significado deste elo quando 
salienta que “família e professores têm papel fundamental para estimular 
o hábito da leitura nas crianças”. Como afirma Freire (2001), “a leitura 
do mundo precede à leitura da palavra”. Nesse ponto, Bajard (2014, p. 
44-45) explica que:

A ficção tem um papel central na construção da personalidade 
infantil, papel com o qual outros gêneros não podem concorrer. 
De fato, a criança precisa, desde muito cedo, constituir para si 
um universo imaginário, chave da interpretação do mundo real. 
[...] O jogo, a brincadeira, enfim, o modo lúdico é o primeiro 
caminho de conhecimento da infância. A Literatura Infantil deve 
ocupar um espaço significativo junto às crianças, na escola e fora 
dela, e, para isso, cabe iniciar a convivência com o livro desde os 
primeiros meses de vida.

Sob tal perspectiva e diante da questão “Você acredita que as 
crianças que possuem contato com a Literatura Infantil serão leitores 
mais assíduos?”, as seis professoras foram unânimes em afirmar que 
sim. A professora A pondera ser imprescindível que este contato tenha 
sido prazeroso. A professora B acrescenta que só assim irá desenvolver 
o senso crítico. A professora D complementa a relevância de se oferecer 
diferentes tipos de livros. Já a professora E coloca que, “com muitos 
livros, a criança terá sua curiosidade aguçada, bem como a imaginação 
e a fantasia”. A professora F acredita que “quem gosta das histórias que 
ouve e lê, vai querer ler sempre e continuará com essa prática quando 
crescer”. Este processo é fundamental para a formação de leitores, pois, 
como ressaltam Junqueira Filho, Cunha e Kaercher (1998, p. 48):

[...] somente iremos formar crianças que gostam de ler e tenham 
uma relação prazerosa com a literatura se proporcionarmos a 
elas desde muito cedo, um contato frequente e agradável com 
a história propriamente dita - com seus textos e ilustrações, isto 
equivale a dizer que tornar o livro parte integrante do dia a dia de 
nossas crianças é o primeiro passo para iniciarmos o processo de 
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sua formação como leitores.

Crianças que, desde a mais tenra idade, estão envolvidas com 
variados tipos de histórias no seu dia a dia, sejam elas orais, escritas ou 
com figuras, serão as que mais têm chances de serem leitores assíduos e 
fluentes, visto que foram sensibilizadas para o ato de ler.

5 O papel do professor enquanto mediador e incentivador

A Literatura não é apenas uma forma de comunicação e 
linguagem, mas, sim, um importante instrumento capaz de trabalhar 
com a emoção e a capacidade de interação humana. As possibilidades 
que o uso da Literatura Infantil pode proporcionar no processo de 
alfabetização são linhas norteadoras que precisam estar presentes no 
cotidiano escolar desde muito cedo. A partir do momento que a criança 
entra em contato com o mundo literário, já inicia o desenvolvimento 
de habilidades e capacidades que a tornarão um leitor crítico.

O papel do educador, ao contar uma história, é crucial, levando 
em consideração que o desenvolvimento da história é tão essencial 
quanto o final. A contação deve trazer a vivacidade das personagens, 
com linguagem apropriada, prendendo a atenção, informando, 
socializando, enfim, educando. Nesse plano, Girotto, Neto e Junqueira 
(2016, p. 213) resumem como deve agir o professor enquanto mediador 
deste movimento:

É preciso um mediador de leitura com formação suficiente 
para compreender: o processo dialógico e complexo da leitura 
(entendida como compreensão); as funções da Literatura para 
não perder de vista a estética do texto literário e as intenções 
ideológicas de seu discurso; a criança como ser que, assim como 
o adulto, precisa ver na leitura literária uma necessidade para 
que a atividade de ler tenha sentido; a criança pequena como 
sujeito ativo, que tem vivências e, portanto, conhecimentos; os 
possíveis interesses e características físicas, motoras, emocionais 
e intelectuais dos pequenos; o livro como objeto de várias 
dimensões culturais; o ensino enquanto processo significativo e a 
aprendizagem da literatura por meio de prazeres; a importância de 
planejar e sistematizar o ensino da leitura; a necessidade de ouvir 
os pequenos, propiciando diálogos com e entre eles, os objetivos 
da educação, considerando as diversas discussões da Filosofia que 
tratam da necessidade de emancipação do sujeito e da promoção 
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de sua criticidade e autonomia; a importância do diálogo.

Neste viés, o destaque de se ter um ambiente com materiais 
didáticos variados, inúmeras possibilidades de livros infantis e 
acessibilidade, para que possam manusear e explorar a Literatura, são 
também elementos fundamentais da prática pedagógica, pois desenvolve 
a imaginação, a formulação de ideias, a fantasia, estimulando a atenção, 
a memória, a observação e a reflexão, dentre outros benefícios. Este 
trabalho é realmente significativo quando o professor tem entusiasmo 
e procura maneiras diferentes, atrativas e eficazes de trabalhar com a 
Literatura Infantil em seu planejamento.

Referente à frequência com que as professoras entrevistadas 
costumam ler para seus alunos, a professora A relatou que oferece quase 
que diariamente esse contato, possuindo sempre livros diversificados na 
sala. A professora B destacou que lê todos os dias uma história diferente, 
procurando mudar o método para garantir o entusiasmo dos alunos. Já 
a professora C admitiu que não tem lido muitos livros para os alunos 
neste ano. Por sua vez, as professores D, E e F afirmaram que costumam 
ler de duas a três vezes por semana para os pequenos.

Em relação aos livros preferidos pelos discentes, as pesquisadas 
citam aqueles com histórias de aventuras, ação e os clássicos. A 
professora E é enfática ao referir que eles gostam de todos os tipos de 
histórias, sendo fundamental que o livro, nessa faixa etária, esteja tão 
próximo do aluno quanto o brinquedo, para que possa ser manuseado 
e explorado em diversos momentos de interação. Dentre as obras 
que as pesquisadas costumam ler para as crianças, pode-se apontar 
contos, fábulas e clássicos, como: João e o Pé de Feijão, Pinóquio, 
Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, João e Maria, O Coelhinho 
Juca, Cachinhos Dourados, Elmer, o elefante, Soldadinho de Chumbo 
e os Três Porquinhos. As professoras A e D acrescentam que buscam 
histórias com ensinamentos, que tragam uma lição de ética e bons 
costumes, bem como contos sobre valores, preservação do meio 
ambiente e hábitos saudáveis. As demais, igualmente, buscam livros de 
acordo com o tema que desejam explorar com a turma, incluindo super-
heróis, monstros, dragões e novos personagens da contemporaneidade.

É relevante frisar que, para os mais pequenos, oportunizam-se 
livros de pano, plástico e silicone, que não oferecem riscos ao levar à 
boca. Embora não sejam tão acessíveis, estas possibilidades existem e 
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o professor precisa incentivar o manuseio, sempre que possível. Do 
mesmo modo, as histórias podem ser contadas de variadas formas, 
com diferentes materiais, tais como: aventais, fantoches, personagens 
ampliadas, histórias cantadas, dramatizadas, enfim, o que couber na 
imaginação. Nesse aspecto, Oliboni (2019, p. 22) explana que:

[...] a criança precisa estar inserida em um espaço social, 
estimulador de conhecimentos e aptidões que a tornem capacitada 
para resolver situações desafiadoras, Seu repertório linguístico deve 
ser aprimorado a partir da vivência de momentos de socialização 
que permitam expor a sua oralidade sem intimidação. Por isso, 
participar de momentos em grupo que promovam discussões 
mediante narrativas ouvidas é importante, pois gera apreciação, 
desenvolve a linguagem oral, vocabulário, encantamento e gosto 
pelo texto literário, tornando-a mais afetuosa e participativa no 
ambiente em que se encontra.

Contemplar todos esses aspectos é função do docente facilitador, 
sendo que, dentre as estratégias utilizadas para a contação de histórias, as 
professoras em questão citaram muitas técnicas, tais como: fantoches, 
narração, dramatização, confecção de personagens, livros ilustrados, 
locais diferenciados, objetos relacionados à história, aventais, filmes, 
personagens ilustrados, cenários diversos, bonecos, dedoches e 
personagens no palito. As professoras B e E ainda acrescentaram que 
empregam mudanças na dicção e na entonação da voz para dar mais 
vivacidade aos personagens da história, o que realmente faz muita 
diferença.

São muitas as possibilidades de propostas de trabalho com 
Literatura na Educação Infantil e é imprescindível que, nessa faixa 
etária, onde os pequenos estão explorando o mundo que os rodeia, os 
professores propiciem atividades apropriadas, como rodas de conversa, 
músicas, jogos, brincadeiras, sempre com o apoio do livro, promovendo 
reflexões e troca de ideias referentes às experiências vividas pelos alunos. 
Essas práticas, além de proporcionarem conhecimentos significativos, 
certamente aumentarão a curiosidade e irão estimular a oralidade, de 
forma natural e gradativa, promovendo a construção de saberes e de 
autonomia,

Nas teorizações de Coelho (2000), a importância da Literatura 
Infantil está em sua arte de encantar, de desenvolver a sensibilidade, 
a imaginação e os sonhos, podendo levar a criança a uma melhor 
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compreensão do mundo real. O aluno que trabalha seu imaginário 
e o exercita constantemente pode ter mais facilidade em produzir 
textos, desenvolver suas habilidades cognitivas e o raciocínio lógico. 
Nesse sentido, quando questionadas se costumam realizar atividades 
relacionadas às histórias, todas responderam que sim. As atividades 
que habitualmente desenvolvem são a confecção dos personagens com 
material reciclado, reconto, encenação, pintura, musicalidade, dança, 
modelagem, desenho, peças teatrais, história em quadrinhos coletiva, 
recorte e colagem, dobradura, uso de tinta, interpretação oral, confecção 
de livro e mudança do final da história.

Após a análise dos dados coletados, pode-se notar uma grande 
variedade de práticas pedagógicas que são enriquecedoras, o que 
comprova que estas professoras não contam histórias apenas para 
passar o tempo, mas, sim, para explorar algum tema importante que, 
certamente, oferece inúmeras possibilidades de ensino-aprendizagem. O 
lúdico e a Literatura devem, pois, caminhar juntos, complementando-
se, para conduzir à construção do conhecimento. Como refere Oliboni 
(2019, p. 22):

Centralizando os estudos sobre as propostas de trabalho com 
a Literatura na Educação Infantil abrangendo esses temas, é 
importante que, nessa faixa etária, as atividades sejam adaptadas, 
por meio de músicas, brincadeiras, rodas de conversas com o 
apoio do livro literário, promovendo reflexões, troca de ideias 
acerca das experiências e da realidade vivida pelas crianças. Além 
de trazer conhecimentos significativos, tais práticas aumentam 
a curiosidade, estimulam o desenvolvimento da oralidade, 
auxiliando na descoberta de novos saberes.

Como incentivador do hábito de ler, o professor, primeiramente, 
precisa ser um leitor. Com o hábito da leitura, servirá de exemplo para 
seus alunos, despertando a curiosidade e o desejo de manusear o livro. 
Sobre o prazer do ato de ler, Colomer (2014, p. 43) menciona que:

Pode-se pensar que a suposição de que ler é algo gratuito, mistura-
se, talvez paradoxalmente, com a ideia humanista da leitura; mas 
é evidente que se situamos a justificativa escolar da leitura no 
prazer, alguns efeitos perversos se produzem; por exemplo, a ideia 
de que a Literatura, considerada como um todo indivisível, não 
pode ser ensinada, pode-se unicamente propiciar o contágio. Ou, 
então, produz-se um afastamento, mais legítimo e radical, por 
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parte dos alunos de famílias pouco leitoras, que não percebem, na 
Literatura, nenhuma utilidade social e que se sentem interpelados 
pela escola em sua intimidade pessoal.

O docente, ao utilizar a Literatura Infantil em sua prática, é um 
mediador sistematizado e intencional, com amplo conhecimento da 
natureza leitora de seus alunos, desenvolvendo neles condutas, atitudes, 
valores, ética, capacidades e hábitos de leitura. Para tanto, é relevante que 
o professor mediador esteja totalmente comprometido com a formação 
destes leitores, tornando tal estratégia em um objetivo concreto de 
suas propostas de trabalho, ao propiciar, de modo efetivo, experiências 
enriquecedoras com o livro literário.

Nesse percurso, o professor, participante e atualizado, torna-se 
uma referência para o futuro leitor, sendo que aquilo que ele executa em 
sala de aula serve de paradigma. Ao realizar a contação de uma história, 
o educador faz uso de sua voz, modifica sua entonação, gesticula, 
transmitindo o que está lendo. Tudo isso representa as emoções, os 
sentidos e os significados que são permeados pela história. Em tal 
dimensão, Kaercher (2007, p. 83) aponta que:

Para formar crianças que gostem de ler e vejam na leitura e na 
Literatura uma possibilidade de divertimento e aprendizagens, 
precisamos ter, nós adultos, uma relação especial com a Literatura 
e a leitura: precisamos gostar de ler, ler com alegria, com diversão; 
brigando com o texto, discordando, desejando mudar o final 
da história, enfim, costurando cada leitura, como um retalho 
colorido, à grande colcha de retalhos – colorida, significativa – 
que é a nossa história de leitura.

Quando perguntadas se perceberam influências benéficas 
da Literatura Infantil nas atitudes de algum aluno, várias situações 
interessantes vieram à tona. As professoras A e B não citaram nenhuma 
ocasião específica. No entanto, a participante A referiu que, ao passar por 
problemas de comportamento ou higiene, utiliza fábulas para trabalhar e 
obtêm bons resultados. A professora C acrescentou que, com a história 
dos Três Porquinhos, melhorou um quadro de crianças que estavam 
resistentes em dividir o lanche e o material com os demais colegas. 
A professora D, certa vez, conseguiu impressionar com a história do 
Pinóquio, notando, após um longo trabalho sobre a temática, que era 
uma característica bem forte não somente em um aluno. Outra história 
bastante conhecida como Sanduíche da Maricota também favoreceu a 
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aprendizagem da turma da professora F, que, praticamente, transformou 
a sala em uma cozinha, onde os alunos confeccionaram seus próprios 
sanduíches saudáveis. A história do Elmer fez sucesso na turma da 
professora E, que relatou resultados muito positivos com os clássicos do 
Pinóquio e Cachinhos Dourados. Como se vê, a criança, enquanto um 
agente que transforma o meio em que vive e que possui a sua cultura, 
atribui significados, estabelecendo relações com outras pessoas e com 
as ambiências em que está inserida. É fundamental que a criança possa 
interagir e brincar, sendo imperioso que os livros literários oferecidos 
proporcionem contato com o mundo da fantasia. Nesse contexto, 
Girotto e Junqueira (2014, p. 95) reforçam que:

Conceber a humanização na infância por meio da Literatura 
é saber que cada um se torna humano também a partir dessas 
aprendizagens, já que as qualidades típicas do gênero estão 
“encarnadas” nos objetos culturais, materiais ou simbólicos, cujas 
características impulsionam o desenvolvimento sociocultural 
das crianças e desnudam a elas a função de tais objetos – fator 
fundamental na experimentação dos pequenos.

Percebe-se, então, que a escola representa um espaço privilegiado 
de formação infantil, assumindo um enorme desafio, que é o de despertar 
o gosto pela leitura e pela Literatura em alunos que vivem em uma 
sociedade dominada pela tecnologia. Por isso, mostra-se imprescindível 
o papel exercido pelo professor enquanto mediador e incentivador do 
hábito da leitura nos sujeitos que estão em permanente construção de 
sua criticidade.

6 Considerações finais

Embasando-se nos estudos acerca da função desempenhada pelo 
educador enquanto um incentivador da Literatura na Educação Infantil, 
pode-se concluir que esta é uma ferramenta valiosa, proporcionando o 
aprimoramento de práticas que favorecem a constituição da identidade 
leitora da criança, através da criatividade, da imaginação, do gosto por 
livros e da iniciação do processo de alfabetização. Constata-se, nessa 
fase de desenvolvimento da criança, a importância de, além de ter 
acesso ao manuseio de livros, ser apresentada a diferentes situações que 
possibilitem a oportunidade de atribuir sentido àquilo que lê e ouve, 
oferecendo um conhecimento sobre a cultura e sobre o mundo.
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A função do professor mediador deve ser competente, sistemática 
e bem elaborada, aprofundando seus saberes sempre que possível, 
investindo em sua formação pedagógica e literária, disponibilizando 
novos espaços e novas metodologias, para que as crianças possam 
vivenciar as histórias contadas de forma mais prazerosa e lúdica, 
inclusive de modo interativo, fazendo com que os pequenos participem 
ativamente das histórias e das atividades propostas.

Os resultados desta pesquisa foram bastante satisfatórios, 
depreendendo-se que as professoras entrevistadas conhecem a relevância 
de sua atribuição como mediadoras, estando conscientes do quanto 
a temática é essencial no trabalho pedagógico infantil, ao estimular 
as crianças para que sejam futuros leitores e cidadãos cientes de suas 
responsabilidades enquanto agentes sociais ativos. Verificou-se que cada 
docente possui metodologias diferenciadas, mas todas acreditam que 
a Literatura é uma ferramenta fundamental no contexto educacional, 
bem como que deve existir uma forte parceria entre a escola e a família, a 
fim de que, juntas, possam estimular o hábito da leitura nos pequenos.

Desta forma, a Educação Infantil, como primeira etapa da 
Educação Básica, incumbe uma grande missão. Nesta fase, as crianças 
se desenvolvem e evoluem seus conhecimentos muito rapidamente, o 
que permite propiciar, mediante o emprego da Literatura, inúmeras 
possibilidades de evolução cognitiva, ampliando, também, a 
sociabilidade, a criatividade, o raciocínio, o senso crítico, a imaginação 
e a sensibilidade, de um jeito lúdico e interativo.

Assim, na constituição de alunos leitores, a Literatura e a leitura 
compartilham do mesmo universo, são indissociáveis, pois ambas são 
lúdicas, mágicas, questionadoras e desafiam a criança a querer saber 
sempre mais. Concomitantes, estas favorecem um ensino significativo, 
tornando o aluno mais politizado, aprimorando suas habilidades e 
capacidades, atribuindo fantasia no processo de imaginação, criação e 
aprendizagem pela leitura. Viver a fantasia lúdica das histórias através 
de práticas pedagógicas em sala de aula é uma maneira de demonstrar 
que a escola é também um lugar para ser feliz e que o professor exerce 
um papel imprescindível: o de mediador e incentivador da Literatura 
na Educação Infantil.
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Capítulo 7

O BRINCAR E A LITERATURA NO PROCESSO 
DE DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL

 Rosangela Isabel Hermes1

Sirlei de Lourdes Lauxen2

1 Considerações iniciais

Ser educador e se dedicar a educação implica em muitos 
desafios. É necessário olhar para a criança como um todo, 

suas preferências, seu contexto social e familiar, sua realidade, ou seja 
como sujeito integral. O papel do professor é fundamental no processo 
da educação, pois ele será o mediador na construção do conhecimento 
do aluno.  Para ter sucesso no trabalho realizado em sala de aula 
primeiramente será necessário gostar do que faz para realizá-lo bem. 

Somente a teoria em sala de aula não é o suficiente. É fundamental 
que os acadêmicos dos cursos de licenciatura conheçam a organização 
e a realidade escolar durante sua formação para conhecer o trabalho 
docente e neste sentido o estágio supervisionado é uma importante 
ferramenta na formação dos futuros educadores pois oportuniza 
conhecer e interrelacionar-se com os alunos, professores e comunidade 
escolar antes do exercício da profissão.

Um importante instrumento de trabalho com as crianças na 
educação infantil é o lúdico, pois desde a antiguidade o brincar esteve 
presente em qualquer povo ou cultura e são indispensáveis à saúde 
física, intelectual e emocional. Brincando as crianças desenvolvem o 

1 Pedagoga, auxiliar de ensino na Escola Municipal de Educação Infantil Progresso - 
Ibirubá/RS. E-mail: ro_hermes@yahoo.com.br

2 Prof.ª Dra. do Curso de Pedagogia, orientadora do Projeto desenvolvido na disciplina 
de Seminário de Vivência III: Docência na Educação Infantil. UNICRUZ/RS. 
E-mail: s.lauxen@hotmail.com 
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pensar, o ouvir, o planejar, a argumentar, a socializar e a tomar decisões. 
O aprender brincando ajuda a preparar a criança para ser uma pessoa 
capaz de enfrentar desafios e um cidadão consciente e participativo na 
construção de uma sociedade melhor.

Outra ferramenta essencial é a literatura infantil, pois ela 
é uma fonte abundante de informação e conhecimento. Quando 
oportunizamos aos nossos pequenos leitores contato com os mais 
variados gêneros literários, de uma forma lúdica, vamos despertar neles 
o gosto pela leitura. O professor desempenha um papel essencial nessa 
metodologia, pois cabe a ele criar um ambiente ideal para que o aluno 
se interesse e queira esse tipo de aprendizagem.

Diante disso e das disciplinas do sexto semestre do curso de 
Pedagogia da Universidade de Cruz Alta - UNICRUZ, tínhamos que 
equacionar a problemática de como as brincadeiras e a literatura podem 
colaborar no processo de desenvolvimento e aprendizagem na educação 
infantil. Para responder à questão norteadora objetivou-se neste estudo 
analisar a relevância da literatura e do brincar no desenvolvimento e 
aprendizagem na educação infantil. 

Buscamos mais especificamente refletir como esses instrumentos 
contribuem no processo de construção do conhecimento dos alunos da 
educação infantil; caracterizar a prática diária da sala de aula através de 
situações reais de trabalho; refletir sobre os conhecimentos teóricos e as 
experiências concretas vivenciadas na sala de aula.

Para alcançar os objetivos desse estudo optamos por realizar 
uma pesquisa de campo durante o Estágio Curricular Supervisionado 
em Educação Infantil. Assim a pesquisa exploratória e de abordagem 
qualitativa terá amostragem intencional, com o relato vivenciado 
durante as cinquenta horas de estágio na turma do Pré 1 da Escola 
Municipal de Educação Infantil “A Sementinha” (EMEI A Sementinha) 
do Município de Selbach/RS. 

O artigo está embasado em uma fundamentação teórica, na 
metodologia utilizada para desenvolver o estudo, uma estruturação 
dos dados em três capítulos que relatam a prática docente, o papel 
do brincar e a importância da literatura no desenvolvimento e 
aprendizagem infantil e as considerações finais que julgamos relevantes 
diante da problemática proposta. Assim sendo o tema que discutiremos 
nas próximas linhas será: O brincar e a literatura no processo de 
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desenvolvimento e aprendizagem na Educação Infantil. 

2 Metodologia

Para investigar a problemática desse estudo foi realizado 
uma pesquisa de campo durante a realização do Estágio Curricular 
Supervisionado em Educação Infantil, de 24 de setembro a 05 de 
outubro de 2018, através de uma pesquisa exploratória e de abordagem 
qualitativa com amostragem intencional, com o relato vivenciado 
durante as cinquenta horas de estágio na turma do Pré 1 da Escola 
Municipal de Educação Infantil “A Sementinha” (EMEI A Sementinha) 
do Município de Selbach/RS. A escolha da escola foi aleatória, a partir 
da lista apresentada pela coordenação do curso e orientadoras da 
disciplina.

A Escola Municipal de Educação Infantil A Sementinha, 
EMEI A Sementinha, situada na Rua João Fedkircher, 1724, Bairro 
Centro, Selbach - RS, atende 101 crianças com a idade que varia entre 
quatro e seis anos, divididas em turmas do Pré I e Pré II. O horário de 
funcionamento da escola é das 7 horas às 18 horas. A escola conta com 
direção, professora para apoio pedagógico; oito professoras de educação 
infantil, seis auxiliares de ensino e quatro auxiliares de serviço gerais, 
sendo dessas duas da cozinha e duas da limpeza. A EMEI A Sementinha 
conta com uma excelente estrutura física onde todo o ambiente escolar 
convida para lúdico. 

No presente estudo predominaram os dados qualitativos 
coletados por meio do registro em ficha de observação e captura de 
imagem. Para Prodanov (2013, p. 70) o instrumento principal, da 
pesquisa qualitativa, é o pesquisador e a fonte para a coleta de dados 
é ambiente natural, onde o processo e seu significado são os principais 
focos da abordagem. Foram considerados todos os cuidados éticos, 
desde a solicitação de autorização e respeito com os dados coletados 
em relação ao sigilo, a garantia da preservação, da confidencialidade 
e do anonimato dos indivíduos pesquisados, bem como o retorno do 
resultado da pesquisa à comunidade pesquisada. 
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3 Práticas pedagógicas: lúdico e a literatura como ferramentas de 
trabalho

Ser educador e se dedicar à educação implica em muitos desafios. 
É necessário olhar para a criança como um todo, suas preferências, seu 
contexto social e familiar, sua realidade, ou seja como um sujeito integral. 
Friedmann (2003) ressalta que o papel do educador é fundamental 
no processo da educação, é o professor que vai oportunizar espaços, 
ofertar materiais e irá participar das atividades, em outras palavras será 
o mediador na construção do conhecimento. 

Neste sentido o educador deverá ter disponível materiais 
adequados e estar atento as necessidades e idades de seus educandos, 
disponibilizando materiais que estejam de acordo com o público que 
está trabalhando. Essa adequação envolve a quantidade suficiente, quer 
seja pela diversidade, quer pelo interesse que irão despertar, bem como 
a possibilidade de e materiais que poderão ser confeccionados. 

Outro ponto importante que o professor deve levar em conta 
é repetição dos jogos, brincadeira, canções e histórias. Moyles (2002) 
ressalta que as crianças gostam de repetir as brincadeiras que lhes são 
conhecidas, há uma maior segurança por parte delas quando percebem 
que conseguem realizar com mais habilidades o que os outros esperam 
delas. 

O professor possibilitará assim uma construção criativa, atraente 
e menos cansativa do aprendizado de cada criança.  Para que isto 
aconteça é necessária uma parceria entre o aluno e professor, sendo que 
este deverá desempenhar o papel de mediador ou facilitador no processo 
ensino aprendizagem. Compete a ele oportunizar uma aprendizagem 
prazerosa através de atividades atrativas, variadas e progressivas.  É do 
professor a responsabilidade de organizar os espaços para permitir a 
realização das mais diferentes brincadeiras e contação de histórias, de 
forma que a criança possa expressar-se com segurança e criatividade. 

Para isso, dar voz à criança é o ponto de partida, é preciso ouvir 
suas histórias, seus gostos, seus medos, suas fantasias, seus “saberes” 
e mediar o entrecruzamento da sua voz com outras vozes; o que 
ocorre nos vários espaços onde ela habita. (OLIVEIRA, 2011, p. 
230).

Valorizar e significar esses momentos para as crianças realizarem 
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essas práticas, para Santos (2008), é outra tarefa do professor. O 
olhar atento do educador pode enriquecer a atividade desenvolvida, 
enriquecendo-a com novos personagens, ou situações que tornarão a 
atividade mais atrativa e interessante para os alunos, fazendo com que 
eles se interessam pela ação proposta e incentivando o esforço de cada 
uma. 

A criança percebe o jogo, o brincar e as histórias como atividades 
dinâmica segundo Negrini (1994), e é através do brincar que satisfaz 
suas necessidades. Portanto quando observamos como uma criança 
brinca, joga, cria uma história vamos verificando seu comportamento 
e o quanto ela está desenvolvendo suas capacidades de solucionar os 
diferentes problemas, tudo isso sem perder o sentido lúdico. Vygotski, 
(1998, p. 38) reforça essa ideia quando diz que “o brinquedo estimula 
a representação, a expressão de imagens que evocam aspectos da 
realidade”.  

Isso ficou evidenciado no período de estágio, embora não 
conhecesse a história de cada aluno, foi através dos jogos, brincadeiras, 
contação de histórias que fomos aos poucos descobrindo a biografia 
de cada criança e a cada dia ficava mais transparente devido a reações 
diante do proposto. Revelavam assim, aos poucos, o que cada um trazia 
do convívio com seus pares fora do ambiente escolar. 

Portanto, a prática pedagógica do professor deve provocar 
uma significativa aprendizagem, estimulando a construção de novos 
conhecimentos e o despertar de novas habilidades, proporcionando 
assim o desenvolvimento cognitivo que possibilita a construção de 
relações. Para Antunes (2005) o educador que ensina não tem somente 
a responsabilidade do aprendizado, mas sim de articular a sua ação 
facilitadora, a curiosidade e a busca pelo conhecimento do educando, 
juntos professor e aluno irão construindo o aprendizado.  A partir dessa 
ideia o brincar e a literatura passam a ser ferramentas fundamentais 
para o aprendizado. 

4 O papel do brincar no desenvolvimento e aprendizagem infantil 

O ensino-aprendizagem é enriquecido com o brincar, na variedade 
de suas formas e maneiras, contribuindo para o desenvolvimento 
psicomotor, da criatividade como a interpretação, imaginação, tomada 
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de decisões e argumentação. Vygostki (1998) ressalta neste sentido que 
a criança cria no brinquedo uma situação fantasiosa, ou seja, é através 
do brinquedo que a criança desenvolve a cognição e contribuiu para seu 
progresso em todo o processo educativo. 

Pode-se dizer que o brinquedo socializa o desejo, dando-lhe 
uma forma que pode ser dominada através da brincadeira. E 
porque a imagem sedutora relaciona-se com o desejo é que ela 
pode desencadear a brincadeira. Conceber brinquedos é produzir 
imagens que possuam um significado em relação à lógica do 
desejo como fundamento de brincadeira. (BROUGÈRE, 2010, 
p. 21).

Durante o desenvolvimento das atividades no período de estágio 
ficou evidenciado que no brincar a criança realiza toda a construção do 
conhecimento, pois atuando sobre os signos, os meninos e meninas, 
organizaram seu tempo e espaço, potencializando suas percepções. Em 
uma das propostas de prática foi realizado o jogo da primavera, onde 
eles tinham que pegar as flores conforme o número e cor solicitado 
e deveriam colocar sobre o número correspondente. Brincando foi 
trabalhado cores, escrita e quantidade.

O brincar motivou as crianças e a aprendizagem foi construída 
através de momentos prazerosos e menos cansativos. Elas usaram a 
inteligência e a criatividade, pois queriam ir muito bem nas atividades 
propostas, para isso deram o máximo de si para transpor os obstáculos 
sejam eles emocionais ou cognitivos. Piaget (1976), afirma que o lúdico 
é a fonte obrigatória das atividades da criança. Ele não é apenas uma 
forma de gastar energia ou para entreter as crianças, mas uma forma 
que enriquece e contribui no desenvolvimento cognitivo. 

 O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício 
sensório-motor e de simbolismo, uma assimilação do real à 
atividade própria, fornecendo a esta seu alimento necessário e 
transformando o real em função das necessidades múltiplas do eu, 
por isso, os métodos ativos de educação das crianças exigem todos 
que se forneça as crianças um material conveniente, a fim de que, 
jogando, elas cheguem a assimilar as realidades intelectuais que, 
sem isso, permanecem exteriores a inteligência infantil. (PIAGET 
1976, p.160).

Neste aspecto, o brincar não é meramente uma recreação 
para distrair ou passar o tempo, pelo contrário, representa um 
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comprometimento dos profissionais e da instituição e ocupa um espaço 
de relevante importância na educação que as escolas oferecem, pois eles 
contribuem para o desenvolvimento e crescimento do aluno. Brincando 
a criança pode de forma natural e despretensiosa testar hipótese e 
explorar sua potencialidade criativa. 

A escola precisa oferecer recursos para o desenvolvimento do 
lúdico e neste sentido a EMEI A Sementinha possui uma excelente 
infraestrutura, com amplas salas de aula, com a alternativa de usar mais 
que uma sala para desenvolver o trabalho, biblioteca, pátio com caixa 
de areia coberta, parquinho, campo de futebol, entre outros. Todo o 
ambiente escolar convida para o lúdico, proporcionando assim um 
ambiente rico em alternativas para o imaginário das crianças. 

Outro ponto relevante foi que nem sempre o planejado é 
realizado da forma sonhada, pois os anseios, gostos e criatividade 
das crianças levam o professor a rever, mudar os planos e fazer do 
jeitinho deles, tornando a aula mais interessante, atrativa e com novos 
significados. Ostetto (1992, p.01) corrobora quando afirma que: 
“Planejamento pedagógico é atitude crítica do educador diante de seu 
trabalho docente. Por isso não é uma forma! Ao contrário, é flexível e, 
como tal, permite ao educador repensar, revisando, buscando novos 
significados para sua prática pedagógica”. 

Não é necessário levar tudo de forma acabada para os alunos 
achando que por serem pequenos não são capazes. Prova disso foi 
quando brincaram com a massinha de modelar, o que mais marcou 
os alunos foi que ela não veio pronta. Com os ingredientes em mãos 
confeccionaram a massinha. Ação esse que deu mais significado a 
brincadeira.  Ficaram maravilhados com a mágica de misturar tudo e 
ver se transformar na massinha para brincar. A euforia foi maior na hora 
de colorir a massa com o corante alimentício, cada um pode escolher 
a cor de acordo com sua preferência.  Ficaram todos com as mãos 
pintadas, mas valeu a pena a diversão que a atividade proporcionou, 
Macedo (2005, p. 87) afirma que “Brincar é envolvente, interessante e 
informativo”. E depois de pronta puderam criar formas e figuras com o 
auxílio de peças e palitos.

A brincadeira é um dos fatores mais significativos e importantes 
da infância, pois para manter seu equilíbrio com o mundo a criança 
precisa jogar, brincar, inventar, imaginar e criar. O professor necessita 
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entender a importância de inserir e utilizar o lúdico na sua prática 
pedagógica. Ficar atento aos benefícios que a brincadeira proporciona 
na evolução do pensar e aprender de seus alunos. O aprendizado pode 
ser enriquecido com o brincar, pois através das brincadeiras e jogos o 
aluno irá encontrar meios de superar suas dificuldades cognitivas. 

A ação do professor de educação infantil, como mediador das 
relações entre as crianças e os diversos universos sociais nos 
quais elas interagem, possibilita a criação de condições para que 
elas possam, gradativamente, desenvolver capacidades ligadas 
à tomada de decisões, à construção de regras, à cooperação, à 
solidariedade, ao diálogo, ao respeito a si mesmas e ao outro, 
assim como desenvolver sentimentos de justiça e ações de cuidado 
para consigo e para com os outros (BRASIL, 1998, p. 43).

Portanto a brincadeira é característica da infância e não existe 
infância sem o brincar, ele é inato segundo Chateau (1997). A própria 
ação do brincar, o fazer, é o objetivo da criança, para ela não importa 
o resultado.  Brincar é algo livre, em função disso não existe modos 
prontos de brincar. 

5 A importância da literatura no desenvolvimento e aprendizagem 
infantil 

Desde que nascemos tomamos conhecimento de fatos e histórias 
que outras pessoas nos contam, tornando o ato de contar histórias 
quase sempre presente no nosso cotidiano. O ser humano tem uma 
necessidade de contar tudo que lhe acontece, as vivencias, o sentimento, 
o que pensa e sonha, as vezes sendo fiel ao fato ou muitas vezes deixando 
que a imaginação aumente ou diminui o acontecido. Dessa necessidade 
surgiu a literatura, segundo Craidy e Kaercher (2001, p.81) “do desejo 
de ouvir e contar para, através desta prática, compartilhar”.  Dessa 
maneira a história, em verso ou prosa, da humanidade foi passada de 
geração a geração. 

A literatura infantil tem papel importante no desenvolvimento e 
aprendizagem das crianças, pois conecta-as com seu cotidiano e vivencia 
com seus pares. Quando lemos ou contamos histórias para nossos 
alunos ou filhos estamos ampliando seu senso crítico no momento em 
que as deixamos interagir, questionar, dar sua opinião sobre o que está 
ouvindo. Mallmann (2011, p.14) destaca que: “a literatura infantil é 
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um recurso fundamental e significativo, para a formação do sujeito, de 
um leitor crítico e ainda pode desenvolver os valores morais”. Outro 
fator relevante é que através da literatura a criança usa da imaginação 
para criar o cenário, os personagens da história, do conto, da poesia 
e transforma isso em uma nova arte através do desenho, pinturas, 
colagens e histórias. 

A literatura foi fundamental no estágio supervisionado, pois 
ela oportunizou aos alunos o entendimento dos temas propostos, 
facilitando a compreensão do que lhes foi apresentado, reconhecendo 
os caminhos com os quais se identificaram. Não só o texto prendia a 
atenção deles, mas o tom de voz, a sonorização, os fantoches, as figuras 
e elementos que faziam parte da história. Um pequeno detalhe nesta 
hora fazia grande diferença na percepção dos pequenos.

A esperança de uma criança, ao caminhar para a escola é encontrar 
um amigo, um guia, um animador, um líder - alguém muito 
consciente e que se preocupe com ela e que a faça pensar, tomar 
consciência de si de do mundo e que seja capaz de dar-lhe as 
mãos para construir com ela uma nova história e uma sociedade 
melhor. (ALMEIDA, 1987, p. 195).

Foi um momento prazeroso para os alunos, onde eles puderam 
interagir, hora ajudando a fazer um determinado som ou voz de um 
personagem, hora dando sua opinião ou simplesmente invertendo os 
papeis, onde eles recontavam do jeito deles aquilo que ouviam. Surgiram 
belíssimos materiais da imaginação deles. Um fator importante nesse 
momento foi o uso das mais variadas técnicas de contação de história, 
como: sonorização, fantoches, objetos diversos, formas, origami e o 
livro como foco principal, para despertar neles a atenção e futuramente 
o gosto pela leitura. 

Uma das técnicas que mais chamou a atenção dos alunos e da 
professora titular da turma foi a história sonorizada, como a história do 
Sítio do vovô Lobato, que tinha um sítio e vivia solitário até que resolveu 
ir buscar amiguinhos para alegrar o lugar. Conforme o desenrolar da 
história era feito o barulho do rio, com o auxílio do Pau de Chuva, 
sons de pássaros, vento e chuva e as crianças participaram da história 
ajudando o vovô a encontrar os animais e iam pegando os fantoches e 
imitavam a voz do animal escolhido, no final todos imitaram juntos, 
cada qual o seu, e o lugar ficou barulhento e feliz.
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A prática docente é imprescindível para despertar esse gosto 
pela leitura nos alunos, pois se utilizar técnicas monótonas ou fazer 
do momento da leitura algo obrigatório poderá despertar neles um 
sentimento de trauma e no futuro serão pessoas que não gostarão 
de ler. É fundamental o professor buscar um jeito diferente para 
contar a história, cria um ambiente propício e alegre que estimule a 
imaginação dos educandos. Assim poderemos nos emocionar, e saber 
que contribuímos para o gosto pelos livros e a leitura. 

Ler, pra mim, sempre significou abrir todas as comportas para 
entender o mundo através dos olhos dos autores e da vivência dos 
personagens [...] Ler foi sempre maravilha, gostosura, necessidade 
primeira e básica, prazer insubstituível [...] E continua, 
lindamente, sendo exatamente isso! (ABRAMOVICH, 1997, 
p.14).

A autora nos passa a real responsabilidade que o educador tem 
dentro desse processo de desenvolvimento e aprendizagem em relação 
a literatura infantil. Não podemos encarar o momento como um passa 
tempo ou meramente fazer porque está no plano de aula, é necessário 
compreender que precisamos ser articulador, parceiro e intercessor das 
mais diversas histórias, livros, contos e poesias. Ter a consciência de que 
a literatura serve para o enriquecimento do conhecimento do aluno e 
que nossas práticas vão interferir positiva ou negativamente os futuros 
leitores. 

As crianças gostam de se expressar de várias formas: pelos gestos, 
pela voz, pelo pensamento, pelo corpo, e para isso usam a imaginação. 
Transformando tudo em momentos mágicos, pois inventam e recriam 
as ideias. Menéres (1993, p.43) nos lembra que: “[...] no universo da 
imaginação há estranhos e ignorados caminhos que levam à terras 
sonhadas e terras reais”.   Esta é a grande magia de ser criança e que o 
professor não pode esquecer. 

 6 Considerações finais

O artigo ora apresentado é resultado de uma pesquisa realizada 
durante a realização do Estágio Curricular Supervisionado em Educação 
Infantil na turma do Pré 1 da Escola Municipal de Educação Infantil 
“A Sementinha” (EMEI A Sementinha) do Município de Selbach/
RS.  O estudo tentou responder ao problema de como as brincadeiras 
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e a literatura podem colaborar no processo de desenvolvimento e 
aprendizagem na educação infantil. 

A partir das experiências vivenciadas no período de estágio e da 
análise deste trabalho, podemos afirmar que o brincar e a literatura são 
instrumentos essências no processo de construção de conhecimento na 
Educação Infantil. Ficou evidenciado que o brincar, o jogo, as histórias, 
contadas ou inventadas, é característico de nossas crianças e o quanto 
à participação nas atividades propostas são importantes no ensino 
aprendizado do aluno. 

Com as práticas desenvolvidas ficou claro a participação ativa e o 
envolvimento das crianças e que esta participação ativa está intimamente 
ligada à aprendizagem ativa, essencial para o desenvolvimento cognitivo.  
Grando (2004) colabora com essa ideia quando afirma que está atuação 
dinâmica contribui para: “construção do seu próprio conhecimento, 
favorecendo a interação social entre os estudantes, a conscientização do 
trabalho em grupo, a criatividade, o senso crítico, a competição sadia e 
o resgate do prazer em aprender”.

O processo educativo na educação infantil é desafiador e faz com 
que o docente busque aprimoramento de seu conhecimento com um 
olhar direcionado ao trabalho de parceria do professor e aluno. Diante 
das transformações sócio cultural e política os desafios são uma luta 
constante na educação infantil, mesmo diante de todas as conquistas 
alcançadas nos últimos anos. Com esse entendimento que a formação 
docente para a educação infantil tem voltado o olhar para a infância da 
criança e o que é importante para a construção do seu conhecimento. 

O docente depara-se com situações adversas no seu cotidiano 
e a partir disso necessita analisar e reformular as ideias, práticas e 
entendimentos para alcançar a superação. O estágio supervisionado 
proporciona vivenciar a realidade da sala de aula e da escola e leva 
refletir sobre a teoria aprendida nas disciplinas curriculares do curso 
de graduação com prática vivenciada no dia a dia do universo escolar. 

O brincar e a literatura são meios eficazes de construção de 
conhecimento, principalmente na educação infantil, pois é nesta etapa 
que despertamos nas crianças o gosto pelo conhecimento, as habilidades 
cognitivas e motoras, quer seja através de um jogo ou uma história, 
ajudando-os no desempenho da escrita, fala, leitura e nas relações com 
seus pares. 
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Capítulo 8

A MÚSICA ERUDITA COMO TEMA DE ESTÁGIO 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

 João Pedro de Carvalho Silvello1

Sirlei de Lourdes Lauxen2 
Solange Beatriz Billig Garces3

1 Considerações iniciais

Se no início o mundo estava rodeado apenas pelo barulho 
produzido pela própria natureza, hoje podemos perceber 

que o mundo é dinâmico, movimentado e barulhento. Fazemos 
parte de um mundo cuja maioria da população é urbana e por isso 
somos rodeados pelos mais diversos tipos de movimentos, entre eles as 
vibrações sonoras, nas quais percebemos sob a forma de barulho das 
máquinas e criações humanas e, raramente, quando fizemos algumas 
pausas dessa rotina barulhenta da vida moderna, ouvimos os ruídos do 
nosso próprio corpo ou da natureza que nos rodeia.

 No entanto, há algo fundamental que o ser humano descobriu 
desde o início, a combinação de determinados barulhos (frequências) 
com silêncios que gera algo denominado de música. A música foi a 
primeira arte a surgir, e desde então vêm se reinventando através dos 
tempos. É um sistema de signos, uma linguagem que deve ser construída 
ao longo da vida de todos; “ela é um jogo dinâmico” alimentado através 

1 Licenciado em Pedagogia – UNICRUZ.  Mestrando do Programa de Pós-graduação 
em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social – UNICRUZ – email:joao.
silvello@sou.unicruz.edu.br

2 Doutora em Educação pela UFRGS. Professora Titular III  do Programa de Pós-
graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social – UNICRUZ – 
email:slauxen@unicruz.edu.br

3 Doutora em Ciências Sociais pela UNISINOS. Professora Titular III  do Programa 
de Pós-graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social – UNICRUZ 
-email:sgarces@unicruz.edu.br
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de todas as experiências sonoras. 
Já, a educação tem como objetivo principal orientar o processo 

do desenvolvimento intelectual (GAINZA, 1988) e, também procura 
desenvolver os aspectos emocionais, morais, éticos e sociais. Em sua 
finalidade, a educação deve produzir um “ser humano integral”, um 
cidadão que é capaz de modificar o ambiente a sua volta. 

Partimos então, do pressuposto de que a música erudita é 
um gênero musical que não é conhecido por todos e, também não é 
oportunizado como parte integrante da educação para  a construção de 
um repertório musical consistente.

 A partir dessas reflexões iniciais partimos da seguinte 
problematização: “Como proporcionar uma vivência adequada à 
educação infantil na música erudita?” Sabemos que a música erudita 
é algo complexo, que pessoas, mesmo com anos de estudo musical, 
muitas vezes ainda encontram dificuldades em interpretá-la. A música 
é algo que as crianças gostam, é uma linguagem que o ser humano 
produz muito tempo antes de se comunicar através da fala, no entanto 
estudar música também é algo abstrato, ainda mais quando se fala em 
música erudita e alguns dos períodos musicais e obras mais complexos 
da história humana. A abordagem de trabalho com crianças não foi 
apenas apresentar a música erudita (barroca, clássica e romântica) para 
eles, mas proporcionar uma vivência com a música.

Para proporcionar esta vivência procuramos organizar os planos 
de aula em forma de quatro etapas: O que é música? As Qualidades 
do Som, Os Naipes de Orquestra e os Mestres da Música Clássica. 
Essa divisão dos conteúdos se fez necessária para que houvesse uma 
compreensão das crianças do “que elas estão escutando”. A primeira 
aula partiu do: “O que é música para eles?”, desmitificou o preconceito 
de que “música que não é cantada não é música”.

Assim, a partir da segunda aula partimos para as qualidades 
do som: Intensidade, Altura, Timbre e Densidade, para entender 
estas qualidades, a qual é um dos objetivos da Base Nacional Comum 
Curricular - BNCC, visto que para entender a estética da música 
erudita e sua complexidade é necessário entender estas qualidades 
primeiramente. 

A terceira etapa das aulas abrangeu os instrumentos que compõe 
uma orquestra, de forma que o conhecimento destes instrumentos 
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se torne natural para as crianças, apresentando-os a forma com 
que a orquestra se organiza, como se fosse uma “grande família dos 
instrumentos”. Por último, apresentamos os períodos da música 
erudita: Barroco, Clássica, Romântica e Moderna. 

O estágio foi realizado no ano de 2018 como parte prática da 
disciplina de Estágio em Educação Infantil. A turma escolhida para 
estágio foi uma turma de pré-escola B, com idade variando de cinco a 
seis anos, sendo esta a última etapa da educação infantil. Foram vinte e 
cinco(25) crianças, onze (11) meninos e quatorze (14) meninas, com a 
professora da escola tendo vinte (20) anos de experiência em educação 
infantil.

2 Brincando com a música

O andamento musical é algo extremamente importante 
para a interpretação musical, pois define a velocidade de execução e 
muitas vezes os sentimentos que serão passados pelo intérprete nas 
diversas interpretações que podem ser feitas a partir de uma música. 
A brincadeira com a música é algo que não é natural para o adulto. 
Ao contrário, ela se torna algo sério que tem que ser “encaixada” nos 
padrões aos quais o indivíduo se acostuma a ouvir enquanto cresce. No 
entanto, como ser brincante, a criança foge a essa regra, transformando 
a música em brinquedo, que muitas vezes não é material. Conforme 
afirma Brito (2003, p.35) : brincando se faz música, pois assim, a 
criança se relaciona com o mundo que descobre a cada dia. Fazendo 
música, ela, metaforicamente “transforma-se em sons”. A relação da 
criança com a música é de uma exploração que vai além da simples 
classificação estética. 

 Para este ser brincante é muito mais prazeroso descobrir os sons 
que a cercam e que ela pode produzir com seu corpo e através de certos 
objetos do que classificar os sons de acordo com sua “estética sonora”, 
pois para ela isto muitas vezes não importa. 

Durante a fase de observação do estágio toquei para as crianças 
a peça de Bach, Minuet º3 na flauta doce para a turma que iria estagiar. 
Não foi difícil ouvir comentários por parte delas: “Isso não é música! É 
barulho”.

Este comentário revela algumas características interessantes dos 
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sujeitos observados, pois muitas vezes estas crianças nunca tiveram 
acesso a este tipo de “cultura”, e não entendem outro tipo de linguagem 
proposto por uma música que não possuí um cantor. “O envolvimento 
das crianças com o universo sonoro começa ainda antes do nascimento, 
pois na fase intrauterina os bebês já convivem com um ambiente 
rodeado por sons” (BRITTO, 2003, p.35).

Se resgatarmos Vygotsky (2009, p.89): “O fato de que o 
aprendizado das crianças começa muito antes de elas frequentarem a 
escola. Qualquer situação com a qual a criança se defronta na escola tem 
sempre uma história prévia”. O que Brito (2003)  afirma é basicamente 
o que Vygotsky (2009) traz:  sem essas “experiências” sonoras, não 
existirá um repertório para a comunicação musical. Se colocarmos este 
pensamento para a turma um pré-2, logo perceberemos que não oferecer 
a eles esta experiência sonora, resultará em uma comunicação musical, 
encarando a música como a linguagem, sem grande abrangência. 

 O planejamento do estágio procurou mudar a percepção de 
música para as crianças. Ao todo foram planejadas dez (10) aulas que 
procuraram abordar desde questões básicas e subjetivas até a apreciação 
musical. As aulas foram divididas em quatro etapas: 

Quadro 1 – Organização das aulas de Música

Aula Tema

1º Aula O que é Música para Você?

2º a 4º Aula As Qualidades do Som

5º a 7º Aula Os Naipes de Orquestra

8º a 10º Aula Os Grandes Mestres da Música
  

Estas etapas facilitaram a organização dos conteúdos 
desenvolvidos na vivência em música erudita. Partimos de algo básico e 
subjetivo, perguntando para as crianças “o que era música para elas?” e 
chegamos nas últimas três aulas, em apreciações musicais e brincadeiras 
com grandes clássicos da música erudita. 

3 O professor como maestro

 A experiência do estágio na educação infantil se alternou entre 
momentos majestosos, com a turma escolhida respondendo de forma 
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incrível às atividades propostas e momentos onde nada estava cômodo 
para o estagiário. Se compararmos o professor a um maestro que deve 
reger uma orquestra, o estagiário estava em seu primeiro “momento” 
conduzindo uma complicada sinfonia, composta por ele mesmo, onde 
os músicos a todo momento testavam o novo regente, o desafiando a 
“mostrar seu trabalho”.  

 A parte mais difícil de um estágio é a transposição do que se 
aprendeu na academia (teoria) para o desenvolvimento da aula em si 
(prática pedagógica). A realidade que se é estudada nas academias não 
se reflete nas instituições públicas que geralmente ofertam as vagas de 
estágio, o que causa um “choque” no estagiário, enfrentando turmas 
completamente lotadas e instalações que dificultam ainda mais esta 
transição entre a academia e a prática escolar.  Por isso fomos buscar em 
Freire algumas explicações: 

O estágio pedagógico constitui a vertente prática dos cursos de 
preparação dos professores que permite a iniciação à prática letiva, 
através do envolvimento dos estagiários em atividades letivas e em 
atividades de formação que possibilitam a reflexão, quer sobre as 
experiências vividas e o seu impacto no pensar e agir profissional, 
quer sobre os efeitos das suas ações nos alunos. Os estágios 
pedagógicos permitem aos estagiários a aquisição de saberes, 
relacionados com o como ensinar e o como agir profissionalmente 
e também consciencialização das mudanças que neles se vão 
realizando, possibilitando a compreensão do sentido da mudança, 
o que pode facilitar a transição do pensamento académico para o 
pensamento pedagógico. (FREIRE, 2001, p.19).

  A organização das aulas em blocos gerou temas interessantes 
para o debate com a turma, no entanto destacamos a falta de estrutura 
oferecida pela escola para a grande quantidade de alunos. Havia muitas 
interferências, como por exemplo, quando se entrava no assunto de 
interesse da turma aconteciam interrupções vindas do meio externo, 
visto que a sala da turma ficava em frente ao pátio da escola, onde 
normalmente os alunos do turno inverso ou as professoras dos anos 
iniciais estavam realizando atividades.

 A primeira aula se deu com a questão “o que é música para 
vocês?”, surgido durante as observações com a turma, quando algumas 
crianças afirmaram que uma música erudita tocada na flauta doce, 
não era música, mas era barulho. As atividades propostas para este dia 
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envolviam uma playlist (lista de músicas) previamente selecionadas, em 
diversos idiomas e diversos estilos musicais (um diferente do outro), 
onde o estagiário perguntava para as crianças Isso é Música ou Não? e 
anotando as respostas dela em um caderno.

 As músicas selecionadas envolveram Badinerie – J.S. Bach, 
Dona Maria – Thiago Brava, Tico Tico no Fubá – Zeca Abreu, Rock Mi 
– VoxxClub e um Canto Diafônico Tuvano. Destacamos a presença de 
duas músicas em outros idiomas, como por exemplo, Rock Mi, que é 
uma música cantada em alemão e o Canto Diafônico Tuvano, o qual 
é um canto cultural da Mongólia, característico por ser um canto sub-
harmônico.

 A reação das crianças a cada música foi diferente. Ao ouvir Dona 
Maria, as crianças cantaram junto com a música que já era conhecida 
delas; Tico Tico no Fubá se revelou uma surpresa, pois a versão tocada 
em piano animou as crianças que levantaram para dançar. Badinerie foi 
outra surpresa, pois houve uma reclamação de que a música era “muito 
lenta”, enquanto Rock Mi fez todos dançarem e tentarem adivinhar 
em qual idioma ela era cantada. A última surpresa se fez pelo canto 
diafônico tuvano, e a capacidade que ele teve de fazer as crianças se 
assustaram no primeiro momento e depois se concentrarem na música. 

 A reação ao canto diafônico chama a atenção por ser algo 
completamente fora da esfera cultural das crianças. Elas se surpreenderam 
de forma “assustada” em um primeiro momento, achando que o som 
era de um monstro (nas palavras delas), mas depois começaram a se 
concentrar naquele som que era estranho, mas novo e diferente ao 
mesmo tempo. Com isso teve início a brincadeira de tentar adivinhar 
as palavras cantadas.  

Como coloca Brito (2003, p. 35) “ As cantigas de ninar, as 
canções de roda, as parlendas e todo o tipo de jogo musical têm grande 
importância, pois é por meio das interações que se estabelecem que 
os bebês desenvolvem um repertório que lhes permitirá comunicar-se 
pelos sons.” Ainda, o mesmo autor afirma que alguns tipos de canções 
já fazem parte da vida da criança desde a fase intrauterina e já estão 
acostumadas com alguns estilos musicais e por isso gostam deles. No 
caso do canto diafônico tuvano, ele causa estranheza por não ser um 
gênero conhecido e para muitas crianças foi o primeiro contato com 
este estilo musical. Essa afirmação de Brito (2003) tem a ver com a 
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mediação com o meio em que esta vive, assim como referenda Vygotsky 
(2009, p. 94):

É o fato de que o aprendizado das crianças começa muito antes 
de elas frequentarem a escola. Qualquer situação de aprendizado 
com qual a criança se defronta na escola tem sempre uma história 
prévia. Por exemplo, as crianças começam a estudar aritmética 
na escola mas muito antes elas tiveram alguma experiência com 
quantidades. 

As afirmações das crianças, em um primeiro momento, sobre o 
canto diafônico tuvano é de que não era música, no entanto depois de 
ouvirem mais atentamente e de uma pequena discussão acerca do que 
era música para eles, houve um consenso geral de que se tratava de uma 
música diferente e, assim como as músicas eruditas,  não apresentavam 
um cantor.

Na visão das crianças, música era aquela que apresentava um 
cantor e por isso, para elas as músicas instrumentais eram consideradas 
apenas barulho. Ainda, cabe destacar a “correção do erro verbal”, ao 
ver algum instrumentista pegar um instrumento para tocar alguma 
música, ou para pedir para o professor colocar alguma música, pois elas 
utilizavam o verbo cantar. Isto ficou bem evidenciado na primeira vez 
que o estagiário tocou flauta para as crianças com o pedido: Professor, 
o senhor pode cantar a música da Poliana? Essa correção seguiu até o 
último dia de estágio, com o estagiário falando para as crianças que o 
certo é tocar a música, quando se trata de um instrumento e não cantar. 

A qualidade de um som é conhecida como “timbre”, pois é 
esta que permite que consigamos distinguir sons de mesma frequência 
produzidos por fontes diferentes. Esse conteúdo foi trabalhado na 
quarta aula, quando utilizamos uma produção audiovisual disponível 
no youtube do compositor russo Sergei Profokiev denominada Pedro e 
O Lobo. Nesta produção, cada instrumento representa um personagem 
da história:

Quadro 2 - Personagens de Pedro e o Lobo

PERSONAGEM INSTRUMENTO

Passarinho Azul Flauta Transversal

Pato Oboé

Gato de “Patas de Veludo” Clarinete
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Vovô Resmungão Fagote

Caçadores Tímpanos

Lobo Trompas

Pedro Violino/Cordas
 

O compositor compôs para cada instrumento uma linha 
melódica que se adapta ao personagem que representa. A flauta, por ser 
o instrumento mais rápido da orquestra, representa o passarinho ligeiro, 
que no final do conto engana o lobo com sua incrível velocidade. As 
trompas, com seu som misterioso e ameaçador são o lobo, sombrio, 
com uma melodia que sempre anunciava sua chegada. 

Mesmo com a grande duração da composição, pode-se observar 
que a turma se interessou pela obra. As crianças como de praxe, 
começaram a se identificar com alguns personagens, exclamando: “Eu 
sou o lobo” ou “Eu sou o pássaro”. O personagem que chamou mais a 
atenção das crianças foi o lobo, personagem já conhecido de vários 
contos infantis.

O lobo não é um bicho tão grande e raramente ataca o homem 
então porque ele foi escolhido para este papel tão desabonador? 
Acreditamos que justamente por ser a versão maligna do cachorro: 
Ambos partilham a mesma carga genética, conforme a raça pode 
cruzar entre si. Enfim, um canídeo. (CORSO; CORSO, 2006, 
p. 59).

A identificação com os personagens não é algo só da criança,  pois 
os adultos também fazem isso ao assistirem alguma obra audiovisual, 
entretanto esta linguagem na criança está mais presente pois mexe com 
suas fantasias; a escolha de alguns pelo lobo ou pelos caçadores se dá 
pelo “poder” que eles representam. O lobo é uma constante ameaça 
ao personagem principal e aos secundários, enquanto os caçadores são 
aqueles que detêm as “armas” capazes de detê-los.

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical 
e escrita. Linguagens que interagem superpostas, interligadas, 
somadas, não separadas. Daí a sua força. Somos atingidos por 
todos os sentidos e de todas as maneiras. O vídeo nos seduz, 
informa, entretém, projeta em outras realidades (no imaginário), 
em outros tempos e espaços. (MORAN, 1995, p. 2).



  157
Formação de Professores em Serviço - PARFOR E UNICRUZ

Ainda, a identificação também se dá pelos sons dos instrumentos. 
Os tímpanos que representam os caçadores “agitaram a turma”, as 
trompas a deixaram em um estado de tensão emocional, enquanto as 
cordas agiram como uma forma de aliviar essa tensão com sua melodia 
mais suave.

Após a exibição, discutimos com a turma a diferença no timbre 
dos instrumentos, perguntando para eles as características de cada 
personagem. “O passarinho era ligeiro e a flauta tocava rápido!”, “O som 
da trompa dá medo”. Com o tema levantado procuramos instigar ainda 
mais a curiosidade sobre a diferença nos sons, pedindo para que um 
menino e uma menina ficassem no meio de uma roda e falassem seus 
nomes, um de cada vez.

 A turma logo percebeu que se tratava de voz com timbres 
diferentes, e logo associou as outras duas qualidades aprendidas nos 
dias anteriores, falando que a voz do menino era mais “gorda” (grave) 
e a voz da menina era mais fina (aguda). Com a diferença estabelecida 
partimos para o registro da aula, onde as crianças desenharam a sua 
parte favorita da história.

 A quinta aula se tratou de uma transição das aulas de qualidades 
do som, para os naipes de orquestra. Trabalhamos com as crianças: 
cordas, madeiras e metais, deixando de fora a percussão por falta de 
tempo e material. Na quinta aula trabalhamos as cordas, tendo como 
representante deste grupo o Violino. Primeiramente apresentamos 
um desenho animado para as crianças da “Pantera Cor de Rosa”, no 
episódio Pink Plunk Pink, onde o a protagonista é uma violinista de 
uma orquestra.

 A partir daí realizamos um trabalho de vivência com as 
crianças, perguntando para elas: “O som do violino é alto ou baixo?”, 
“Fino ou grosso?”, “Alegre ou Triste?” Estas perguntas visavam 
caracterizar o instrumento que elas estavam prestes a conhecer. Então, 
disponibilizamos dois violinos, um no tamanho 4/4 e outro no tamanho 
3/4 e, ao abrir os “estojos” dos instrumentos, as crianças ficaram em 
silêncio.

 Em um primeiro momento, explicamos para eles como o som 
do violino era produzido, mostrando o arco feito de crina animal e o 
instrumento. Depois tocamos algumas músicas simples no instrumento 
para apreciação do som.  As crianças ainda puderam pegar o instrumento 
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e o arco, tocá-lo, vivenciando algo que, infelizmente está longe de sua 
realidade.

 As vinte e cinco (25) crianças tiveram a oportunidade de por 
alguns minutos segurarem e tentarem tocar o violino 3/4, com a grande 
maioria dizendo que nunca havia visto um daqueles instrumentos ou 
segurado um. Assim, acreditamos ter oportunizado uma verdadeira 
vivência  para eles.

 A oitava aula se deu com um trabalho com a música “Bolero 
de Ravel”, do compositor francês Maurice Ravel. Após o trabalho com 
os naipes de orquestra, partimos para a “formação” de uma orquestra, 
quando todos os instrumentos se unem. Para isso, utilizamos  um estilo 
de vídeo conhecido como flashmob, os quais são estilos de apresentações 
artísticas onde um grupo de no mínimo dez pessoas se repentina 
instantaneamente em público e realizam uma performance por um 
período limitado de tempo, e após, se dispersam como se nada tivesse 
acontecido. 

 O vídeo começa em uma praça pública em uma cidade 
espanhola, onde um menino começa a tocar um tarol no ritmo 
característico do bolero, logo após chegam as flautas, seguidos dos 
violinos e assim por diante.

 Embora a proposta do vídeo fosse boa para apresentar a ideia 
da formação de uma música orquestrada, a idade das crianças e sua 
concentração não permitiu que o momento fosse bem utilizado. No 
momento da exibição do vídeo houve muita conversa e não aconteceu 
o real entendimento da proposta da atividade. Isso demonstrou que 
houve a escolha de uma metodologia errada para aquela aula e par a 
idade das crianças, pois exigia um domínio compreensivo maior em 
relação ao estágio destas.

 Após assistirem ao vídeo, a proposta feita pegou as crianças de 
surpresa, pois apresentamos partituras, perguntando para as crianças se 
elas sabiam o que era aquilo. O desafio daquela aula era aprender a fazer 
o “registro musical” através da escuta do Bolero de Ravel.

O maior desafio para as crianças não era “desenhar algo que 
eles viram no vídeo”, mas sim desenhar o som, algo invisível para seus 
olhos, ou seja, conseguir abstrair, pois nessas fase as crianças anda não 
são capazes de fazer isso. 
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Assim, o maior desafio nesta atividade foi explicar a atividade 
para os alunos; sentimos dificuldades em explicar como fazer, pois não 
bastava repetir inúmeras vezes que não era para desenhar as pessoas na 
praça (aqui a nossa falta de experiência do trabalho pedagógico com 
alunos da educação infantil se refletiu). Neste momento a professora 
supervisora colaborou, orientando os alunos de forma mais experiente: 
É para desenhar a forma do som, como você acha que ele é. 

A criança de três anos que, ao ouvir um impulso sonoro curto, 
realiza um movimento corporal está transpondo o som percebido 
para outra linguagem, materializando, de certa maneira, aquilo que 
ouviu. Diferentes tipos de sons (curtos, longos, em movimentos, 
repetidos, muito fortes, muito suaves, graves, agudos) podem ser 
traduzidos corporalmente numa realização intuitiva e espontânea 
da percepção dos sons ouvidos. (BRITO, 2003, p. 179).

 O registro musical de cada criança ficou diferente, no entanto 
percebemos algumas semelhanças, conforme instrumentos diferentes 
apareciam, cores diferentes eram usadas, frases musicais mais longas 
eram representadas por linhas, enquanto frases curtas e rápidas eram 
representadas por pontos.

Desenhar o som, que podemos considerar como um primeiro 
modo de notação dos sons, é trazer para o gesto gráfico aquilo 
que a percepção auditiva identificou. Partindo do registro gráfico, 
chega-se a criação de códigos de notação que serão lidos, para 
serem decodificados pelo grupo, num processo sequencial que 
respeita níveis de percepção, cognição e consciência. (BRITO, 
2003, p. 179).

 Talvez, tenhamos escolhido uma metodologia complexa demais 
para a idade das crianças e, especialmente para este tipo de atividade 
de registro musical, deveríamos ter utilizado um único instrumento 
como os blocos musicais, a escaleta, a flauta doce ou o xilofone, pois 
propiciariam um desenho mais limpo, e as crianças compreenderiam 
melhor a atividade. 

Todavia, entendemos que quanto mais experiências são 
oportunizadas às crianças, especialmente de forma lúdica, mais 
as crianças desenvolverão suas capacidades de cognição. Tal como 
explicitam Puentes e Longarezi (2013, p. 256 apud  PEREIRA, 2017, 
p. 185):
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[...] a escola é responsável por conduzir na criança pequena o 
desenvolvimento do pensamento teórico que favorece neste 
momento em especial, a sua percepção e a sua memorização dos 
principais conceitos, assim, segundo Davydov, pensar significa 
inventar, construir na mente o projeto ideal (o que corresponde as 
finalidades da atividade em sua ideia primeira) do objeto real que 
deve ser o resultado do processo laboral colocado em pressuposto, 
daí ao pensamento teórico são atribuídas algumas particularidades 
específicas, tais como: a) o objeto do conhecimento é colocado 
mentalmente em condições de objetividade; b) a realidade se 
modifica em objeto das posteriores transformações mentais; 3) 
no experimento dado se forma um sistema de conexões mentais 
dentro do qual é situado o objeto. 

Assim, ao findar o relato dessa vivência podemos explicitar que 
cada ser humano é único e constituído de diversas experiências que 
lhe dão/darão a “bagagem” para as escolhas que faz/fará todos os dias.  
Nosso mundo é mediado pela linguagem à medida que precisamos 
nos comunicar uns com os outros, e somente quando a comunicação 
acontece é que a linguagem ganha sentido. A música enquanto 
linguagem escrita é representada através de símbolos e códigos que 
surgiram com a necessidade de fixar as ideias musicais, e assim preservá-
las (BRITO 2003).

Destarte, entendemos ter sido uma importante vivência para 
estas crianças o trabalho desenvolvido no período do estágio, pois 
coadunamos com o que traz Gainza (1988, p. 30):

O processamento de materiais sonoros e musicais se dá no interior 
do sujeito, de tal forma com que a energia proveniente da música 
absorvida se metaboliza em expressão corporal, sonora e verbal, 
engendrando diferentes sentimentos, estimulando a imaginação 
e a fantasia, promovendo, enfim, uma intensa atividade mental. 

A apreciação musical é algo subjetivo, ocorre no interior do 
sujeito como explica Gainza (1988), gerando uma reação imediata 
de sentimentos e movimento. Há crianças que não gostam de música 
erudita, isto ficou evidenciado conforme o desenvolvimento do estágio,  
no entanto a vivência oportunizada desta cultura tão abrangente 
e relevante na história, se torna importante para a construção do 
repertório particular do sujeito, deste não sendo privado 
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4 Considerações finais

 É somente com a experiência de diversos tipos de música que 
um indivíduo pode apontar seus favoritos e construir um repertório 
próprio. Sendo considerada quase sempre como escolha de “elite”, 
promover a vivência da música erudita para essa turma de educação 
infantil veio ao encontro com um dos principais objetivos da instituição 
escolar, ou seja, difundir a cultura e promover o acesso as mais variadas 
vivências.

No estágio, a divisão das aulas em quatro etapas, seguindo 
uma sequência lógica de “construção” de conhecimento musical foi 
acertada, pois as crianças aprenderam as qualidades do som e brincaram 
com a música como um todo. Em algumas atividades, pela nossa falta 
de experiência de trabalho pedagógico com alunos dessa faixa etária, 
percebemos que erramos ao utilizarmos uma metodologia baseada na 
música Bolero do compositor Maurice Ravel, pois esta deveria ter sido 
desenvolvida em etapas posteriores, quando as crianças estivessem em 
anos mais adiantados de estudo e que tivessem uma experiência musical 
em sequência, respeitando a sua idade e o seu desenvolvimento. 

 Destacamos a importância dessa vivência com os instrumentos 
musicais para as crianças, as quais tiveram acesso e puderam conhecer 
vários deles, entre os quais o violino que foi o mais destacado neste 
trabalho, sendo para algumas destas crianças, até então, uma 
oportunidade única. Ainda, a apreciação da história do Pedro e o Lobo 
destacamos o aproveitamento que as crianças obtiveram da narrativa, 
relacionando os instrumentos que eram apresentados nas aulas 
posteriores com os personagens da obra.

Como futuro professor, percebemos que estes conhecimentos 
práticos pedagógicos constituíram os primeiros saberes da experiência 
(com erros e acertos), adquiridos na prática profissional. 
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Capítulo 9

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E 
AVALIAÇÃO EXTERNA: A INTERDEPENDÊNCIA 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

Karine Bueno do Nascimento1

Maria Lourdes Backes Hartmann2

1 Considerações iniciais 

De acordo com a Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 
1988), a educação é um direito social (art. 6) de todos 

os cidadãos e dever do Estado e da família (art. 205). Segundo Cury 
(2008, p. 296), no que tange ao direito à educação para todos, “nascem 
prerrogativas próprias das pessoas em virtude das quais elas passam a 
gozar de algo que lhes pertence como tal”. Referente ao “dever de 
Estado, nascem obrigações que devem ser respeitadas por parte de 
quem tem a responsabilidade de efetivá-las” (CURY, 2008, p. 296).

E, para a efetivação das responsabilidades do Estado para com 
a educação, considerando os princípios de ensino dispostos no art. 
206 da Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 1988) e art. 3 da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996), 
são elaboradas políticas públicas. Entende-se por políticas públicas, 
“todo conjunto sistemático de ações e procedimentos relacionados, 
publicamente adotado por autoridade governamental com o propósito 
de lidar rotineiramente com algum tema” (REIS, 2010, p. 1). Dessa 
maneira, é que se originam as políticas públicas educacionais. São 
diversas as políticas públicas educacionais criadas pelo Estado, todavia, 
este estudo terá como foco duas: avaliação externa e a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC).

1 Acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade de Cruz Alta.
2 Orientadora e docente do Curso de Pedagogia da Universidade de Cruz Alta.
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Entende-se por avaliação externa, no contexto escolar da 
educação básica, “todo processo avaliativo do desempenho das escolas 
desencadeado e operacionalizado por sujeitos alheios ao cotidiano 
escolar, que abrange contingente considerável de participantes” 
(MACHADO; FREITAS, 2014, p.116). Estas avaliações têm como 
objetivo fornecer subsídios para a criação, modificações e/ou supressões 
de políticas públicas direcionando desta forma os recursos técnicos, 
pedagógicos e financeiros (FREITAS, 2013), visto que a avaliação 
educacional, externa e em larga escala, por meio da aplicação de testes 
padronizados objetivam avaliar os níveis de proficiência dos alunos.

Nessa perspectiva, Limeira (2012) salienta que o tema avaliação 
tem se destacado cada vez mais nas políticas públicas de educação como 
parte de um conjunto de ações para “medir” a melhora da qualidade do 
ensino público oferecido em todo o país. Porém, de acordo com Vianna 
(2002, p. 82) “a medida da qualidade em educação, entretanto não pode 
ficar restrita apenas ao desempenho escolar; necessita, também, verificar 
outras variáveis que se associam e condicionam o rendimento escolar”. 
Nesse sentido é que se somam as críticas em relação à articulação entre 
a proficiência da avaliação externa e a qualidade da educação.

 No que se refere a BNCC, essa não é, assim como a avaliação 
externa, um debate novo no Brasil. A Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988) define em seu art. 210 
que “serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 
de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos, nacionais e regionais”. A Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) também define em seu 
art. 26 que os currículos da educação básica “devem ter base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 
estabelecimento escolar, por parte diversificada”.

Salienta-se que Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 
2014), que determina diretrizes, metas e estratégias para a política 
educacional para o período de dez anos (2014-2024), entrelaça as 
políticas públicas educacionais da BNCC e avaliação externa ao ficar 
determinar que para o desenvolvimento da Meta 7 (fomentar a qualidade 
da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do 
fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias 
nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
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(IDEB), uma das estratégias adotadas (7.1) será estabelecer e implantar, 
mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a 
educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos 
e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) 
para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade 
regional, estadual e local.

Deste modo, em 2017, foi homologada, após muitos debates 
contraditórios, a BNCC para a educação infantil e anos iniciais do 
ensino fundamental. Já em 2019, foi homologada a BNCC para o 
ensino médio, estabelecendo, integralmente, a BNCC para a educação 
básica. Dessa maneira, a BNCC é uma política pública educacional 
de Estado que visa garantir o conjunto de aprendizagens essenciais aos 
estudantes brasileiros ao longo da educação básica (BRASIL, 2017a). 
Para isso, a BNCC configura-se como um documento normativo que 
implicará nas proposições de currículos das escolas; na formação de 
professores (inicial e continuada); na produção de materiais didáticos; 
e, por fim, nas matrizes e exames de avaliação externa (BRASIL, 2017a). 

Por se tratar de uma política pública que implicará em reformas 
educacionais, surgiu o seguinte problema de pesquisa: Como a Base 
Nacional Comum Curricular (re)orientou as políticas públicas 
educacionais de avaliação externa para a educação básica entre os anos 
de 2017 a 2019? Frente ao exposto, este estudo teve como objetivo geral 
analisar como a BNCC (re)orientou as políticas públicas educacionais 
de avaliação externa para a educação básica entre os anos de 2017 a 
2019.

2 Percurso teórico-metodológico

As pesquisas, de acordo com Gil (2010), podem ser classificadas 
de acordo com sua abordagem, objetivos e métodos adotados. Dessa 
maneira, esta pesquisa caracteriza-se, de acordo com a sua abordagem, 
como qualitativa. Segundo Minayo (2001, p. 22), a pesquisa qualitativa: 

[...] se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade 
que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o 
universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores 
e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis.
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No que tange os objetivos, a pesquisa caracteriza-se como 
descritiva e exploratória. De acordo com Gil (2010), as pesquisas 
descritivas têm como finalidade a descrição de características de 
determinado fenômeno. Já as pesquisas exploratórias “têm como 
objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas 
a torná-los mais explícitos [...] tendo em vista o aprimoramento de 
ideias em torno dos assuntos investigados” (GIL, 2010, p. 27).

Com relação aos métodos adotados para produção dos dados, 
caracteriza-se como documental e bibliográfica. Segundo Severino 
(2007, p. 122), a pesquisa documental “tem como fonte documentos 
[...] cujos os conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum 
tratamento analítico, [...] a partir do qual o pesquisador vai desenvolver 
sua investigação e análise”. Os documentos analisados para a produção 
dos dados foram as duas versões preliminares da Base Nacional 
Comum Curricular, de 2015 e 2016, e a versão final da BNCC3 de 
2017 (BRASIL, 2017a), bem como portarias, resoluções e decretos que 
tratavam do tema.

Concomitante a pesquisa documental, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica. Segundo o autor supracitado, a pesquisa bibliográfica 
“é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de 
pesquisas anteriores [...] o pesquisador trabalha a partir das contribuições 
dos autores dos estudos analíticos constantes em textos” (SEVERINO, 
2007, p. 122). A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir de leituras 
em produções, leia-se artigos em periódicos, teses e dissertações. 

 A análise dos dados produzidos deu-se a partir da Análise de 
Conteúdo (BARDIN, 2011). De acordo com a autora supracitado, o 
termo análise de conteúdo designa:

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos 
ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos 
às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 
mensagens (BARDIN, 2011, p. 47). 

Bardin (2011) indica que a utilização da análise de conteúdo 
prevê três fases fundamentais, a pré-análise, a exploração do material e 

3 As versões da BNCC (1ª, 2ª e 3ª) foram acessadas e estão disponíveis no site próprio 
da base, vinculado ao Ministério da Educação (BRASIL, 2017a).
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o tratamento dos resultados. Câmara (2013, p. 182) reforça que neste 
processo de análise, “o pesquisador busca compreender as características, 
estruturas ou modelos que estão por trás dos fragmentos de mensagens 
tornados em consideração”. Dessa maneira, a interpretação deve 
“ir além do conteúdo manifesto dos documentos, pois, interessa ao 
pesquisador o conteúdo latente, o sentido que se encontra por trás do 
imediatamente apreendido” (CÂMARA, 2013, p. 188). 

3 Categorias analíticas: a interdependência das políticas 

A BNCC teve três versões. A primeira data de setembro de 
2015, a segunda de maio 2016, e por fim, a terceira e homologada, 
de dezembro de 2017. Ao analisar as três versões da BNCC e suas 
relações com as políticas públicas de avaliação externa, ressalta que a 
primeira versão não abordou questões relacionadas à avaliação externa. 
De acordo com o texto de apresentação da primeira versão da BNCC, 
elaborado por Renato Janine Ribeiro, Ministro da Educação na época: 

Dois rumos importantes serão abertos pela BNC: primeiro, a 
formação tanto inicial quanto continuada dos nossos professores 
mudará de figura; segundo, o material didático deverá passar por 
mudanças significativas, tanto pela incorporação de elementos 
audiovisuais (e também apenas áudio, ou apenas visuais) quanto 
pela presença dos conteúdos específicos que as redes autônomas 
de educação agregarão (BRASIL, 2015, p. 2, grifo nosso).

Todavia, a segunda versão amplia as ramificações BNCC e 
destaca que a mesma integra a Política Nacional de Educação Básica. De 
acordo com o texto da segunda versão (BRASIL, 2016), a base implicaria 
em quatro outras políticas nacionais: a de formação de professores 
(inicial e continuada); a de materiais e tecnologias educacionais; a de 
infraestrutura; e, por fim, a de avaliação da educação básica. O mesmo 
discurso manteve-se na terceira versão da base, visando com que a 
articulação destas cinco políticas públicas educacionais, garantam as 
condições para a oferta de uma educação de qualidade na educação 
básica. 

Considerando a complexidade do que se pretende com a BNCC, 
e a partir das análises realizadas, tendo em vista o objeto de pesquisa, 
chegou-se a três categorias: a reorientação das matrizes de avaliação 
externa; criação de uma Política Nacional de Avaliação e Exames da 
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Educação Básica e a alfabetização antecipada.

3.1 Reorientação das matrizes de avaliação externa

Em 20 de dezembro de 2017, por meio da Portaria nº 1.570 
(BRASIL, 2017b), foi homologada a BNCC. Já em 22 de dezembro de 
2017, por meio da Resolução CNE/CN nº 2, de 22 de dezembro de 
2017 (BRASIL, 2017c), que institui e orienta a implementação da base, 
determina em seu art. 16 que as matrizes de referência das avaliações e 
dos exames, em larga escala, da educação básica, devem ser alinhadas à 
BNCC, no prazo de 1 (um) ano a partir da sua publicação.

Todavia, no período de análise em questão, a Diretoria de 
Avaliação da Educação Básica (DAEB) (BRASIL, 2018), define que 
o calendário de implementação, conforme previsto no PNE, quando 
estipula metas para o IDEB, dar-se-á até 2021. Frente ao exposto, a 
DAEB priorizou pela implementação, em 2019, de algumas etapas da 
educação básica, a saber:

Quadro 1 – Reorganização das matrizes de avaliação externa vinculadas a BNCC

PÚBLICO ALVO FORMULAÇÃO DOS 
ITENS

ÁREAS DE 
CONHECIMENTO

2º ano do Ensino 
Fundamental BNCC Língua Portuguesa

Matemática

9º ano do Ensino 
Fundamental BNCC Ciências da Natureza 

Ciências Humanas

Fonte: BRASIL (2019)

De acordo com o DAEB (BRASIL, 2018), a opção por estes 
públicos alvos e áreas de conhecimento para implementação das 
matrizes curriculares em consonância com a BNCC, deu-se em virtude 
de que estas avaliações não implicaram no cálculo do IDEB.

Todavia, independente do IDEB, o art. 17 da resolução que 
institui e orienta a implementação da BNCC (BRASIL, 2017c), 
determina que, considerando a valorização da formação inicial e 
continuada de professores, os currículos dos cursos e programas a eles 
destinados devem adequar-se e implementar a BNCC no prazo de dois 
anos, contados da publicação, prazo que encerra em dezembro de 2019. 

Além disso, no art. 15. da resolução supracitada (BRASIL, 
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2017c), as instituições ou redes de ensino podem, de imediato, alinhar 
seus currículos e propostas pedagógicas à BNCC. Porém, o prazo para as 
adequações dos currículos à BNCC, é de, preferencialmente até 2019, e 
no máximo, até início do ano letivo de 2020 (BRASIL, 2017c). Para tal 
efetivação, estados e municípios realizaram esforços para a elaboração 
de suas propostas curriculares e proporcionar formações aos professores 
das redes de ensino ao longo de 2018 e 2019. 

Frente ao exposto, presencia-se um descompasso entre prazos 
estabelecidos para implementação da BNCC nas escolas de maneira 
efetiva e o calendário de avaliação do Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (SAEB) a partir das readequações das matrizes de avaliação 
externa. Certamente, os resultados deste descompasso poderão serem 
analisados de maneira mais pertinente em 2020, após a divulgação dos 
resultados do SAEB, em especial para o 2º ano do ensino fundamental.

3.2 Criação de uma Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação 
Básica

De acordo com Ristow (2008) e Libâneo, Oliveira e Toschi 
(2012), o Brasil, desde 1930 tem aplicado esforços elaboração de um 
sistema de avaliação das escolas públicas. Atualmente, as avaliações 
realizadas em âmbito nacional para a educação básica são desenvolvidas 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), 
órgão vinculado ao Ministério da Educação, e tem como objetivo avaliar 
a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a 
partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos.

A primeira avaliação externa criada no Brasil foi o Sistema de 
Avaliação do Ensino Público de 1º Grau (SAEP) em 1988, fruto de 
experiências anteriores do governo com projetos vinculados a região 
do nordeste fomentado pelo Banco Mundial (HORTA NETO, 2007). 
No entanto, foi somente em 1990 que ocorreu a primeira avaliação 
em nível nacional no Brasil. Segundo Horta Neto (2007, p. 7), “para 
adequar o recém-criado sistema à nomenclatura consagrada pela nova 
Constituição, em 1991, o SAEP passa a ser chamado de Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (SAEB)”.

 De 1990 até 2018, o SAEB foi aprimorado constantemente, 
visando adequar-se com as demandas. A seguir, apresenta-se um breve 
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histórico das adequações.
Quadro 2 - Histórico do SAEB

ANO DEMANDA

1990
Criação do SAEB, o qual teve como público alvo alunos da 1ª, 3ª, 
5ª e 7ª série, os quais foram avaliados nas áreas de conhecimento de 
Língua Portuguesa, Redação, Matemática e Ciências.

1993 e 1995 Aplicação do SAEB aos mesmos moldes de 1990.

1995
Uma nova ferramenta passou a ser utilizada no SAEB, a Teoria de 
Resposta ao Item (TRI), a qual possibilita a comparabilidade dos 
resultados entre os anos.

1997 e 1999

Público alvo foi alterado, passando a serem avaliados os alunos das 
etapas finais dos ciclos de escolarização: 4ª e 8ª séries do Ensino 
Fundamental e 3º série do Ensino Médio, bem como, além de escolas 
públicas, uma amostra de escolas privadas passa a ser avaliada.

2001, 2003 
e 2005

O público alvo manteve-se o mesmo (4ª e 8º série do ensino 
fundamental e 3ª série do ensino médio), no entanto, as áreas de 
conhecimento foram alteradas, ficando restritas a Língua Portuguesa 
e Matemática.

2005

SAEB sofreu uma reestruturação passando ser composto por duas 
avaliações: Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e Avaliação 
Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), também conhecida como 
Prova Brasil.

2007

Criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 
que permite ao Inep combinar as médias de desempenho dos 
estudantes, apuradas no Saeb, com as taxas de aprovação, reprovação e 
abandono, apuradas no Censo Escolar.

2013

Criada a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), a qual tem como 
objetivo avaliar os alunos do 3° ano do ensino fundamental em Língua 
Portuguesa e Matemática das escolas públicas, sendo esta avaliação 
atrelada a política pública do Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa. A ANA é aplicada anualmente.

2017

A avaliação torna-se censitária para a 3ª série do Ensino Médio e é 
aberta a possibilidade de adesão das escolas privadas com oferta da 
última série do ensino médio. Assim, não só as escolas públicas do 
ensino fundamental, mas também as de ensino médio, públicas e 
privadas, passaram a ter resultados no Saeb e, consequentemente, no 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Fonte: BRASIL (2019a).
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Todavia, a partir da homologação da BNCC, em 2018 foi 
criada a Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica 
(PNAEEB) por meio do Decreto nº 9.432, de 29 de junho de 2018 
(BRASIL, 2018). A partir deste decreto, ficou instituído que a Política 
Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica é integrada pelo 
SAEB, pelo Exame Nacional para a Certificação de Competências 
de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e pelo Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM).

No que tange ao SAEB, o artigo 5º do referido decreto 
(BRASIL, 2018), define que o SAEB é um conjunto de instrumentos 
que permite a produção e a disseminação de evidências, estatísticas, 
avaliações e estudos a respeito da qualidade das etapas que compõem a 
educação básica, isto é, a Educação Infantil; o Ensino Fundamental e o 
Ensino Médio. A partir disso, surge a primeira modificação, ou seja, a 
Educação Infantil passa a compor o SAEB.

Cabe destacar que de acordo com a Portaria nº 366, de 29 de 
abril de 2019 (BRASIL, 2019), que estabelece as diretrizes de realização 
do SAEB no ano de 2019, define que a Educação Infantil será avaliada 
mediante questionários destinados às Secretarias Estaduais e Municipais 
de Educação, para os diretores das escolas e pelas professoras das turmas. 
Os questionários têm como objetivo avaliar o acesso e oferta da educação 
infantil no país. Salienta-se que a partir da pesquisa bibliográfica não 
foram encontrados estudos que tratassem da questão aqui apresentada.

Outra alteração no SAEB a partir da criação da PNAEEB, foi 
que as nomenclaturas das avaliações ANA, ANRESC, conhecida como 
Prova Brasil, e ANEB, não serão mais utilizadas, e todas passaram a 
serem denominadas como SAEB e sua identificação ocorrerá em 
consonância com o ano da etapa de escolarização (BRASIL, 2018). 

Por fim, para os alunos do nono ano foram incluídas as avaliações 
de Ciências da Natureza e Ciências Humanas (BRASIL, 2018). Para 
Godinho e Farias (2013), em um estudo reflexivo, salienta que a 
possibilidade de inserção da área de Ciências da Natureza na Prova 
Brasil, atual SAEB 9º ano, teria como objetivo aproximar o sistema de 
avaliação brasileiro com os internacionais para fins de comparação de 
resultados, como por exemplo, o Programme for Internacional Student 
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Assessment (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) (PISA)4.

3.3 Alfabetização antecipada

Como visto no item anterior, a Avaliação Nacional de 
Alfabetização (ANA) foi criada em 2013 com objetivo de avaliar os 
alunos do 3º ano do ensino fundamental em Língua Portuguesa e 
Matemática das escolas públicas, sendo esta avaliação atrelada a política 
pública do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)5.

 Todavia, considerando o texto da 3º versão da BNCC (BRASIL, 
2017a), existem diversas passagens que definem que alfabetização dar-
se-á no 1º e 2º ano do ensino fundamental, a saber:

Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação 
pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir 
amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema 
de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de 
outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em 
práticas diversificadas de letramentos (BRASIL, 2017a, p. 59); 
[...] Nesse conjunto de práticas, nos dois primeiros anos desse 
segmento, o processo de alfabetização deve ser o foco da ação 
pedagógica (BRASIL, 2017a, p. p. 63); [...] é nos anos iniciais 
(1º e 2º anos) do Ensino Fundamental que se espera que ela se 
alfabetize. Isso significa que a alfabetização deve ser o foco da ação 
pedagógica (BRASIL, 2017a, p. 89).

Dessa maneira, a Resolução nº CNE/CP nº 2, de 22 de 
dezembro de 2017 (BRASIL, 2017c), estabelece que para atender o 
disposto no inciso I do art. 32 da LDB, no primeiro e no segundo 
ano do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a 
alfabetização (art. 12). No entanto, cabe destacar, que a LDB (BRASIL, 
1996) não define em seu art. 32 inciso I que a alfabetização deve se dar 

4 O PISA é um estudo comparativo internacional, realizado a cada três anos pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o qual 
oferece informações sobre o desempenho dos estudantes na faixa etária dos 15 anos, a 
partir de avaliações em leitura, matemática e ciências. Os resultados do permitem que 
cada país avalie os conhecimentos e as habilidades dos seus estudantes em comparação 
com os de outros países (BRASIL, 2019b).

5 O PNAIC foi criado em 2013 e tem como objetivo apoiar todos os professores que 
atuam no ciclo de alfabetização para que a alfabetização em Língua Portuguesa e 
Matemática ocorra até o 3º ano do Ensino Fundamental, de todas as crianças das 
escolas municipais e estaduais, urbanas e rurais, brasileiras (BRASIL, 2019c).
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até o segundo ano do ensino fundamental, e sim que no período do 
ensino fundamental com duração de nove anos, terá como um de seus 
objetivos a formação básica do cidadão mediante o desenvolvimento da 
capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 
leitura, da escrita e do cálculo. Soma-se a isto, o PNE (BRASIL, 2014), 
define como meta 5 que a alfabetização de todas as crianças dar-se-á, no 
máximo, até o 3º ano do ensino fundamental.

 Essa antecipação da alfabetização na BNCC, implica na 
reestruturação do SAEB, uma vez que o público alvo do SAEB é alterado, 
passado do 3º para o 2º ano do ensino fundamental. Segundo Lipsuch 
e Lima (2018, p. 37), a antecipação da alfabetização irá tornar-se “um 
instrumento muito maior de pressão docente, [...] demandando maior 
desempenho dos professores alfabetizadores para, consequentemente, 
ter melhores resultados”.

 Para Fernandes e Colvero (2019), a BNCC ao redefinir que 
é nos dois primeiros anos do ensino fundamental que a alfabetização 
deve ocorrer, é desconsiderado o que especialistas da área linguística e 
educacional “afirmam em relação à idade ideal ou adequada para inserir 
as crianças em um contexto de alfabetização” (p. 288). De acordo 
Muniz e Muniz (2016), embora seja o anseio do Estado em definir 
uma idade correta para que as crianças sejam alfabetizadas, em especial 
quando esta definição esteja vinculada a diversas políticas públicas 
educacionais, é imprescindível que o processo ocorra de maneira 
prazerosa, de acordo com o desenvolvimento humano, bem como seja 
respeitado as diferenças de entre os alunos no processo de ensino e 
aprendizagem. 

4 Considerações finais 

 Visando atender ao problema e objetivo do estudo, concluiu-
se, por hora, que as implicações da BNCC nas políticas de avaliação 
externa para a educação básica estão alicerçadas em três pilares até o 
presente momento, isto é: a reorganização das matrizes da avaliação e 
dos exames; a criação de uma Política Nacional de Avaliação e Exames 
da Educação Básica; e, alfabetização antecipada. 

 Cabe destacar que o presente estudo apresenta limitações ao 
passo que não considera em suas análises a historicidade dos elementos 
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que determinaram tais reorientações das polícias públicas educacionais 
de avaliação externa por intermédio da BNCC. Dessa maneira, 
salienta-se a pertinência da realização de estudos detalhados sobre 
cada uma das categorias aqui apresentadas por meio das totalidades, 
contradições e mediações da sociedade globalizada, considerando os 
aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais. 

 Dessa maneira, cabe deixar o registro que, em consonância com 
a vasta literatura da área, as políticas públicas educacionais brasileiras são 
influenciadas pelas orientações oriundas de organizações internacionais 
(LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2012; FREITAS, 2018), as 
quais estão embasadas em uma perspectiva neoliberal (CURY, REIS, 
ZANARDI, 2018; SCHNEIDER, NARDI, 2019). Isso implica em 
afirmar que quando as políticas públicas educacionais são elaboradas 
e implementadas nessa perspectiva, a educação é concebida como 
mercadoria (FREITAS, 2013; 2018).

 Para Gentili (1996, p. 5), esse processo tende a “transferir a 
educação da esfera da política para a esfera do mercado questionando 
assim seu caráter de direito e reduzindo-a a sua condição de propriedade”. 
De acordo com Freitas (2018), o cenário educacional brasileiro reflete 
e introduz a lógica empresarial nas reformas educacionais, visto que 
a partir da padronização do ensino, por meio de bases nacionais 
curriculares, ocorrem a reorganização dos testes censitários, os quais 
implicaram em uma política de accountability6. Ou seja, “definido o 
que se deve ensinar, a escola saberá o que ensinar, os testes verificarão se 
ela ensinou ou não, e a accountability, premiará quem ensinou e punirá 
quem não ensinou” (FREITAS, 2018, p. 78).

Frente ao exposto, deve-se questionar se o que as políticas 
preconizam ao tratar da avaliação externa, está em consonância com 
as demandas para quem e se tais resultados das avaliações podem ser 
considerados indicadores da educação de qualidade almejada para o 
país.

6 Conforme Brooke (2006) o termo (accountability) tem sido utilizado no campo 
educacional no sentido de responsabilização e de prestação de contas, “mediante as 
quais se tornam públicas as informações sobre o trabalho das escolas e consideram-se 
os gestores e outros membros da equipe escolar como co-responsáveis pelo nível de 
desempenho alcançado pela instituição” (p. 378).
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Capítulo 10

A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NA UNICRUZ 
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1 Considerações iniciais

A educação escolar no Brasil é composta pela educação 
básica e ensino superior (BRASIL, 1996, art. 21). A 

educação básica tem como finalidade "[...] desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício 
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores” (BRASIL, 1996, art. 22). Por sua vez, a educação 
superior tem diversos objetivos, dentre os quais se destacam: formar 
diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira [...]; e, atuar em favor da universalização 

1 Pesquisa vinculada ao GEPELC - Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em 
Linguagens e Comunicação (Unicruz), bem como ao NUPLES - Núcleo de Pesquisa 
e Extensão em Linguagem e Sociedade (Unicruz).

2 Licenciada em Pedagogia e Educação Física pela Universidade de Cruz Alta. 
Especialista em Gestão Educacional e Mestra em Educação em Ciências pela 
Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: knascimento@unicruz.edu.br

3 Doutora em Letras – Literatura Comparada (UFRGS). Docente da Universidade 
de Cruz Alta (Unicruz). Coordenadora do PPG em Práticas Socioculturais e 
Desenvolvimento Social (Unicruz). 1ª Líder do GEPELC. E-mail: ctavares@unicruz.
edu.br

4 Doutor em Letras - Linguística Aplicada (UFRGS). Docente da Universidade de Cruz 
Alta. Coordenador Adjunto do PPG em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
Social (Unicruz). Coordenador do NUPLES. E-mail: asouza@unicruz.edu.br
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e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a 
capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e 
o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois 
níveis escolares (BRASIL, 1996, art. 43).

Para alcançar os objetivos da educação superior elencados acima, 
que se entrelaçam, de maneira direta e indireta, com os objetivos da 
educação básica, as instituições de ensino superior (IES), a partir de sua 
autonomia didático-científica (BRASIL, 1996, art. 47), ofertam diversos 
cursos, dentre os quais as licenciaturas que podem ser consideradas a 
essência na articulação do ensino superior e educação básica. 

Referente aos cursos de licenciatura no Brasil, o curso de 
Pedagogia é, historicamente, o maior curso de licenciatura do país 
(BRASIL, 2018). De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs) voltadas à Pedagogia, o curso destina-se à formação de 
professores para exercerem funções de magistério na Educação Infantil e 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, 
na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e 
apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos (BRASIL, 2006, art. 4º).

Frente ao exposto, percebe-se a complexidade da atuação 
profissional do Pedagogo. Conforme Gatii (2010), a partir das DCN 
para o curso de Pedagogia de 2006, a licenciatura em Pedagogia “[...] 
passa a ter amplas atribuições, embora tenha como eixo a formação 
de docentes para os anos iniciais da escolarização. A complexidade 
curricular exigida para esse curso é grande" (p. 1357).

 Soma-se a isso o trabalho pedagógico do Pedagogo, a partir 
de 2017 com a homologação da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), que ganha novos direcionamentos, visto que o Brasil inicia 
um processo de transição de políticas públicas educacionais. De acordo 
com o documento da BNCC, a Base é um documento normativo 
que define o conjunto orgânico e progressivo de “[...] aprendizagens 
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados 
seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento" (BRASIL, 2017a, 
p. 7) 

Para alcançar esse objetivo tão complexo, a BNCC "[...] 
integra a política nacional da Educação Básica e vai contribuir para o 
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alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual 
e municipal" (BRASIL, 2017a, p. 8), como por exemplo, as políticas 
“[...] referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de 
conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura 
adequada para o pleno desenvolvimento da educação" (BRASIL, 
2017a, p. 8, grifo nosso). Considerando o cenário posto, este texto tem 
como objetivo refletir sobre o processo de formação dos Pedagogos na 
Universidade de Cruz Alta (Unicruz) no período de implementação 
da BNCC. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa pelo 
procedimento bibliográfico.

2 Formação inicial de professores e a BNCC

O curso de Pedagogia da Unicruz em março de 2020 completou 
25 anos. Neste período, foram formados inúmeros profissionais 
da educação, sendo que a última turma a colar grau foi fevereiro de 
2020, totalizando 29 novos profissionais para inserção do mercado 
de trabalho. Esta turma ingressou na instituição em 2016 de duas 
maneiras: pela turma regular, ou seja, pelas diversas possibilidades de 
ingresso na instituição, conforme o Manual de Normas e Procedimentos 
Acadêmicos da Unicruz (UNICRUZ, 2014) e pelo Programa Nacional 
de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR).

O PARFOR é um programa da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que "[...] visa induzir e fomentar 
a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para profissionais 
do magistério que estejam no exercício da docência na rede pública 
de educação básica" (BRASIL, 2017b, art. 2º). No caso da Unicruz, a 
oferta do PARFOR ocorreu pela implementação de uma turma voltada 
para docentes/funcionários da rede pública de educação básica que não 
possuíam formação superior em licenciatura.

Foram os acadêmicos dessa turma de Pedagogia da Unicruz 
(Regular e PARFOR) que ingressaram em 2016 e colaram grau em 
2020 que, no decorrer de sua formação inicial, puderam acompanhar 
as discussões de uma proposta de BNCC, desde suas versões até sua 
homologação em dezembro de 2017 para a educação infantil e ensino 
fundamental (BRASIL, 2017a) e em dezembro de 2018 a homologação 
da BNCC para o ensino médio (BRASIL, 2018).
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Destaca-se que os acadêmicos ingressantes em 2016, de acordo 
com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) (UNICRUZ, 2019), para 
além das DCNs do curso de Pedagogia, seus percursos formativos 
estavam embasados a partir da Resolução nº 02, de 1º de julho de 2015 
(BRASIL, 2015) que dispõe sobre as DCNs para a formação inicial 
em nível superior e para a formação continuada de profissionais do 
magistério para a educação básica.

Cabe destacar que a resolução supracitada em seu capítulo II 
dispõe sobre a formação dos profissionais do magistério para a educação 
básica à luz de uma base nacional comum, contudo este capítulo não é 
referente à BNCC homologada em 2017, mas sim sobre a necessidade 
dos cursos assegurarem uma formação de profissionais comum pautada:

[...] pela concepção de educação como processo emancipatório e 
permanente, bem como pelo reconhecimento da especificidade 
do trabalho docente, que conduz à práxis como expressão da 
articulação entre teoria e prática e à exigência de que se leve em 
conta a realidade dos ambientes das instituições educativas da 
educação básica e da profissão (BRASIL, 2015, art. 5º).

Desta maneira, a partir dessa formação comum, os egressos 
dos cursos de licenciatura seriam capazes de desenvolver seu trabalho 
pedagógico comprometidos com a realidade social, visando superar os 
desafios do seu exercício profissional. A partir dessas duas DCNs (do 
curso de Pedagogia e de formação de professores), nota-se que a BNCC 
ainda não estava inserida nos documentos que norteavam a formação 
dos professores. Contudo, o próprio texto da BNCC dispõe que:

A primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a 
revisão da formação inicial e continuada dos professores para 
alinhá-las à BNCC. A ação nacional será crucial nessa iniciativa, 
já que se trata da esfera que responde pela regulação do ensino 
superior, nível no qual se prepara grande parte desses profissionais. 
Diante das evidências sobre a relevância dos professores e demais 
membros da equipe escolar para o sucesso dos alunos, essa é 
uma ação fundamental para a implementação eficaz da BNCC 
(BRASIL, 2017a, p. 21).

Assim, em dezembro de 2019, a partir da Resolução nº 2, de 
20 de dezembro de 2019 (BRASIL, 2019), o Ministério da Educação 
define as DCNs para a formação inicial de professores da educação 
básica, embasadas na BNCC, o que se denomina como Base Nacional 
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Comum para formação inicial de professores da educação básica, a 
qual tem como objetivo ser referência na implementação da BNCC da 
educação básica. 

Como disposto anteriormente, a BNCC está articulada com 
outras políticas públicas, portanto a Base é "[...] referência nacional 
para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das propostas 
pedagógicas das instituições escolares (BRASIL, 2017a, p. 8). Dessa 
forma, no início de 2018, o estado do Rio Grande do Sul iniciou 
seus estudos para a elaboração de um Referencial Curricular Gaúcho 
(RCG) voltado a educação infantil e ensino fundamental, o qual foi 
homologado em dezembro de 2018 (RIO GRANDE DO SUL, 2018).

Com a homologação do RCG, os municípios do Rio Grande 
do Sul iniciaram seus processos de elaboração de seus respectivos 
Referenciais Curriculares Municipais, como é o caso do município de 
Cruz Alta que, ao longo de 2019, realizou seu processo de elaboração do 
Referencial Curricular Municipal (RCM), homologado pelo Conselho 
Municipal de Educação ao final de 2019. Todos estes documentos, isto 
é, a BNCC, o RCG e o RCM entraram em vigência a partir de 2020 
(BRASIL, 2017a, RIO GRANDE DO SUL, 2018).

3 Ao mesmo tempo…

 Desde quando se aprofundaram as discussões em âmbito 
nacional para a elaboração de uma BNCC da educação básica, os 
professores do curso de Pedagogia da Unicruz acompanharam o 
desenrolar destas discussões por meio de estudos individuais e coletivos, 
pois têm a consciência de seus papéis no processo de formação inicial 
dos Pedagogos, bem como das responsabilidades da instituição na 
formação continuada dos profissionais da educação.

 Ao final do ano de 2017, com a homologação da BNCC, os 
docentes dos cursos de Pedagogia iniciaram um trabalho de revisão do 
PPC do curso, visando proporcionar aos acadêmicos uma formação 
inicial articulada com as atuais políticas públicas educacionais. Para 
tanto, o corpo docente do curso revisou todo o PPC, em especial, o perfil 
do egresso, os ementários das disciplinas que compõem o currículo, 
bem como sua dinamização didático-pedagógica. Para Gatti (2010), 
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o movimento de revisão dos currículos de formação de professores é 
essencial: 

No que concerne à formação de professores, é necessária uma 
verdadeira revolução nas estruturas institucionais formativas e 
nos currículos da formação. [...] É preciso integrar essa formação 
em currículos articulados e voltados a esse objetivo precípuo. A 
formação de professores não pode ser pensada a partir das ciências 
e seus diversos campos disciplinares, como adendo destas áreas, 
mas a partir da função social própria à escolarização [...] (GATTI, 
2010, p. 1375).  

Desta maneira, em consonância com a proposição do corpo 
docente do curso, a partir de 2018, buscou-se proporcionar, aos 
acadêmicos, diversas vivências interdisciplinares objetivando qualificar 
o processo formativo em harmonia com a temática BNCC. São 
exemplos de atividades realizadas: participação em eventos; seminários 
integradores interdisciplinares; prática como componente curricular; o 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID); o 
Residência Pedagógica; atividades de monitoria e acadêmico apoiador; 
atividades de pesquisa e extensão, entre outros.  

Abre-se um parêntese no texto para abordar um pouco melhor 
a participação dos acadêmicos em eventos, visto que dois eventos 
foram fundamentais no processo formativo dos acadêmicos, são eles: 
o Seminário Estadual do Fórum Estadual Permanente de Apoio à 
Formação Docente do Rio Grande do Sul (FEPAD) realizado em 2018, 
na IES Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-
RS) e o XVIII Seminário Internacional de Educação no Mercosul 
realizado em 2018, na Unicruz.

Salienta-se que os acadêmicos, até a conclusão do curso, 
participaram de outros eventos, tanto internos quanto externos à 
Unicruz, que abordaram a formação de professores à luz da BNCC, 
todavia foram destacados os dois eventos acima, pois no evento da 
FEPAD foi um momento em que os estudantes puderam acompanhar 
uma discussão em âmbito estadual do processo de elaboração do RCG 
com a mediação de representantes da Secretaria Estadual da Educação 
(SEDUC), da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação 
(UNDIME), das IES (Instituições de Ensino Superior) e de professores 
da educação básica. 
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Referente ao evento do Mercosul, que teve como temática a 
"Formação de Professores: cenários, significados e práticas no século 
XXI", cujo objetivo foi oportunizar um espaço-tempo de reflexões sobre 
a formação de professores na educação básica, os acadêmicos tiveram 
a oportunidade de dialogar com pesquisadores de referência nacional 
na área de educação, que participaram do processo de elaboração da 
BNCC. 

Com base no processo formativo vinculado às disciplinas 
do curso, articulado com as demais experiências vivenciadas pelos 
acadêmicos e professores, a instituição proporcionou acompanhar 
a elaboração do RCG ao longo de 2018. Este acompanhamento, 
que culminou em uma atualização constante do corpo docente e, 
consequentemente, proporcionou uma formação de qualidade aos 
acadêmicos, bem como possibilitou à Unicruz, em 2019, a participar 
do processo de elaboração do Referencial Curricular Municipal (RCM) 
de Cruz Alta - RS. Este é um registro importante a ser feito, visto que, 
por intermédio dos professores dos cursos de licenciatura, em especial, 
os de Pedagogia, a Unicruz auxiliou a Secretaria Municipal de Educação 
na organização do diálogo com o corpo docente da educação básica, no 
processo de elaboração do RCM de Cruz Alta - RS. 

Certamente, essa parceria entre universidade e educação básica 
favoreceu e qualificou o processo de elaboração do RCM, o qual reúne 
as orientações da BNCC do RCG e as especificidades do município 
de Cruz Alta, tendo como objetivo (re)orientar os currículos da rede 
municipal, estadual e privada de Cruz Alta. Cabe salientar que, ao 
acompanhar/auxiliar o processo de elaboração do referencial, a Unicruz 
pode mapear, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, 
algumas demandas de formações continuadas vinculadas à BNCC, 
RCG e RCM nas diversas áreas do conhecimento, o que acarretará na 
continuidade da articulação entre universidade e educação básica.

Tratando-se de parceria entre universidade e educação 
básica, a qual tem como um de seus objetivos, quando vinculada às 
licenciaturas, a realização de estágios visando desenvolver práticas 
inovadoras, promovendo a relação teoria e prática, destaca-se que os 
acadêmicos, desde o segundo semestre de 2018, desenvolveram seus 
estágios curriculares supervisionados na rede municipal de educação 
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da região do Corede5 Alto Jacuí com subsídios teóricos da BNCC em 
2018 (estágio na educação infantil) e em 2019 (estágio nos anos iniciais 
do ensino fundamental e no ensino médio: formação docente), a partir 
da BNCC e RCG.

Salienta-se que, de acordo com as DCNs do curso de Pedagogia, o 
acadêmico do referido curso deverá trabalhar "[...] com um repertório de 
informações e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos 
teóricos e práticos, cuja consolidação será proporcionada no exercício da 
profissão" (BRASIL, 2006, art. 3º). Para tanto, os estágios curriculares 
ofertados, ao longo da graduação, visam "[...] assegurar aos graduandos 
experiência de exercício profissional” (BRASIL, 2006, p. 5).

Nesse sentido, a Unicruz, priorizando a excelência educacional, 
organiza todas as ações referentes aos estágios, embasada na Lei nº 
11.788/2008 (BRASIL, 2008) que dispõe sobre o estágio de estudantes, 
a qual norteia o Regulamento Institucional de Estágio (UNICRUZ, 
2017) e o Regulamento de Estágio do Curso de Pedagogia da 
UNICRUZ. Assim sendo, os estágios curriculares supervisionados na 
instituição têm como objetivo: 

Art. 11 [...] I - Oportunizar ao acadêmico a construção das 
competências e habilidades próprias da atividade profissional 
de sua área de atuação. II - Contextualizar os componentes 
curriculares com situações reais de trabalho. III - Completar o 
itinerário formativo do educando previsto no Projeto Pedagógico 
do Curso. IV - Proporcionar o pleno desenvolvimento do egresso 
em sua formação profissional e cidadã (UNICRUZ, 2017, p. 3).

Para Almeida e Pimenta (2015, p. 18), o estágio supervisionado 
proporciona ao futuro professor a aproximação com o ambiente escolar, 
com a materialização das práticas didático-pedagógicas e com os demais 
professores e alunos. Com esse propósito, as autoras destacam que o 
estágio como práxis, "[...] pode contribuir na construção dos processos 
identitários dos estudantes como futuros professores”.

Para além da consolidação de um processo formativo de 
qualidade na formação inicial, o desenvolvimento dos estágios em 
consonância com as novas políticas educacionais propiciou aos 
supervisores de estágio uma formação continuada, visto que muitos 
dos supervisores tiveram o primeiro contato com estes temas a partir da 

5 Conselho Regional de Desenvolvimento.
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realização dos estágios dos acadêmicos de Pedagogia, uma vez que foi a 
partir do segundo semestre de 2019 que os municípios iniciaram seus 
processos formativos continuados envolvendo a BNCC e o RCG. No 
caso dos acadêmicos que já atuavam como docentes da educação básica, 
em especial as acadêmicas do PARFOR, existe um binômio simultâneo 
de formação inicial/continuada.

4 Considerações finais

Antes de mais nada, salienta-se que a BNCC, o RCG e o RCM 
não são a panaceia da educação brasileira, longe disso. Desta maneira, 
destaca-se que o corpo docente do curso de Pedagogia da Unicruz, 
ao propor o estudo desses documentos aos acadêmicos, buscou, por 
diferentes abordagens, evidenciar as lacunas dessa política pública 
educacional, visando promover uma formação crítica aos futuros 
Pedagogos.

Como o próprio texto da BNCC descreve, a BNCC, por 
si só, não irá alterar o "[...] quadro de desigualdade ainda presente 
na Educação Básica do Brasil, mas é essencial para que a mudança 
tenha início porque, além dos currículos, influenciará a formação 
inicial e continuada dos educadores" (BRASIL, 2017a, p. 5). À vista 
disso, o movimento individual e coletivo, realizado pelos professores 
formadores de professores da Unicruz, proporcionou aos acadêmicos 
de Pedagogia uma formação em consonância com as atuais políticas 
públicas educacionais. Além disso, a IES, por meio de seus cursos de 
licenciatura, pôde auxiliar o município de Cruz Alta - RS no processo 
de elaboração de seu RCM.

Ao realizar uma reflexão sobre o trabalho pedagógico 
desenvolvido ao longo da formação dos acadêmicos, os professores do 
curso propiciaram aos acadêmicos o início de um processo de construção 
de identidade profissional, visto que esse processo está intrinsecamente 
ligado aos fatos ocorridos durante toda sua caminhada na profissão, 
isto é, "a identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, 
não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, 
é um espaço de construção de maneiras de ser, de estar na profissão” 
(NÓVOA, 2007, p. 16).

Perante o exposto, pode-se afirmar que o trabalho desenvolvido 
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ao longo do percurso formativo dos acadêmicos proporcionou aos 
egressos do Curso de Pedagogia o movimento dialético entre teoria e 
prática, uma vez que, conforme Ferreira (2008, p. 183) "o trabalho dos 
professores é a produção da aula6 e, nesta, a produção do conhecimento. 
Portanto, não há compreensão do trabalho dos professores senão 
entendido como pedagógico". Por pedagógico entende-se “[...] todo 
o pensar-agir da escola com o intuito de produzir conhecimento” 
(FERREIRA, 2008, p.178). Por este motivo, como salienta Ferreira 
(s.d., p. 01) “[...] não é um trabalho simples, pois, mais do que saberes, 
exige interação com outros sujeitos, possibilidade de interlocução e 
conciliação entre a proposta e um referencial teórico-metodológico".

Com base no que foi apresentado neste texto, pode-se afirmar que 
os acadêmicos do curso de Pedagogia que colaram grau em fevereiro de 
2020 (Regular e PARFOR), ao ingressarem no mercado de trabalho estão 
devidamente formados para desenvolverem seu trabalho pedagógico de 
maneira ética e crítica. Isso implica em salientar que os acadêmicos 
formados estão cientes que não será possível reduzir a discussão de um 
currículo escolar com subsídio somente nos documentos orientadores, 
seja ele qual for. Estes egressos têm conhecimento que será preciso, de 
maneira colegiada, propor um currículo escolar que faça sentido para 
a escola, ou seja, construído de maneira contextual, pois, nenhuma 
escola é igual a outra. 
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Capítulo 11

ALFABETIZAÇÃO: UM OLHAR SOBRE A 
PRÁTICA DO PROFESSOR

Mariana Figueira Fontoura 1 
Vaneza Cauduro Peranzoni 2

1 Considerações iniciais

A escola é uma instituição social onde ocorrem inúmeras 
trocas de saberes, a qual possibilita diversas relações da 

criança com o mundo. A alfabetização e o letramento são fatores 
indispensáveis para esse processo de desenvolvimento. Os conceitos, 
métodos e formas de alfabetizar ainda geram inúmeros debates e 
questões para serem compreendidas.

Com essas perspectivas por parte do papel professor, o artigo 
abordará questões pertinentes aos diferentes métodos de alfabetização 
desenvolvidos por professores alfabetizadores, levando em consideração 
os contextos distintos de cada um.

As discussões em relação as maneiras de alfabetizar são de fato 
inúmeras e todas consistem em distinguir e apontar qual método visa 
a melhor aprendizagem da criança. Mas o processo de alfabetização 
deve ser visto e compreendido como um instrumento que serve para 
resignificar e aperfeiçoar os conhecimentos do sujeito. Diante disso, o 
problema dessa pesquisa foi “existem diferenças entre os métodos de 
alfabetização de uma escola da rede pública para a privada? ”.

Com tantas inquietações a respeito dos processos de 
alfabetização, o estudo tem por objetivo analisar as diferenças dos 
métodos de alfabetização desenvolvidos em diferentes escolas. E 

1 Acadêmica do Curso de Pedagogia Regular – Universidade de Cruz Alta – 
UNICRUZ. E-mail: mariana.figueira.fontoura@sou.unicruz.edu.br

2 Professora Orientadora Doutora em Educação – Universidade de Cruz Alta 
– UNICRUZ. E-mail: vperonzoni@unicruz.edu.br
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tem como objetivos específicos identificar as características entre os 
métodos de alfabetização e compreender como se dá os diversos tipos 
de alfabetização em contextos distintos.

Para desenvolver a pesquisa, utilizou-se uma metodologia de 
cunho descritivo com abordagem qualitativa, que visou descrever 
e relacionar as características de diversos aspectos. A população da 
pesquisa foram professores alfabetizadores de duas escolas, sendo uma 
escola da rede pública e outra da rede privada, no ano de 2019.

O instrumento de coleta de dados foi um questionário 
semiestruturado, no qual abordou os professores a respeito dos métodos 
desenvolvidos, seus conceitos e o porquê a escolha de tal método 
para alfabetizar. Os dados coletados foram analisados, e a partir disso 
foi possível realizar uma reflexão acerca dos diferentes métodos de 
alfabetização encontrados nas escolas.

Portanto, por meio dos resultados foi possível encontrar nos 
autores Feil (1990), Ferreiro (1997), Almeida (2004), Piaget (1974) 
reflexões pertinentes sobre a alfabetização e seus métodos, e, assim, 
compreender os avanços e os desafios perpassados e encontrados até 
hoje nesse processo de alfabetizar.

2 Metodologia

A metodologia aplicada para a elaboração e desenvolvimento do 
presente trabalho é de natureza descritiva com abordagem qualitativa. 
Martins (1994, p. 28) afirma que a metodologia descritiva “tem como 
objetivo a descrição das características de determinada população ou 
fenômeno, bem como o estabelecimento de relações entre variáveis e 
fatos”. Assim, a abordagem qualitativa, conforme Brandão (2003, p. 
10) “é uma sequência de reflexões e de relatos a respeito de experiências 
vividas pelo pesquisador em meio a outras pessoas.”.

A pesquisa com abordagem qualitativa possui algumas 
características como utilizar a interpretação do contexto e a construção 
de uma identidade entre sujeito e objeto de pesquisa, Godoy (1995, p. 
21) afirma que:

Algumas características básicas identificam os estudos 
denominados “qualitativos”. Segundo esta perspectiva, um 
fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que 
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ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva 
integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando 
“captar” o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas 
nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. 
Vários tipos de dados são coletados e analisados para que se 
entenda a dinâmica do fenômeno.

A partir dessa linha de pesquisa, a população foram professoras 
alfabetizadoras, sendo 2 da escola pública e 2 da escola privada de Cruz 
Alta-RS. A amostra foi composta pelas que concordaram participar da 
pesquisa por meio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi 
elaborado um questionário que segundo Cervo e Bervian (2002, p. 48) 
“[...] refere-se a um meio de obter respostas às questões por uma fórmula 
que o próprio informante preenche”. Marconi e Lakatos, (2003, p. 
201), afirmam, também, que é um “instrumento de coleta de dados 
constituído por uma série de perguntas, que devem ser respondidas por 
escrito”, e foi utilizado um diário de campo para a coletar observações 
pertinentes ao tema.

Inicialmente, foi realizada visita à escola, na qual, portando 
Carta de Apresentação, o pesquisador expôs os objetivos da pesquisa e 
a importância da participação dos professores alfabetizadores. Os dados 
coletados foram analisados e categorizados, pois se tratam de dados 
qualitativos e necessitam ser pré-classificados em categorias específicas 
pela Matriz de Análise. Com isso Bardin (1977, p. 44) fundamenta 
que “A análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás 
das palavras sobre as quais se debruça. A linguística é um estudo da 
língua, a análise de conteúdo é uma busca de outras realidades através 
das mensagens.”

A análise dos dados permite que o pesquisador interprete a 
escrita dos participantes a partir de cada critério estabelecido, é uma 
forma de aprofundar as palavras, de ler e estabelecer sentidos que 
estão além de apenas palavras. Ratificamos a partir de Gil (1999 apud 
TEIXEIRA, 2003, p. 15) que:

A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal 
forma que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema 
proposto para investigação. Já a interpretação tem como objetivo 
a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito 
mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente 
obtidos.
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Diante isso foi possível constatar que a análise dos questionários 
foi realizada de modo a corresponder aos objetivos propostos pelo 
estudo, respeitando a autenticidade das respostas. Quanto aos benefícios, 
a presente pesquisa visou possibilitar uma nova visão da comunidade 
acadêmica acerca dos métodos de alfabetização desenvolvidos pelos 
professores de diferentes escolas, sendo uma escola da rede pública 
e uma da rede privada, possibilitando que os próprios entrevistados 
realizassem uma reflexão sobre sua prática pedagógica e assim pudessem 
rever os pontos positivos e os negativos para melhorar sua prática.

E os riscos dessa investigação científica, se caracterizaram pela 
relevância social, podendo causar alguns transtornos em função de 
constrangimento ao responder às perguntas. Se essa situação viesse 
a acontecer, o participante ficaria livre para não responder alguma 
pergunta ou deixar em branco o questionário.

3 Resultados e discussões

O processo de alfabetização deve ser visto e compreendido 
como um instrumento que serve para ressignificar e aperfeiçoar os 
conhecimentos do sujeito. Nessa perspectiva, o professor inicia seu 
papel de mediador dos instrumentos de expressão e comunicação. 
É por meio de seu método que construirá hipóteses com seu aluno 
possibilitando aprendizagens de fato significativas e que proporcionem 
realizar uma leitura do todo. (FEIL, 1990, p. 13).

Com isso, o início da vida escolar da criança é um momento 
repleto de significados novos, é o ponto de partida para descobertas de 
ressignificações. Almeida (2004, p. 13), diz:

A partir do momento que a criança entra na escola, o 
desenvolvimento infantil adquire um novo rumo. A criança 
deixa a exclusividade do berço familiar para ingressar um novo 
ambiente. A vida da criança passa a ser dirigida não somente pelo 
meio familiar, mas também segundo as condições estabelecidas 
pela escola [...].

É a partir desse ingresso na escola que a criança irá estabelecer 
relações concretas do seu dia a dia, relacionando também suas vivências 
com as aprendizagens compartilhadas. Feil (1990, p. 13) acredita que 
“a criança, mesmo não reconhecendo os símbolos do alfabeto, já “lê” 
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o seu meio, estabelecendo relações entre significantes e significados”.
Diante isso, é indispensável pesquisar sobre os métodos que os 

professores usam e quais suas influências no processo de desenvolvimento 
das crianças. Na realização do presente estudo foram analisados os 
questionários aplicados a quatro professoras alfabetizadoras, sendo, 
da escola privada, a Professora 1 e professora 2, e da escola pública a 
professora A e professora B.

O primeiro questionamento foi em relação ao tempo que o 
professor atua como alfabetizador, o professor 1 atua cerca de 22 anos 
e a professora 2 possui 30 anos de sala de aula. A professora A atua 29 
anos como alfabetizadora e a professora B atua cerca de 6 anos. Três das 
professoras possuem muitos anos de prática, possuem diversas vivências, 
mas Nóvoa (1997, p. 25) afirma que toda essa formação docente deve 
exigir uma reflexão, pois o conhecimento não deve ser guardado, ou 
seja, “não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou 
de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexidade crítica sobre 
as práticas e (re) construção permanente de uma identidade pessoal “.

Diante dessa afirmação, é necessário realizar uma práxis, uma 
reflexão da ação, pois, com o passar dos anos os alunos se modificam, o 
professor se aperfeiçoa e se apropria ainda mais de conhecimentos para 
compartilhar com seu aluno. A autora Soares (2006, p. 14), diz que o 
professor alfabetizador dá a possibilidade de o aluno entrar no mundo 
da escrita, nas palavras dela é possível salientar que:

O alfabetizador dá acesso ao maravilhoso mundo da escrita, dá 
acesso aos livros, à leitura, conduz à conquista do instrumento 
que lhe abre portas para todo o conhecimento, toda a cultura que 
vem sendo preservada pela escrita, ao longo dos séculos.

O papel do professor alfabetizador deve consistir em criar 
possibilidades, proporcionar práticas pedagógicas que vão além somente 
de uma sala de aula, devendo compreender as dimensões de todo esse 
processo de alfabetizar, e que sua prática é capaz de formar sujeitos com 
autonomia e criticidade. Freire (2011, p. 92) ratifica que o professor 
deve levar a sério seu papel, pois “o professor que não leve a sério sua 
formação, que não estude, que não se esforce para estar à altura de sua 
tarefa não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe”. 
Compreende-se assim que a formação do professor é sempre continua, 
é constante a busca por conhecimento.
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Nesse contexto, é necessário conhecer o conceito de alfabetização, 
para que, a partir disso, o professor seja capaz de desenvolver, na sua 
prática, aspectos teóricos. A alfabetização implica todas as capacidades 
do ser humano, tornando-se extremamente complexa, pois ela necessita 
dos fatores cognitivos, intelectual, social, emocional, perceptual, física 
e psicológica. (FEIL, 1990, p. 16). Segundo a Base Nacional Comum 
Curricular - BNCC (2016), a alfabetização é:

[...] é trabalhar com a apropriação pelo aluno da ortografia do 
português do Brasil escrito, compreendendo como se dá este 
processo (longo) de construção de um conjunto de conhecimentos 
sobre o funcionamento fonológico da língua pelo estudante.

É possível analisar a partir da fala de Cavalcantti (1997), que 
o processo de alfabetização é mais do que saber ler e escrever, de 
conhecer códigos e sinais de escrita, é também o domínio da linguagem 
e a multiplicidade das funções da língua, esse processo ocorre antes 
mesmo do indivíduo “saber ler e escrever” e continua mesmo depois 
que estabelece relações com a escrita e, assim, é construída durante toda 
sua vida.

O questionamento seguinte foi sobre qual método cada 
professora utiliza em sua prática e como desenvolve, a P1, a P2 e a PB 
utilizam o método global. A P1 respondeu que “é o método utilizado 
na sua escola e considera o desenvolvimento da criança como um todo. 
Ele parte do todo para as partes”. A P2 afirmou que “nosso método é 
o global, ou seja, partimos de um todo para as partes (frase, palavra, 
sílaba, letra) ”. Segundo, Feil (1990, p. 30) o método global passou por 
muitos conflitos até ser aceito e desenvolvido, esse método é voltado 
para o sujeito, ou seja, a criança. Mas foi somente em 1787, que 
Nicolas Adams esclareceu seu pensamento contraditório aos métodos 
tradicionais e, assim, ratificou que a alfabetização ou o ensino da leitura 
deveria partir do todo e que o “todo” era a palavra para a criança.

Segundo Nicolas Adams, a alfabetização poderia ser explorada 
a partir da globalização, do recurso de jogos, do movimento, da 
organização da sala, da originalidade da criança, dos materiais mais 
comuns como caixas, cartelas, sucata. O contato das crianças com 
elementos simples, da possibilidade de imaginar, de falar e, isso, de 
fato, é o essencial para o primeiro passo do estar sendo alfabetizado. 
A professora A respondeu que “trabalho com o método tradicional, 
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inovando sempre com transformações, novas tecnologias e interesse 
de cada aluno.”. A partir da fala dessa professora, a alfabetização 
baseada no método tradicional segundo Feil (1990, p. 27) “torna-se 
artificial e mecânica e muito distante de quem se pretende atingir, ou 
seja, a criança. ”. E que esse método alfabetizador, inicia-se partindo 
de letras ou sons para assim a criança formar sílabas e futuramente 
formar palavras e palavras estas que só tem função de fixar as letras 
estudadas. Nesse sentido Ferreiro (1997, p. 22) afirma que “desde o 
início, exige-se que o aluno pronuncie como está escrito, invertendo 
assim as relações fundamentais entre a fala e a escrita: não são as letras 
que “se pronunciam” de certa maneira; são as palavras que “se grafam” 
de certo modo”.

Assim, é possível compreender que esse método não corresponde 
ao meio social da criança, não a faz pensar e, sim, memorizar a letra e 
sua sílaba para então formar as palavras. Também é possível destacar 
que esse método se torna uma barreira para a criança ser ela mesma, 
para que ela pense, seja crítica, no qual possui regras, finalidades e 
prioridades que visam à decifração e memorização.

Os métodos de alfabetização são complexos, cada professor 
escolhe e se apropria daquele que melhor se identifica. São inúmeros os 
debates para definir qual o melhor, pois cada criança possui um perfil 
e um ritmo de aprendizagem. A partir disso, os métodos são divididos 
em dois grupos, ou seja, os métodos analíticos e os métodos sintéticos. 
Almeida (2004) afirma que os métodos sintéticos “seguem a marcha 
que vai das partes para o todo, ou seja, primeiro a criança internaliza 
as unidades menores (fonemas), para depois gradativamente chegar 
às unidades maiores”. E, segundo Fontes e Benevides (2013, p. 3) 
“primeiro se aprende o processo de codificação e decodificação para, em 
uma fase mais avançada, passar à compreensão da leitura e da escrita.”. 
Já o método analítico conforme Mortatti (2015, p. 7):

Baseava-se em princípios didáticos derivados de uma nova 
concepção — de caráter biopsicofisiológico — da criança, cuja 
forma de apreensão do mundo era entendida como sincrética. A 
despeito das disputas sobre as diferentes formas de processuação 
do método analítico, o ponto em comum entre seus defensores 
consistia na necessidade de se adaptar o ensino da leitura a essa 
nova concepção de criança.
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Os métodos de alfabetização que são contraditórios aos métodos 
tradicionais passaram por inúmeras barreiras e, ao longo dos anos, o 
professor, ao se tornar professor alfabetizador encontrou dificuldades ao 
definir ou escolher seu método. A formação, a capacitação do professor 
são os fatores essenciais nesse processo, pois é quando o educador 
se apropria do conhecimento, tem subsídios para, então, definir e 
desenvolver sua ação em sala de aula.

As professoras participantes foram questionadas em relação as 
dificuldades enfrentadas para alfabetizar, o que chamou atenção é que 
ficou evidente a falta de apoio e comprometimento das famílias, a P1 
respondeu que “acredito que seja a falta de apoio das famílias, que não 
se envolvem no processo e não constroem autonomia e limites com seus 
filhos”. A P2 respondeu que:

Muitas vezes as dificuldades de aprendizagem são de origem 
intelectual, emocional. Cabe ao professor ter um olhar observador 
para detectar quando um aluno não aprende, recorrendo a família 
ou a outro profissional especifico para auxilio e diagnóstico.

A professora A afirmou que “nos tempos de hoje é o fator familiar 
que estão todos invertidos. O desinteresse, a falta de vontade e somente 
direitos, esqueceram os deveres”. Fica claro, a partir das respostas das 
professoras, que os desafios da prática docente são diversos, o contexto 
de cada escola também é um fator marcante. Vasconcellos (1995, p. 22 
apud Crepaldi 2017) diz que:

Percebemos muitas famílias desestruturadas, desorientadas, com 
hierarquia de valores invertida em relação à escola, transferindo 
responsabilidades suas para a escola [...], a família não está 
cumprindo sua tarefa de fazer a iniciação civilizatória: estabelecer 
limites, desenvolver hábitos básicos.

A educação é um grande desafio e a interação com a família 
no ambiente escolar é extremamente fundamental para o sucesso 
no desenvolvimento da criança, Chalita (2001, p. 21) afirma que “a 
preparação para a vida, a formação da pessoa, a construção do ser são 
responsabilidades da família”. Nesse sentido a família é a instituição 
mais valiosa que temos, Chalita (2001, p. 17) também diz que:

Pai, mãe, avó, tios, quem quer que tenha a responsabilidade pela 
educação da criança deve dela participar efetivamente sob pena 
de a escola não conseguir atingir seu objetivo. A família tem de 
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acompanhar de perto o que se desenvolve nos bancos escolares.

Percebe-se nesta fala o quanto a presença familiar no âmbito 
escolar se faz importante ou, até mesmo, indispensável. Crepaldi (2017, 
p. 6) escreve que:

A família representa o alicerce para que o indivíduo construa uma 
boa estrutura social, pois é dentro do espaço familiar que a criança 
determina os primeiros relacionamentos, que depois abrangerá a 
escola e por fim a sociedade. Por isso, a participação da família 
na vida da criança é de suma importância, é ela que servirá de 
modelo de relacionamentos para que, mais tarde, ela se relacione 
com outras pessoas.

A partir dessas afirmações, sabe-se que a criança precisa estar num 
ambiente harmônico, e que possibilite a ela experimentar, vivenciar e 
desvendar novos conhecimentos. A família e a escola são um alicerce, 
necessitam trabalhar juntos, um sustenta o outro. A alfabetização e o 
letramento são exemplos para isso, no qual o letramento representa 
segundo Vygotsky (1984 apud Tfouni 2004, p. 21):

O letramento representa o coroamento de um processo histórico 
de transformação e diferenciação no uso de instrumentos 
mediadores. Representa também a causa de elaboração de 
formas mais sofisticadas do comportamento humano que são os 
chamados “processos mentais superiores”, tais como raciocínio 
abstrato, memória ativa, resolução de problemas, etc.

Com isso torna-se necessário possibilitar à criança meios para 
que ela explore sua mente imaginária, com ambientes que estimule 
seus sentidos, pois é com sua imaginação que criará condições para 
aprendizagens significativas. As professoras responderam que são 
notáveis os avanços dos alunos. A P1 disse “ é um método rápido, pois 
desde o início o contato é com o todo e vamos desmembrando e assim 
as crianças se apropriam rapidamente e de segurança com a leitura 
e escrita. Também é perceptível a alegria deles com o processo”. A 
professora 2 afirmou que “ as crianças aprendem naturalmente no meio 
em que vivem o processo de letramento, através de estímulos visuais 
e sonoros, incentiva-los a participarem da aventura do conhecimento 
implícita no ato de ler”.

A alfabetização possibilita ao aluno ler e a escrever e o letramento 
possibilita ao aluno interpretar o que se lê, tornando o letramento e a 
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alfabetização ações distintas, mas inseparáveis. A alfabetização começa 
a dar seus primeiros passos na escola, mas o letramento ocorre com 
qualquer contato da criança com o mundo da linguagem, por meio 
de histórias, livros, revistas, desenhos, dinâmicas ou brincadeiras. 
(FERREIRO, 2009)

A professora A ressaltou que “na realidade que hoje leciono, 
todos os dias é um novo desafio. Os alunos faltam muito e muitas vezes 
tenho que trocar o que planejei e voltar as aulas anteriores.”. A fala dessa 
professora corresponde a muitas realidades encontradas hoje na nossa 
sociedade, nas quais os professores devem possuir um planejamento 
que possa ser adequado para aquela aula.

Outro fator abordado e indispensável no estudo é em relação a 
como o professor visualiza o avanço das crianças em sala de aula a partir 
de seu método. A P2 diz que “o crescimento é observado diariamente, 
através de brincadeiras, desafios de perguntas etc”. E a P1 acredita que 
“o avanço é diário, é motivador ver o encanto das crianças, e os alunos 
com dificuldade é maior ainda o crescimento, pois superam na escrita, 
na leitura ...”. Já a professora B afirma que:

No início de utilização do método, os alunos ficam apreensivos 
e atentos aos conhecimentos ensinados. Com o passar do tempo 
os alunos já conhecem, reconhecem e leem de forma autônoma 
e independente, percebendo e assimilando os valores sonoros 
de outras sílabas ainda não fixadas, inclusive com dificuldades 
ortográficas.

Com essa fala é necessário que o professor compreenda que 
cada aluno vai apresentar um ritmo distinto, Ferreiro (2009) afirma 
que a criança possui um momento certo para aprender, e que nem 
todas possuem o mesmo ritmo, levando-nos a compreender que cada 
criança possui seu tempo de aprendizagem, dependendo de seu grau de 
maturidade.

A alfabetização é um processo contínuo e mesmo antes de 
acontecer o letramento já atua em conjunto, mas cabe ao professor 
proporcionar estímulos para as crianças, o educador deve conhecer e 
apropriar-se de seu papel de mediador do conhecimento. Os professores 
alfabetizadores devem, segundo Leal (2005, p. 90), conhecer alguns 
saberes como:

[...] para exercermos nossas funções de professores (as) - 
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alfabetizadores (as), é preciso que tenhamos muitos tipos de 
saber [...]. (1) o que é alfabetização, articulando tal conceito ao 
de letramento [...]. (2) o que é esse objeto de ensino, a escrita 
alfabética, além de compreendermos o que é texto, gênero 
textual [...]. (3) quais são as hipóteses que os alunos elaboram e, 
consequentemente, o que sabem e não sabem ainda sobre a escrita 
alfabética [...]. (4) os percursos que fazem na apropriação desse 
sistema e as estratégias de aprendizagem que utilizam [...]. (5) os 
tipos de intervenção didática que são utilizados para ajudá-los a 
percorrer esses caminhos [...].

Com essa afirmação, a ação do professor está relacionada ao 
conhecimento que ele próprio possui sobre sua prática e de como 
ele possibilitará estímulos necessários para que as crianças possam 
criar novos conceitos e, assim construir hipóteses que irão contribuir 
no processo de alfabetização e descoberta pelo mundo da escrita. De 
acordo com Feil (1990, p.

“a criança só aprenderá sua linguagem através de tentativas”. 
Por isso é necessário que a escola e seus professores explorem seus 
ambientes, proporcionem vivências e experiências para as crianças, pois 
é a partir disso que se constitui a linguagem e o processo de letramento 
e alfabetização.

A partir disso, acredita-se que a alfabetização é um processo 
de construção de hipóteses, na qual a criança necessita vivenciar 
situações estimuladoras que possibilitem uma reflexão sobre a língua 
escrita. A convivência da criança em um ambiente onde o contato 
dela seja com letras, histórias, imagens, livros e entre outros contribui 
para a familiarização do mundo da escrita, contribuindo, também, 
no seu processo de letramento fazendo com que a mesma use sua 
imaginação, buscando compreender o significado dessa série de coisas 
(CAVALCANTI, 1997).

A relação do processo de leitura e escrita está interligada a teoria 
piagetiana, pois os estágios de desenvolvimento cognitivo e os esquemas 
para a internalização dos conceitos de leitura e escrita são considerados 
próximos, e os correspondem. Para Cavicchia (2010), conhecimento, 
segundo Piaget (1974), é fruto das trocas entre o organismo e o meio. 
E essas trocas são responsáveis pela construção da própria capacidade 
de conhecer.

Piaget (1974) estipulou 4 fases do desenvolvimento, sendo elas 
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estágio da inteligência sensório-motora (até, aproximadamente, os 2 
anos); estágio da inteligência simbólica ou pré- operatória (2 a 7-8 
anos); estágio da inteligência operatória concreta (7-8 a 11-12 anos); 
e, estágio da inteligência formal (a partir, aproximadamente, dos 12 
anos).

Mas é na fase de 2 e 5 anos, aproximadamente, que a criança 
adquire a linguagem e forma de alguma maneira, um sistema de 
imagens. Entretanto, a palavra não tem ainda, para ela, o valor de 
um conceito, um significado, ela cria um mundo faz de conta, usa a 
imaginação (CAVICCHIA 2010).

Por meio disso, a imaginação da criança é parte fundamental 
do seu processo de desenvolvimento. É assim que irá relacionar as 
situações, objetos e demais coisas com o seu mundo, contribuindo para 
a descoberta de seus significados. Para Vygotsky (1984, apud Tfouni – 
2004, p. 21), o letramento representa:

O coroamento de um processo histórico de transformação e 
diferenciação no uso de instrumentos mediadores. Representa 
também a causa de elaboração de formas mais sofisticadas 
do comportamento humano que são os chamados “processos 
mentais superiores”, tais como raciocínio abstrato, memória ativa, 
resolução de problemas, etc.

Torna-se necessário proporcionar a criança meios para que 
ela explore sua mente imaginária, com ambientes que estimulem 
seus sentidos, pois é com sua imaginação que criará condições para 
aprendizagens significativas. Também é possível realizar uma reflexão 
sobre a importância da vida escolar para a criança e do quão é necessário 
cada detalhe, cada momento para a construção de seu conhecimento.

A alfabetização proporciona ao aluno ler e a escrever e o 
letramento possibilita ao aluno interpretar o que se lê, tornando o 
letramento e a alfabetização ações distintas, mas inseparáveis. Esse 
processo de alfabetizar, começa a dar seus primeiros passos na escola, 
mas o letramento ocorre com qualquer contato da criança com o 
mundo da linguagem, por meio de histórias, livros, revistas, desenhos, 
dinâmicas ou brincadeiras.

Sendo assim, o professor deve assumir “o papel de mediador e 
motivador da aprendizagem, sempre atento às possibilidades e limitações 
no processo de apropriação do conhecimento pela criança” Antunes, 
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(1999 apud BRASIL, 2012, p. 22). E, com isso, torna-se indispensável 
o planejamento com atividades que estimulem os alunos, e que o 
professor busque por uma diversidade de atividades pois segundo o 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (2012, p. 31):

É importante perceber que, na construção de práticas de 
alfabetização, para levar os alunos a pensar sobre o Sistema de 
Escrita Alfabética e a compreender os princípios que o constituem, 
é necessário diversificar as atividades, escolhendo propostas que 
exijam diferentes demandas cognitivas e que mobilizem diferentes 
conhecimentos.

Nessa perspectiva o professor torna-se o responsável por mediar 
essas relações, e por desenvolver um método que contribua nesse 
processo de alfabetização e letramento, é o educador que possibilita 
ao aluno momentos em que ele possa explorar sua bagagem e assim 
fazer com que a partir disso o aluno possa construir e reconstruir 
seus conceitos sobre o mundo da escrita. E, assim, a educação deve 
propor a formação de indivíduos que tenham autonomia, que tenham 
capacidade de construir conhecimento, interagir com o meio através 
de ideias próprias, sendo capaz de criar e inovar, a partir de uma visão 
única que tem do mundo.

4 Considerações finais

Essa pesquisa teve sua importância marcada no conhecimento 
sobre o processo de alfabetização, sobre a prática dos professores 
alfabetizadores e também como é o método do educador. Ao analisar as 
questões sobre alfabetização foi possível (re) construir conhecimentos 
e que alfabetização e letramento vão além de ensinar a criança somente 
a ler e a escrever. Sendo que, todo esse processo depende do papel 
que o professor irá assumir, pois ele é responsável pela mediação do 
conhecimento e, a partir disso, constrói possibilidades para que os 
alunos possam explorar suas capacidades e criar hipóteses que irão 
contribuir no seu processo de alfabetização.

Portanto, o estudo ratifica que o professor é o principal 
agente transformador e possibilitador, mas que deve primeiramente 
compreender a complexidade do ato de alfabetizar, onde o professor 
pode transformar dificuldades em oportunidades de ensino. Outro 
fator marcante é o método que o professor irá usar em sua prática, no 
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estudo ficou claro que os professores pesquisados utilizam o método 
global que parte do todo e o método tradicional que é um método de 
codificação.

A partir das realidades pesquisadas, constata-se que ambas 
escolas desenvolvem os mesmos métodos, concretizando que apesar de 
serem escolas de diferentes contextos o método não é singular. A escola 
privada desenvolve o mesmo método que a escola pública, não havendo 
uma diferença relevante na escolha da forma de alfabetizar, mas o que 
diferencia esse processo, é a forma como o professor desenvolve sua 
prática em sala de aula.

Sendo assim, é de suma importância que o professor busque 
por formação continuada e que não se acomode por anos de prática. 
A sociedade atualmente necessita de professores com autonomia e que 
visem uma formação crítica, de qualidade e de responsabilidade, pois 
os alunos que hoje estão com esses professores amanhã serão o futuro e 
serão o reflexo dessa construção de conhecimento.

Referências

ALMEIDA, Mariana Aparecida Paes. Métodos alfabetizadores: 
reflexões acerca da prática pedagógica de uma professora de 1ª série 
do ensino fundamental. Educere. Anais do II Congresso Nacional de 
Educação. Curitiba - Paraná, 2004.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa, Portugal. 1977.

BRANDÃO, C. R. A pergunta a várias mãos: a experiência da 
pesquisa no trabalho do educador. São Paulo: Cortez, 2003.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. 
Base nacional comum curricular. Brasília, DF, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. 
Diretrizes e normas regulamentadoras sobre pesquisa envolvendo 
seres humanos. Resolução nº 466, de 12 dez 2012. Brasília-DF, 
2012.

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão 



  205
Formação de Professores em Serviço - PARFOR E UNICRUZ

Educacional. Pacto nacional pela alfabetização na idade certa. 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de 
Apoio à Gestão Educacional - Brasília: MEC, SEB, 2012.

CAVALCANTI, Zélia (Org.). Alfabetizando. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1997.

CAVICCHIA, D. C. et al. O desenvolvimento da criança nos 
primeiros anos de vida. São Paulo- Araraquara, 2010.

CERVO, A. L. BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 5. ed. São 
Paulo: Prentice Hall, 2002.

CHALITA, Gabriel. Educação: a solução está no afeto. São Paulo, 
2001.

CREPALDI, E. M. F. A importância da família na escola para a 
construção do desenvolvimento do aluno. 2017. Disponível em: 
https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/25972_13983.pdf.

FEIL, I. T. S. Alfabetização: um desafio novo para um novo tempo. 
12. ed. Ijuí: UNIJUÍ, 1990.

FERREIRO, E. Com todas as letras. 6. ed. São Paulo: Cortez 1997.

FERREIRO, E. Uma concepção do desenvolvimento da escrita na 
criança. Petrópolis: Vozes, 2009.

FONTES, F. C. O.; BENEVIDES, A. S. Alfabetização de crianças: 
dos métodos à alfabetização em uma perspectiva de letramento. 
Fórum Internacional de Pedagogia. Vitória da Conquista/BA. Anais 
do V FIPED. Campina Grande: Realize, 2013.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à 
prática educativa. 43. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa tipos fundamentais. Revista de 
Administração de Empresas São Paulo, v. 35, n.3, p, 20-29, mai./
jun. 1995.



206  
Sirlei de L. Lauxen  |  Maria Lourdes B. Hartmann  |  Fátima T. Costa (Org.)

LEAL, Telma Ferraz. Fazendo acontecer: o ensino da escrita alfabética 
na escola. In: MORAIS, Artur Gomes; ALBUQUERQUE, Eliana 
Borges Correia de; LEAL, Telma Ferraz. (Org.). Alfabetização: 
apropriação do sistema de escrita alfabética. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2005.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos da 
metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2003.

MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para elaboração de 
monografias e dissertações. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1994.

MORTATTI, Maria Rosário Longo. João köpke (1852-1926) na 
história do ensino de leitura e escrita no Brasil. São Paulo: Unesp, 
v. 3, 2015.

NÓVOA, A. (org.). Os professores e sua formação. Lisboa: Dom 
Quixote, 1997. PIAGET, J. O nascimento da inteligência na 
criança. Rio de Janeiro, Zahar, 1974.

SOARES, Magda. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. 
2006.

TEIXEIRA, E. B. et al. A Análise de dados na pesquisa científica 
importância e desafios em estudos organizacionais. Ijuí: Unijuí, 
2003.

TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e alfabetização. 6. ed. São 
Paulo: Cortez, 2004. 



Capítulo 12

AS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DA 
PSICOMOTRICIDADE NO DESENVOLVIMENTO 

INTEGRAL DA CRIANÇA

Glauce Rosane Maire Carpes 1 
Fabiana Ritter Antunes 2

1 Considerações iniciais

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, 
organizada em duas fases: creche, para crianças de zero a 

três anos, e pré-escola, para crianças de quatro a cinco anos. Segundo 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (1996), a 
educação infantil tem como função a educação integral da criança 
em todos os seus olhares. Essa fase da educação é conhecida como 
a fase onde se inicia os processos de desenvolvimento, cognitivo, 
psicomotor, afetivo e social, sendo um conjunto de aprendizados, que 
aos poucos levam a criança ao seu desenvolvimento pleno.

É inegável que a aprendizagem infantil é um processo complexo, 
envolvendo várias habilidades, dentre elas as habilidades motoras. 
O presente trabalho segue a teoria desenvolvimentista de Gallahue, 
Ozmun e Goodway uma vez que, o desenvolvimento motor é um 
processo contínuo que começa na concepção e cessa com a morte 
(GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY 2013, p. 22).

O comportamento humano pode ser classificado em três 
domínios: psicomotor, cognitivo e afetivo (GALLAHUE; OZMUN; 
GOODWAY 2013, p.31), influenciando o desenvolvimento. O 
desenvolvimento, no indivíduo, passa do geral para o específico e do 
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simples ao complexo (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY 2013, p. 
63). Segundo os autores,

Essas habilidades básicas de locomoção, manipulação e estabilidade 
passam por um processo observável definido da imaturidade a 
maturidade. Os estágios dessa fase incluem: o inicial, o elementar 
emergente e o proficiente. O alcance do estágio da maturidade 
e bastante influenciado pelas oportunidades de pratica, estimulo 
e instrução, em um ambiente que promove o aprendizado. 
(GALLAHUE, OZMUN; GOODMWAY, 2013, p. 80)

Se as crianças, na fase da educação infantil, realizarem atividades 
que estimulem o movimento, certamente suas habilidades estarão 
mais maduras e realizarão os movimentos com mais segurança. Para 
Gallahue, Ozmun e Goodway (2013, p. 80),

Sob circunstâncias adequadas, as criancas são capazes de realizar, 
no estágio maduro, a grande maioria dos padrões de movimento 
fundamental em tomo dos 6 anos. As habilidades de movimento 
fundamental da criança que começa a frequentar a escola 
muitas vezes se encontram incompletas. Portanto, os primeiros 
anos escolares oferecem uma excelente oportunidade para o 
desenvolvimento de habilidades do movimento fundamental até 
os níveis de proficiência.

O desenvolvimento motor está profundamente ligado 
aos aspectos afetivo e cognitivo do comportamento humano 
(GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013, p. 104). Assim sendo, 
o desenvolvimento motor vai dos níveis simples aos mais complexos. 
Fatores ambientais, físicos, biológicos influenciam no desenvolvimento 
motor. No entanto, cada criança é uma só, e ela se desenvolve de acordo 
com os estímulos que recebe.

Neste sentido, a problemática desta pesquisa se deu a partir do 
seguinte questionamento: Como a Psicomotricidade contribui para o 
desenvolvimento da criança? A partir desta problemática, ancoramo-nos 
no seguinte objetivo geral que foi: Analisar as possíveis contribuições da 
Psicomotricidade no desenvolvimento integral da criança na Educação 
Infantil.

2 Metodologia

Para este trabalho, foi realizado uma pesquisa qualitativa, 
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que segundo Demo (2005 p. 146) é entendida como “fenômenos 
qualitativos caracterizam-se por marcas como profundidade, plenitude, 
realização, o que aponta para uma perspectiva mais verticalizada do que 
horizontalizada”.

O tipo de pesquisa foi descritiva interpretativa, conforme Gil 
(1999, p.44) “a pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a 
descrição das características de determinada população ou fenômeno 
ou estabelecimento de relações entre variáveis”.

O contexto da pesquisa foi uma Escola Municipal de Educação 
Infantil, localizada no Município de Cruz Alta – RS, com uma 
população estimada no último censo (IBGE 2010) é de 62.821, mas a 
população estimada em 2019 é de 60.299. O Município possui q u a r e 
nt a e d u a s escolas de Ensino Fundamental. Possui vinte e três escolas 
públicas de Educação Infantil e doze particulares.

A escola pesquisada abrange a Primeira Etapa da Educação 
Básica, possui quarenta e oito crianças, divididas em Berçário, Maternal 
A e B e Pré A. Os sujeitos da pesquisa foram os professores de cada 
uma das turmas desta Escola. Estes professores tem idade entre 25 e 41 
anos, todos são do sexo feminino, 66,6% possuem entre 5 a 7 anos de 
formação. Todos possuem a primeira formação em Magistério seguido 
da Graduação e somente 66,6% possuem Pós-Graduação. Atuam 
somente em uma escola, na Etapa da Educação Infantil, com carga 
semanal de 40 horas. Todas nomeadas na Rede Municipal e 66,6% 
tem mais de 7 anos de atuação. Para os sujeitos foi entregue um Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido, para terem acesso ao objetivo e 
intencionalidade da pesquisa.

O instrumento utilizado nesta pesquisa foi um questionário 
misto, sendo onze perguntas estruturadas e nove semiestruturadas. A 
análise e interpretação dos resultados se deu por meio de uma matriz 
de análise construída pelos autores do estudo, que foram identificadas 
como: Categoria 1) Educação Infantil; Categoria 2) Psicomotricidade 
como elemento lúdico; e por fim a Categoria 3) Prática Pedagógica.

3 Resultados e discussões

A análise dos resultados se deu a partir dos objetivos, das 
perguntas construídas a priori do questionário misto e divididas em 
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3 categorias que são: Categoria 1) Educação Infantil; Categoria 2) 
Psicomotricidade como elemento lúdico; e por fim a Categoria 3) 
Prática Pedagógica.

Considerando as especificidades da Categoria 1, enfatizamos 
a etapa como sendo aquela em que a criança passa por uma série de 
fases em desenvolvimento. A partir de um ano, a criança se torna um 
explorador, sua curiosidade o leva a experiências novas, um verdadeiro 
cientista, pois está sempre testando novas hipóteses, prestando atenção 
em tudo, o tempo todo (VIDA, 2016).

Segundo a Declaração Universal dos Direitos da Criança 
(UNICEF, 1959, p. 2) o princípio VII, estabelece que “a criança 
deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras”. Sua curiosidade 
em explorar o mundo, permanece, e brincar faz parte de seu mundo, 
aprende e desenvolve-se em todos os aspectos brincando.

Conhecer o desenvolvimento infantil, em especial na fase da 
educação infantil, para Gallahue, Ozmun e Goodway (2013, p. 21) 
é a “essência do ensino, seja ele em sala de aula, no ginásio ou no 
campo esportivo”. É nesta fase que a criança expressa seus sentimentos, 
principalmente através do choro, amplia seu conhecimento do mundo 
a sua volta pelas sensações, pelos sentidos e pelo movimento. Para os 
autores, Gallahue, Ozmun e Goodway (2013, p. 194),

As crianças em idade pré escolar expandem rapidamente os 
seus horizontes. Elas estão afirmando a própria personalidade, 
desenvolvendo suas capacidades e testando seus limites, assim 
como os da família e das pessoas ao seu redor. Em resumo, elas se 
colocando no mundo de modo mais complexo e surpreendente. 
Os cuidadores tem de compreender as características 
desenvolvimentais, as limitações e os potenciais dos pré- escolares. 
Só dessa maneira é possível estruturar de modo efetivo experiências 
desenvolvimentais que realmente refletem suas necessidades e 
seus interesses e encontram-se no seu nível de capacidade.

Diante do exposto, os resultados da categoria supre citada, 
apontam que, quando questionado os professores, sobre o entendimento 
a respeito da etapa da Educação Infantil, o Sujeito A, afirmou que É 
a primeira etapa da educação, na qual consiste o desenvolvimento 
por meio de estímulos e atividades lúdicas, valorizando a criança e suas 
singularidades. Na Educação Infantil, o ato de brincar desenvolve 
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os aspectos físico, social, cultural, cognitivo e afetivo. Nessa fase, as 
crianças estabelecem relacionamentos pelas brincadeiras, são movidos 
pelo interesse de descobrir, aprender, testar e vivenciar. Para Gallahue, 
Ozmun e Goodway (2013, p. 192-193),

O brincar é o que fazem as crianças quando não estão comendo, 
dormindo [...] O brincar ocupa a maior parte das suas horas 
de vigília e pode ser visto, literalmente, como o equivalente ao 
trabalho para a criança. O brincar das crianças é o modo primário 
pelo qual aprendem sobre seus corpos e potencialidades de 
movimento. Também é um importante facilitador do crescimento 
cognitivo e afetivo da criança mais nova, assim como importante 
recurso para o desenvolvimento tanto das habilidades amplas 
quanto as finas.

Já para o Sujeito B, A Educação Infantil, primeira etapa da 
educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social, onde a família 
e a comunidade completam esta ação3.

Brincar é atividade fundamental para o desenvolvimento 
cognitivo da criança, é a maneira pela qual ela se comunica, age com 
mais intensidade, aprende conceitos e apropria-se de conteúdos. 
Segundo Kishimoto (2010, p. 1),

Ao brincar, a criança experimento o poder de explorar o mundo dos 
objetos, das pessoas, da natureza e da cultura, para compreendê-
lo e expressá-lo por meio de variadas linguagens. Mas é no plano 
da imaginação que o brincar se destaca pela mobilização dos 
significados. Enfim, sua importância se relaciona com a cultura da 
infância, que coloca a brincadeira como ferramenta para a criança 
se expressar, aprender e se desenvolver.

E para o Sujeito C, É a etapa da educação das crianças de 0 a 5 
anos, onde utilizamos as brincadeiras, jogos e ludicidade para estimular 
o aprendizado. A brincadeira deixou de ser só um passa tempo, ela é 
fundamental para o desenvolvimento infantil e faz parte do processo de 
aprendizagem. Envolve o bem estar físico e mental e brincar é o melhor 
caminho para desenvolver relacionamentos, linguagens entre crianças e 
crianças, e crianças e adultos. O Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil, indica que,

3 As respostas dos sujeitos pesquisados estão descritas em itálico.
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Na instituição de educação infantil, pode-se oferecer às crianças 
condições para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras 
e aquelas advindas de situações pedagógicas intencionais ou 
aprendizagens orientadas pelos adultos. É importante ressaltar, 
porém, que essas aprendizagens, de natureza diversa, ocorrem 
de maneira integrada no processo de desenvolvimento infantil. 
(BRASIL,1998, p. 23).

Ao serem questionados sobre as habilidades necessárias ou 
até mesmo essenciais para a Educação Infantil, o Sujeito A afirmou 
que Equilíbrio, estruturação espacial, lateralidade e esquema corporal. 
(Sujeito A, 2019). As habilidades motoras são atividades de movimento 
envolvendo membros superiores ou membros inferiores do corpo. 
São orientadas, com finalidades específicas como chutar, arremessar, 
agarrar, pular, correr. É uma tarefa ou ação de movimento voluntária, 
aprendida, orientada para um objetivo, realizada por uma ou mais 
partes do corpo (GALLAHUE; OZMUN, GOODWAY,2013, p. 32).

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil,

Dado o alcance que a questão motora assume na atividade da 
criança, é muito importante que, ao lado das situações planejadas 
especialmente para trabalhar o movimento em suas várias 
dimensões, a instituição reflita sobre o espaço dado ao movimento 
em todos os momentos da rotina diária, incorporando os 
diferentes significados que lhe são atribuídos pelos familiares e 
pela comunidade. (BRASIL, 1998, p. 19).

Da mesma forma, o Sujeito B, afirmou que Além das habilidades 
motoras básicas como andar, pintar, manusear objetos, as crianças precisam 
vivenciar situações que as permitam desenvolver outras habilidades para 
que cheguem até outra etapa, que é o Ensino Fundamental, para que 
estejam seguras e preparadas, é preciso trabalhar na educação infantil 
percepções, esquema corporal, orientação espacial, linguagens, socialização, 
fazendo com que todas essas habilidades interferem no desenvolvimento e 
no aprendizado das crianças de uma forma positiva, segura e além de tudo 
preparadas, com mais poder de decisão, sendo que quanto mais se trabalha 
a autonomia, acredito que se tornam mais criativos e autoconfiantes.

As brincadeiras que envolvam movimentos são essenciais 
na construção de sua imagem, como também, brincando a criança 
explora o espaço, se organiza nos aspectos motor, sensorial, emocional 
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ampliando, assim, seus conhecimentos de mundo. A prática de 
movimentos incluindo música em ritmos variados (rápidos ou devagar) 
e jogos de dramatizações estimulam a memória, a atenção, o movimento 
e o equilíbrio.

Igualmente, afirmou o Sujeito C que Habilidades motoras básicas 
como: correr, pular, rolar, pintar, bem como a socialização e a autonomia. 
Na fase da Educação Infantil, as capacidades motoras das crianças estão 
em desenvolvimento, por isso sao ativas, envolvidas pela curiosidade, 
exploração, descobertas e experiências dos movimentos que podem 
realizar. Segundo Gallahue, Ozmun e Goodwai (2013, p. 71), “elas 
adquirem cada vez maior controle sobre a performance de movimentos 
distintos ”.

No Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
, nos Componentes Curriculares, em seus objetivos explicitam as 
capacidades que as crianças podem desenvolver, como:

As capacidades de ordem física estão associadas à possibilidade 
de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, ao 
auto conhecimento, ao uso do corpo na expressão das emoções, 
ao deslocamento com segurança. (BRASIL,1998, p. 48).

Ao serem questionados sobre o entendimento a respeito do 
desenvolvimento integral da criança, o Sujeito A respondeu, Quando 
a criança consegue realizar tarefas simples de maneira autônoma. A Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) se refere 
à Educação Infantil como a etapa a qual desenvolve a criança em todos 
os aspectos. 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. (BRASIL 1996, 
p. 22).

Da mesma forma o Sujeito B, respondeu, Diz respeito a 
compreensão de que a educação, enquanto processo formativo da criança 
nas suas múltiplas dimensões, como aspectos físicos, sociais, emocionais, 
simbólica, intelectual, desenvolvendo a criança de forma completa, em 
sua totalidade. No Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil, cita que,

Embora as crianças desenvolvam suas capacidades de maneira 
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heterogênea, a educação tem por função criar condições para 
o desenvolvimento integral de todas as crianças, considerando, 
também, as possibilidades de aprendizagem que apresentam nas 
diferentes faixas etárias. Para que isso ocorra, faz-se necessário 
uma atuação que propicia o desenvolvimento de capacidades 
envolvendo aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, 
estética, de relação interpessoal e inserção social. (BRASIL, 1998, 
p. 47).

Semelhantemente, o Sujeito C respondeu, É onde se desenvolve 
o social, o intelectual, o físico e o psicológico. Conforme nos aponta a 
Base Nacional Comum Curricular,

A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, 
trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o 
desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações 
e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível 
identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das 
frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções. 
(BRASIL, 2017, p. 35).

Percebemos, de acordo com as respostas dos sujeitos, que estes 
tem pleno conhecimento e consideram a Educação Infantil, a etapa 
fundamental que desenvolve as capacidades motoras, as quais estão 
estritamente relacionadas aos aspectos afetivo, cognitivo e motor, desse 
modo será analisada a categoria 2.

Nas discussões da Categoria 2, pontuamos sobre a 
Psicomotricidade como elemento lúdico, destacamos a existência dela 
em todo movimento, seja em jogos, em brincadeiras livre ou orientadas, 
no pegar e soltar objetos, desempenha um papel fundamental no 
desenvolvimento infantil, pois é a base que ajuda a criança a conhecer e 
explorar o mundo através do corpo, das sensações e percepções.

A aprendizagem da criança está totalmente ligada ao 
desenvolvimento psicomotor, pois desenvolve a criança em sua 
totalidade usando o movimento natural e espontâneo a fim de melhorar 
e ampliar a conduta global da criança. A psicomotricidade auxilia a 
criança a se desenvolver nos aspectos motor, afetivo contribuindo para 
seu desenvolvimento global. Segundo os autores, Gallahue, Ozmun e 
Goodwai (2005, p. 3),

O desenvolvimento motor está relacionado às áreas cognitiva 
e afetiva do comportamento humano, sendo influenciado por 
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muitos fatores. Dentre eles destacam os aspectos ambientais, 
biológicos,familiar, entre outros. Esse desenvolvimento é a 
contínua alteração da motricidade, ao longo do ciclo da vida, 
proporcionada pela interação entre as necessidades da tarefa, a 
biologia do indivíduo e as condições do ambiente.

Os sujeitos da pesquisa, ao serem questionados sobre o que é 
Psicomotricidade, o Sujeito A respondeu É a integração das funções 
motoras corporais com as psíquicas, resultando a maturação do sistema 
nervoso de cada indivíduo. (Sujeito A, 2019). Brincar desenvolve de 
forma integral a criança nos aspectos físico, cultural, afetivo, cognitivo, 
social e emocional. Brincando ela descobre o corpo, as sensações, os 
limites e os movimentos, assim ela constrói sua imagem corporal. Para 
Le Boulch (1984, p. 24),

A educação psicomotora deve ser enfatizada e iniciada na escola 
primária. Ela condiciona todos os aprendizados pré-escolares e 
escolares; leva a criança a tomar consciência de seu corpo, da 
lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar o tempo, a adquirir 
habilmente a coordenação de seus gestos e movimentos, ao mesmo 
tempo em que desenvolve a inteligência. Deve ser praticada desde 
a mais tenra idade, conduzida com perseverança, permite prevenir 
inadaptações, difíceis de corrigir quando já estruturadas.

Segundo o Sujeito B, Tem como objetivo incentivar a prática 
do movimento em todas as etapas da vida de uma criança, visando ao 
conhecimento e ao domínio do seu próprio corpo. A psicomotricidade existe 
em todo movimento, seja em jogos, em brincadeiras livre ou orientadas, 
no pegar e soltar objetos e desempenha um papel fundamental no 
desenvolvimento infantil, pois é a base que ajuda a criança a conhecer 
e explorar o mundo através do corpo, das sensações e percepções. O 
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, refere-se ao 
movimento como uma linguagem, e através desta, a criança expressa 
sentimentos,

Ao movimentar-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. (BRASIL, 1998, p. 15).
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Para o Sujeito C, É o estímulo da motricidade e a função psíquica 
unidas. A Psicomotricidade, na Educação Infantil, é desenvolvida a partir 
de brincadeiras orientadas ou não, a fim de ampliar habilidades que 
auxiliarão, a criança, em sua aprendizagem. Segundo Le Boulch (1984, 
p. 24) “objetivo central da educação pelo movimento é contribuir para 
o desenvolvimento psicomotor da criança, da qual depende, ao mesmo 
tempo, a evolução de sua personalidade e o sucesso escolar”.

Para os sujeitos, a psicomotricidade está relacionada ao 
movimento, a atividades motoras, e desenvolve na criança a 
socialização, a afetividade, a autonomia e a imaginação, aspectos estes 
que influenciam no processo de ensino e aprendizagem.

Ao serem questionados sobre quais os documentos legais que 
os mesmos visualizam o termo da Psicomotricidade em pauta, o 
Sujeito A, respondeu Nos planejamentos diários, lista de conteúdos. Ao 
realizar o planejamento ou projetos o professor deve considerar as 
características da faixa etária, o desenvolvimento motor, as necessidades 
e os interesses, das crianças, para as quais está planejando, assim como, 
esses planejamentos devem estar de acordo com os documentos legais 
da educação, como a BNCC e outros, percebemos que,

Os conteúdos deverão priorizar o desenvolvimento das capacidades 
expressivas e instrumentais do movimento, possibilitando a 
apropriação corporal pelas crianças de forma que possam agir 
com cada vez mais intencionalidade. Devem ser organizados num 
processo contínuo e integrado que envolve múltiplas experiências 
corporais, possíveis de serem realizadas pela criança sozinha ou 
em situações de interação. Os diferentes espaços e materiais, os 
diversos repertórios de cultura corporal expressos em brincadeiras, 
jogos, danças, atividades esportivas e outras práticas sociais são 
algumas das condições necessárias para que esse processo ocorra. 
(BRASIL, 1998, p. 29).

O Sujeito B, respondeu Aparece também na “Documentação 
Pedagógica”, avaliação do desenvolvimento do aluno, realizado 
através da observação contínua e nas práticas pedagógicas, mediante o 
acompanhamento das etapas do desenvolvimento do aluno, integração com 
a família, tendo em vista, em função da oportunidade e qualidade das 
vivências proporcionadas na escola de educação infantil.

A avaliação, na Educação Infantil, amplia o olhar do professor, 
observando, do mesmo modo, o crescimento individual de cada criança, 
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no decorrer do ano. Visto que, professor se torna um observador, 
assim, melhorando sua prática nas atividades realizadas. Ela acontece 
na forma de observação, registros e atividades práticas. Segundo a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Artigo 31, verificamos 
que,

A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes 
regras comuns: I – avaliação mediante acompanhamento e registro 
do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, 
mesmo para o acesso ao ensino fundamental” (BRASIL, 1996, 
p. 22).

Da mesma forma, o Sujeito C, respondeu Documentação 
pedagógica, BNCC, Referencial Curricular Gaúcho. Na Educação 
Infantil, a avaliação está em torno do desenvolvimento da criança, suas 
conquistas, as interações entre elas e com os adultos, as brincadeiras, a 
socialização e, de modo algum deve ser de promoção ou classificação. 
Para o Referencial Curricular Gaúcho, na

Educação Infantil, o corpo é o ponto de partida para as interações 
e a brincadeira, eixo estruturante da ação pedagógica, e o modo 
pelo qual as crianças podem se apropriar dos sentidos e funções 
do mundo social e cultural. Ao professor cabe assegurar em suas 
ações pedagógicas o cuidado físico, o desenvolvimento motor, a 
ampliação de repertório de gestos, o uso do corpo em diferentes 
espaços promovendo a emancipação e a liberdade, evitando seu 
cerceamento em situações individuais e coletivas. (BRASIL, 
2018, p. 98).

Na Categoria 3, intentamos para reflexão da prática pedagógica, 
onde destacamos o elemento essencial para que o processo de ensino e 
aprendizagem aconteça, a prática pedagógica do docente. Os Sujeitos 
ao serem questionados sobre os autores que fundamentam suas práticas, 
o Sujeito A, não respondeu. O Sujeito B, respondeu Maria Montessori, 
Jean Piaget, Vygotski, Paulo Freire, Henri Wallon, Paulo Fochi Já para o 
Sujeito C, “Henri Wallon, Piaget, Paulo Freire”.

Ao serem questionados a respeito do nível de conhecimento dos 
documentos legais como PPP (Projeto Político Pedagógico), Regimento 
Escolar, Plano de Estudo ou Plano de Ensino, de suas escolas, o Sujeito 
A respondeu, Sim. Os documentos legais da escola norteiam todo o 
funcionamento, a ação pedagógica, as metas, as relações interpessoais, 
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os projetos, o calendário escolar. A construção e a implementação dos 
documentos, se dá pela participação de toda a comunidade escolar 
(professores, pais, funcionários e alunos), como nos aponta,

Proposta pedagógica ou projeto político pedagógico é o plano 
orientador das ações da instituição e define as metas que se 
pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças 
que nela são educados e cuidados. É elaborado num processo 
coletivo, com a participação da direção, dos professores e da 
comunidade escolar. (BRASIL, 2010, p. 13).

Desse modo, as características, necessidades e objetivos estarão 
de acordo com a comunidade em que a escola está inserida, respeitando 
as particularidades e a cultura local. O Sujeito B, respondeu: Sim. 
Manter os documentos organizados é essencial para o bom desenvolvimento 
e funcionamento da escola, em busca de uma boa qualidade de ensino 
numa perspectiva democrática. Segundo o Sujeito C: Sim, conheço. A 
formulação dos documentos pela coletividade, dá um sentido de 
autonomia para a escola, pois todos se envolvem nas decisões com 
a finalidade de mudanças na prática pedagógica, no currículo, nas 
relações humanas.

Na pergunta, sobre qual etapa está prevista a psicomotricidade, 
segundo os documentos legais das suas escolas, o Sujeito A, respondeu: 
Sim, nas diferentes etapas, ou seja, todas as turmas. O Sujeito B, 
respondeu: Sim, conforme esses documentos (PP, Plano de Estudo, de 
Ação) a psicomotricidade é citada e se organiza de modo a permitir aos 
nossos alunos de educação infantil desde a turma do Berçário, uma etapa 
muito importante da fase da criança, para isso se faz um trabalho sério, 
que colabore no desenvolvimento, dando assim continuidade em toda a 
escolarização do aluno; respeitando ainda a personalidade, a motivação do 
mesmo, pois creio que a educação psicomotora deve ser considerada como 
uma educação de base na escola, devendo ser praticada desde seu nascimento 
até ao seu ensino educacional para que ocorra o desenvolvimento das 
qualidades motoras e global do aluno.

Já o sujeito C, respondeu: Sim está citada, em todas as etapas da 
educação infantil. Para Libâneo (2008, p. 357) “o projeto pedagógico-
curricular é um documento que reflete as intenções, os objetivos, as 
aspirações e os ideais da equipe escolar, tendo em vista um processo de 
escolarização que atenda a todos os alunos”.
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Ao serem elaborados os documentos legais da escola, os docentes 
devem se apropriar das características da Educação Infantil, das fases do 
desenvolvimento, das atividades, dos documentos legais da educação 
que guia esta etapa da educação, para que o resultado final esteja de 
acordo com o público alvo, as crianças de zero a cinco anos. Também, 
para a elaboração, devem ser levantados questionamentos como: o que 
queremos, para que queremos, o que necessita melhorar, etc. Segundo 
Libâneo (2008, p. 359)

A pergunta mais importante a ser respondida pela equipe escolar 
no momento de elaboração do projeto pedagógico-curricular é: 
o que se pode fazer, que medidas devem ser tomadas, para que a 
escola melhore, para que favoreça uma aprendizagem mais eficaz 
e duradoura dos alunos?

Na efetivação de atividades que atendam o desenvolvimento 
motor, estas práticas, bem como outras, devem estar presentes nos 
documentos que regem a escola, a fim de desenvolver as habilidades 
e competências, assegurados pelos campos de experiências (BRASIL, 
2017, p. 38) e, da mesma forma, devem também, estar presentes os 
eixos estruturantes das práticas pedagógicas, dessa etapa, que são as 
interações e as brincadeiras (BRASIL, 2010, p. 25).

4 Considerações finais

A psicomotricidade é entendida como o meio de desenvolver a 
criança em todos os seus aspectos. No desenvolvimento global, a criança 
necessita movimentos que abrangem o esquema corporal, organização 
espacial, estrutura temporal. São habilidades desenvolvidas em todo o 
movimento, interligando as capacidades afetivas e intelectuais com as 
motoras. A psicomotricidade se dá, na Educação Infantil, pelo brincar, 
assim também, pela ludicidade que desenvolve suas habilidades motoras 
globais contribuindo nos processos de aprendizagem.

Desse modo, notou-se, a partir da pesquisa, o papel fundamental 
que a primeira etapa da educação básica tem na educação motora 
infantil, e na constatação que os professores que atuam nesta área tem 
pleno conhecimento do tema e a aplicabilidade deste nas atividades 
desenvolvidas. Sabendo que, ele é o mediador, incentivador e o 
observador da criança ao explorar suas potencialidades, ao explorar o 
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mundo pelo movimento de seu corpo. Ficou claro também, o pleno 
conhecimento da ligação entre o aspecto motor e o aspecto afetivo e 
emocional, pelos estímulos e fatores ambientais resultam, na criança, 
segurança durante a realização dos movimentos.

Por fim, constatou-se que o desenvolvimento motor, o 
movimento na Educação Infantil, está previsto e citado nos documentos 
que norteiam os processos da ação pedagógica, de planejamentos e de 
projetos, garantindo o desenvolvimento integral da criança.
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Capítulo 13

BRINQUEDOS NÃO ESTRUTURADOS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESTUDO DE CASO 

EM UMA TURMA DE MATERNAL II

Samara Tassotti Fagundes Martins1

Fabiana Ritter Antunes2

1 Considerações iniciais

Ao contrário, as cem existem

A criança é feita de cem. A criança tem cem mãos cem pensamentos
cem modos de pensar de jogar e de falar. Cem sempre cem modos de escutar

as maravilhas de amar.
Cem alegrias para cantar e compreender.

Cem mundos para descobrir. Cem mundos para inventar. Cem mundos para sonhar.
A criança tem cem linguagens (e depois cem cem cem)

mas roubaram-lhe noventa e nove.
A escola e a cultura

lhe separam a cabeça do corpo.
Dizem-lhe:

de pensar sem as mãos de fazer sem a cabeça de escutar e de não falar
de compreender sem alegrias de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal.

Dizem-lhe:
de descobrir o mundo que já existe e de cem

roubaram-lhe noventa e nove.
Dizem-lhe:

que o jogo e o trabalho a realidade e a fantasia a ciência e a imaginação
o céu e a terra a razão e o sonho

são coisas
que não estão juntas.

Dizem-lhe:
que as cem não existem A criança diz:

ao contrário, as cem existem.
(LORIS MALAGUZZI, 1999).

1 Acadêmica do Curso de Pedagogia da Unicruz. E-mail: samaratfagundes@gmail.com
2 Professora do Curso de Pedagogia da Unicruz. E-mail: fantunes@unicruz.edu.br
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Antigamente nossos avós e até mesmo nossos pais, nos contavam 
de que brincavam e como eram os brinquedos que utilizavam na época 
de quando ainda eram crianças.

Geralmente eram coisas que eles mesmos faziam, como: bonecas 
feitas com sabugo de milho, quando um galho grande de uma árvore 
quebrava virava um balanço, as bolas de jogar na rua era geralmente 
feitas de pano ou meia etc.

Pode-se dizer que estes brinquedos citados acima, são brinquedos 
não estruturados, ou seja, são brinquedos que não estão prontos, não 
transmite uma imagem de brinquedo que estamos acostumados a ver, 
como a boneca e carrinho, que também são conhecidos como as antigas 
sucatas. Estes brinquedos podem afirmar que se utilizam da imaginação 
da criança para criar a forma de brinquedo, como os exemplos citados 
no primeiro parágrafo, fazendo-a imaginar e criar o seu mundo e 
desenvolvendo seu psicológico, não limitando-a.

Por princípio, a sucata traz consigo o elemento da transformação: 
é algo que passa a ser usado fora do seu habitual (um cabo de 
vassoura, sementes e caroços, um liquidificador quebrado, 
caixas de papelão...). Além disso, a sucata é um brinquedo não 
estruturado em que é necessário haver ação da criança para que a 
brincadeira aconteça (MACHADO. 1999, p. 42).

Os brinquedos não estruturados não são provenientes de 
indústrias, são simples objetos como galhos ou pedras, que nas mãos 
de uma criança ganha um novo significado, ou seja, qualquer tipo de 
objeto vira brinquedo quando em contato com a criança.

De acordo com Machado, (1995, p. 45) “o brinquedo-sucata 
permite quem brinca com ele, desvela-lo, significa-lo, pois é um objeto 
de inúmeros significados que não são óbvios, nem estão evidentes. 
Surgem assim, novas inusitadas relações que podem ser absurdas, 
incongruentes, desregradas”.

Com o passar do tempo o brinquedo mudou, após a Revolução 
Industrial este deixou de ser um brinquedo artesanal, onde era feito 
minuciosamente em seus mínimos detalhes, passou a ser produzido em 
escala, para atender a demanda dos grandes centros urbanos e virou 
mercadoria para o universo do consumo. As funções que o brinquedo 
estimula é o pensamento criativo, desenvolvimento social e emocional, 
tudo isso a indústria absorveu e apresentou para a criança uma variedade 
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de brinquedos, educativos, eletrônicos, onde estes preparam a criança 
para suas futuras funções, cozinheira, médico, dona de casa, mãe. 
Infelizmente dentro desse universo de brinquedos a criança não passa 
apenas de proprietário destes, não o criador, ela não inventa seu próprio 
mundo, ela o utiliza. A criança não precisa mais imaginar, basta apertar 
um botão e observar, e quando esse mecanismo do brinquedo para ele 
morre e é deixado de lado, ou seja, quando este brinquedo deixa de 
funcionar a criança não se interessa mais por ele.

A história social da criança ao longo do tempo tem evoluído 
e, com isso, a criança vem ocupando seu espaço no contexto social e 
educacional. Atualmente inúmeros profissionais que trabalham na 
educação têm demonstrado imenso esforço para ter um entendimento 
teórico sobre a infância e várias questões estão sendo levantadas sobre 
isso. O historiador Philippe Áries em seu livro a História Social da 
Criança e da Família nos traz sua análise sobre o surgimento da noção 
de infância na sociedade moderna:

Até por volta do século XII à arte medieval desconhecia a infância 
ou não tentava representá-la. É difícil crer que essa ausência se 
devesse a incompetência ou a falta de habilidade. É mais provável 
que não houvesse lugar para a infância nesse mundo. Uma 
miniatura otoniana do século XI nos dá uma ideia impressionante 
da deformação que o artista impunha então aos corpos das crianças 
num sentido que nos parece muito distante de nosso sentimento e 
de nossa visão (ÁRIES, 1981, p. 17).

Com essa visão de criança dos séculos passados, podemos 
entender como era a representação da infância e com isso constatar 
a sua evolução na atualidade. Notam-se, também, os avanços obtidos 
em relação ao significado ideológico da infância que se deram através 
da organização da sociedade. Sabemos que o significado de infância 
se constrói social e historicamente, com isso ratificamos a evolução 
sobre a visão do ser criança promovendo assim o surgimento de 
novas tendências, novas possibilidades que fortaleceram a educação e 
promoveram um melhor entendimento sobre infância.

Ao pensar em todas estas questões que norteiam o conceito sobre 
infância, encontramos nas palavras de Mary Del Priore em seu livro 
Histórias das Crianças no Brasil uma reflexão a respeito da criança, 
entre o que está descrito por grandes pensadores e organizações, que 
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diz: “O mundo que a criança deveria ser ou ter é diferente daquele onde 
ela vive ou no mais das vezes sobrevive” (PRIORE, 2013, p. 08).

Remete-nos analisar que a primeira situação do ser, caracteriza a 
criança como um ser feliz, no segundo o real, caracteriza a atual situação 
em que as crianças vivem, seja trabalho infantil, a exploração sexual de 
ambos os sexos, a realidade das drogas em que nossos pequenos vivem, 
e a comparação que a autora faz com crianças do mundo inteiro sobre 
a realidade de crianças vendidas, roubadas para atender a clientela de 
pedófilos, entre outras barbáries, tornando as crianças em tenras vítimas. 
Isso também decorre das crescentes fragilizações dos laços familiares, 
que transformam de forma radical, as relações entre pais e filhos e as 
relações entre crianças e adultos.

Essa necessidade de fazermos todos esses apontamentos para 
chegarmos a um conceito sobre infância é de suma importância, 
pois precisamos entender a formação desse contexto histórico para 
compreendermos as grandes transformações que foram surgindo ao 
longo do tempo.

Na atualidade segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009) em seu 
Artigo 4º, a criança é definida como:

Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal 
e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza 
e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009).

A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, 
emocionais e cognitivas. A criança é capaz de interagir e aprender com 
as relações que estabelece com o outro de forma que possa compreender 
e influenciar seu ambiente. Ampliando suas relações sociais, interações 
e formas de comunicação, assim elas sentem-se cada vez mais seguras 
para se expressar, podendo aprender nas trocas sociais, com diferentes 
crianças e adultos cujas percepções e compreensões da realidade também 
são diversas.

Para se desenvolver, as crianças precisam aprender com os outros 
com os vínculos que estabelecem. Se as aprendizagens acontecem na 
interação com as outras pessoas, sejam elas, adultos ou crianças, elas 
também dependem dos recursos de cada criança.
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Partindo do princípio de que a criança aprende brincando, 
a educação infantil deve privilegiar o tempo e o espaço para que 
a aprendizagem aconteça, não esquecendo que as brincadeiras 
proporcionam um contato social e reorganização das relações 
emocionais, favorece a integração com outras crianças e contribui no 
seu processo de desenvolvimento (PEREIRA, 2016).

Segundo Oliveira (2000) o brincar não significa apenas recrear, 
é muito mais, caracterizando-se como uma das formas mais complexas 
que a criança tem de comunicar-se  consigo mesma e com o mundo, 
ou seja, o desenvolvimento acontece através de trocas recíprocas que 
se estabelecem durante toda sua vida. Com essa afirmação, é possível 
analisar algumas brincadeiras desenvolvidas e identificar que a criança 
internaliza melhor as situações e informações dividindo as suas com os 
demais colegas.

No ano de 2016 fui nomeada como monitora escolar na cidade 
onde eu moro (Pejuçara – RS), primeiro trabalhei na escola de ensino 
fundamental, foi uma experiência muito boa e rica, pois ali eu tinha 
contato com crianças de várias idades. Mas a turma que mais atuava 
era a turma do pré B, que era a extensão da escola de educação infantil. 
Entrando no ano de 2018 pedi para mudar de escola, fui para Escola 
Municipal de Educação Infantil Maria Schuster, foi bem diferente 
a experiência, pois até então as crianças com que eu trabalhava já 
caminhavam e eram autônomas, na EMEI, até a turma do maternal 
I eles dependem de nós para satisfazerem suas necessidades básicas, foi 
meio difícil no inicio mas fui me adaptando. Atualmente estou atuando 
nas turmas: Berçário I, Berçário II, Maternal I e Maternal II. Portanto, 
a turma que escolhi foi a turma de Maternal II e por conta de já atuar 
na educação tive grande apoio da chefia, também da professora titular 
da turma, e também dos pais pelo fato de termos contato diariamente.

O estudo possui o objetivo de analisar como se dá o processo de 
desenvolvimento da criatividade e de imaginação a partir da utilização 
dos brinquedos não estruturados. O problema de pesquisa como se dá 
o processo de desenvolvimento e criatividade e de imaginação a partir 
da utilização de brinquedos não estruturados?
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2 Metodologia

Este estudo contou com uma abordagem qualitativa, que 
segundo Brandão (2003, p. 10). “É uma sequência de reflexões e de 
relatos a respeito de experiências vividas pelo pesquisador em meio a 
outras pessoas”. O tipo de pesquisa é de cunho descritiva, que para 
Martins (1994, p. 28) “tem como objetivo a descrição das características 
de determinada população ou fenômeno, bem como o estabelecimento 
de relações entre variáveis e fatos”.

O contexto onde a pesquisa foi realizada foi a Escola Municipal 
de Educação Infantil Maria Schuster localizada na cidade de Pejuçara 
na Rua Alcides Frederico Linassi do Bairro Rio Branco. A escola atende 
cerca de 200 alunos da turma de berçário I à Pré B. Os sujeitos que 
aceitaram participar da pesquisa foram os alunos da turma do maternal 
II, os alunos receberam um termo de assentimento, onde eles levaram 
para casa para os pais assinarem e assim autorizarem a realização da 
pesquisa com a turma, assim como também foi conversado pessoalmente 
com os pais dos mesmos explicando o objetivo da pesquisa, lembrando 
também que todos os sujeitos da pesquisa já possuem o documento de 
uso de imagem que foi fornecido pela escola assinado pelos pais. Esta 
turma é composta por quinze alunos. Os alunos são: Alice, Amanda, 
Ana Alice, Brenda, Gabriela, Iago, Julia Kauane, Julia Vitória, Karoline, 
Kauã, Lucas, Maria Alessandra, Matias, Samuel e Vinicius. Portanto a 
turma possui 9 meninas e 6 meninos

O instrumento utilizado para coleta das informações foi uma 
câmera do celular e diário de campo, que ocorreu durante cinco 
dias com tempo de duração de uma hora e meia. Os procedimentos 
utilizados na análise foram a observação não participante dos diálogos 
e das brincadeiras mais significativos que os alunos criam e expressam a 
partir do manuseio dos brinquedos não estruturados.

3 Resultados e discussões

A Escola Municipal de Educação Infantil Maria Schuster, está 
localizada na cidade de Pejuçara - RS. A escola conta atualmente com 
professores de Educação Infantil e um profissional de Educação Física, 
monitores escolares, merendeiras, serventes, duas coordenadoras, duas 
secretárias e uma diretora.
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Diante do exposto, a análise da pesquisa se deu a partir de 
observação não participante dos alunos na “hora de brincar”. Na rotina 
da escola pesquisada a hora de brincar tem a intencionalidade deixar as 
crianças brincar livre sem o direcionamento de um professor durante 
as atividades. Pois a criança aprende brincando, e a educação infantil 
deve proporcionar e privilegiar esse momento e também espaço pois 
o brincar proporciona contato social e reorganização das relações 
emocionais, favorece também a integração com outras crianças e 
contribui no processo de desenvolvimento.

Com isso os sujeitos foram observados nas seguintes datas: 
1ª observação dia 10 de outubro de 2019 das 15:00h às 16h:30min, 
2ª observação 11 de outubro de 2019 das 15:00h às 16h:30min, 3ª 
observação 14 de outubro de 2019 das 15:00h às 16h:30min, 4ª 
observação 16 de outubro de 2019 das 15:00h as às 16h:30min e a 5ª 
observação 17 de outubro de 2019 das 15:00h as às 16h:30min. Nesse 
sentido discorreremos abaixo as análises separadas por dias para melhor 
entendimento, cada dia recebeu um título, onde esse título é uma fala 
que eles falaram aleatoriamente durante as brincadeiras.

O título do 1º dia foi: “É legal de brincar com isso né”. As 
observações realizadas no primeiro dia, com a presença dos alunos: Julia 
Kauane, Julia Vitória, Karoline, Alice, Amanda, Matias, Iago, Brenda, 
Vinicius, Lucas, Kaua e Samuel, ocorreram na pracinha da escola. 
Temos que é brincando, que a criança desenvolve seu

lado emocional e afetivo bem como algumas áreas do domínio 
cognitivo, tais como a capacidade de síntese, o jogo simbólico etc. 
(WEISS, 1997, p. 25).

Pensando nisso, os alunos receberam dois sacos, fornecidos por 
mim, contendo dentro deles, brinquedos não estruturados com sucata, 
garrafas pet de produtos de limpeza, de bebidas, frascos de ingredientes, 
shampoo, caixas de perfume etc. Quando chegaram na pracinha, foi 
observado que os alunos em grupo viraram os materiais dos sacos e 
cada um deles, pegou um pouco – desesperadamente -, quase uma 
competição de quem apanhava mais ou os melhores e mais bonitos 
brinquedos. Depois de arrecadarem seus brinquedos a turma se separou 
em três grupos, um grupo era só de meninas, outro apenas de meninos 
e o outro composto por 3 meninos e 1 menina, cada um dos grupos foi 
para um lugar da pracinha para brincar.



230  
Sirlei de L. Lauxen  |  Maria Lourdes B. Hartmann  |  Fátima T. Costa (Org.)

Durante a observação foi possível perceber que as crianças 
inventavam diversas brincadeiras com aqueles objetos. Um grupo, que 
eram os alunos Amanda, Julia Vitória, Karoline e Brenda enchiam de 
areia o interior dos objetos e fechavam, diziam que “estavam guardando 
os temperos”, que precisavam “fazer bolos para a padaria”. Outro grupo 
dos Kaua, Iago e Lucas também enchia o interior, mas diziam que 
“eram remédios”. No outro grupo que era composto por Matias e 
Samuel enterravam na areia e brincavam de achar tesouro. A Gabriela, 
tinha uma caixinha de plástico transparente e brincava que aquela era a 
caixinha de maquiagem, conforme as imagens abaixo:

Figura 1 - Comidinha

Fonte: Autora (2019).

Podemos perceber que a reutilização de sucata como material 
pedagógico, ou seja, materiais que já cumpriram com seu objetivo 
principal e seriam descartados, mostra uma interessante proposta 
na educação infantil. Entende-se por brinquedo de sucata o objeto 
construído artesanalmente, utilizando-se materiais como madeira, 
papel, lata, plástico e outros de uso cotidiano que teriam como destino 
o lixo, pois já cumpriram sua função principal, mas ainda podem ser 
transformados para ter novas funções. Essa ação de transformar o 
pronto leva a um processo de criação (BRUNELLO; MURASAKI; 
NÓBREGA, 2010).

Já o título do 2º dia, foi: “Obaa!”. Percebemos diante da 
observação deste dia que os alunos foram para a pracinha e receberam 
novamente os sacos de brinquedos não estruturados para brincar. No 
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momento da entrega dos brinquedos, novamente se repetiu a briga por 
quem pegava mais. Grupos se formaram, mas diferentes do dia anterior, 
um grupo de 3 meninos, outro de 5 meninas, outro de 3 meninas.

Figura 2 - Caça ao tesouro

Fonte: Autora (2019).

O Vinicius, o Matias, a Ana Alice brincaram sozinhos, ou seja, 
cada um pegou seus devidos brinquedos e foi para um determinado 
local da praça brincar. O aluno E1 também brincava sozinho, mas em 
alguns momentos procurava alguns de seus coleguinhas para executar 
sua brincadeira que era maquiar, como nos revelam as imagens ao lado:

Nesse dia a Julia Kaune e a Karoline, resolveram brincar somente 
de comidinha, com exceção da Gabriela que brincou de maquiagem 
com um potinho de fermento e um galho pequeno, as outras enchiam 
os potes de areia e tampavam, colocando um ao lado do outro, diziam 
que era pote de bolachas, sal e arroz. O grupo de 3 meninos brincou de 
caça ao tesouro que eram o Matias, Bruce e o Iago, eles enterravam na 
areia os brinquedos depois tinha que encontrá-los. O Vinicius achou 
pela praça um carrinho de mão de brinquedo e fazia de conta que era 
um carro que ele abastecia com um pet de 3l.
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Figura 3 - Maquiagem

Fonte: Autora (2019).

A construção de brinquedos com uso de sucata favorece a 
conscientização, a pesquisa, a construção, a criatividade, a imaginação 
e a viabilidade. A criação de um brinquedo a partir de sucata leva à 
aprendizagem, conhecimento, troca de interações sociais, alegria, 
respeito mútuo e cooperação. A reutilização de materiais para confecção 
de brinquedo, além da questão ambiental e financeira, desperta na 
criança a capacidade de criação que é um caminho para a saúde física e 
mental (BRUNELLO; MURASAKI; NÓBREGA, 2010).

A análise do terceiro dia teve como referência: “Não faz assim 
que a mãe não gosta!”. Neste dia infelizmente choveu, e neste dia os 
brinquedos não estruturados foram fornecidos pela escola, e não foi 
possível sair brincar na praça e nem na área coberta da escola, que 
apesar de coberta molha quando chove. Ficamos em sala de aula, e nesse 
dia foi levado brinquedos diferentes dos que eles utilizaram na areia. 
Os alunos ficaram entusiasmados, pois na sala, tinha uma caixa grande 
cheia de brinquedos não estruturados, desde potes de iogurte, cd’s, 
garrafas pet de vários tamanhos, caixas de ovos, caixas de embalagens 
para linhas etc.

Nessa tarde percebeu-se que os alunos exploraram mais sua 
imaginação e criaram mais situações e brincadeiras do que nos dois 
primeiros dias na pracinha com a areia. Eles novamente escolheram 
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os brinquedos do seu gosto e formaram grupos e cada um foi para 
cada canto da sala ou nas mesas, um grupo era de 4 meninas, outro 
de 2 meninas e 1 menino, outro também de 2 meninas e 1 menino. 
O aluno Vinicius, brincava sozinho o tempo inteiro, ele pegou vários 
potes de iogurte e colocou um dentro do outro e passou a tarde toda 
brincando com aquilo, cada pouco ele transformava aquele objeto em 
alguma coisa, como: sorvete, avião e espada. A Amanda transformou 
também uma caixinha de linha em um celular, como podemos observar 
nas imagens acima.

Segundo Sommerhalder e Alves (2012), a sociedade capitalista 
deixa de lado os brinquedos e brincadeiras populares, mas o consumismo 
e a tecnologia não são sinônimos de felicidade e muito menos de 
qualidade. A sociedade por vezes se engana quando acredita que 
brinquedo bom é o sofisticado, que realiza muitas funções, de designer 
moderno e última tecnologia. Muitos brinquedos podem alimentar 
mais o consumismo do que o desenvolvimento da criança. Quanto mais 
industrializado for o brinquedo, mais limitada fica a criança, ela apenas 
reproduz aquilo que já está pronto, perdendo a oportunidade de criar, 
recriar, montar e desmontar. Talvez um brinquedo simples de sucata 
produza muito mais significado para a aprendizagem e desenvolvimento 
infantil. A criança sente grande valor afetivo ao brinquedo construído 
por ela própria, quanto mais ela se dedica à construção do brinquedo, 
maior sua felicidade ao final da tarefa. Essa construção traz para a 
criança uma imagem positiva de si mesma. Tal trabalho ainda pode 
resgatar os brinquedos populares.

Como podemos perceber as meninas criaram suas próprias 
“casinhas” e algumas se intitulavam “Mamãe”, elas montaram fogões 
com os objetos que havia ali e preparavam a comida serviam num prato 
cada objeto pequeno era um tipo de alimento, depois elas ofereciam 
para a professora da turma e para alguns meninos que aceitavam ser 
seus “filhos”, como o aluno L1, houve até um momento em que a 
Brenda chamou a



234  
Sirlei de L. Lauxen  |  Maria Lourdes B. Hartmann  |  Fátima T. Costa (Org.)

Figura 4 - Fazendo comida no fogão

Fonte: A autora (2019).

atenção do Lucas quando empurrou o prato e derrubou, ela 
disse: “Não faz assim que a mãe não gosta!”.

No quarto dia de observação, intitulamos: “Bum!” . Neste dia as 
brincadeiras seguiram sequência, havia apenas nove alunos presentes, 
pois, havia chovido e estava frio. Os alunos novamente receberam a 
caixa de brinquedos não estruturados.

Nessa tarde, eles estavam bem agitados, havia chovido não foi 
possível sair novamente da sala para brincar. Ao virarem a caixa com os 
brinquedos todos já pegaram vários brinquedos para si, logo os grupos 
se formaram, 5 meninas e 4 meninos. As meninas voltaram montar suas 
“casinhas” e “padarias”, onde elas faziam “comidinhas” e ofereciam para 
os colegas e para a professora da turma.

Para Heller (1985) ressalta que, pela brincadeira, a criança tem 
a possibilidade de transformar em conhecido o desconhecido, tornado- 
se capaz de reforçar ou alterar o mundo à sua volta.

Nesta tarde, todos os meninos inventaram uma nova brincadeira, 
com as caixas de linha eles fizeram “armas”, onde eles brincavam de 
polícia e ladrão. Na brincadeira eles criavam estratégias de se esconderem 
para pegar os ladrões e faziam sons e gestos das armas.
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Figura 5 - Brincando de arma

Fonte: A autora (2019).

Segundo Machado, (1995, p 37)

a brincadeira verdadeiramente espontânea, que traz consigo a 
energia criativa, a possibilidade do novo e do original, é aquela 
que surgiu da própria criança, que escolheu brincar disso e não 
daquilo, que organizou os brinquedos, os objetos, os materiais, o 
espaço como quis e que elaborou regras e papéis... e isso implica 
uma atitude por parte do adulto, com um modo de ser mais 
tranquilo, relaxado, liberal, que não atropele a criança. Para que 
ela se sinta à vontade para lidar com o mundo à sua maneira, 
aprendendo o que ela quer aprender (1995, p. 37).

No quinto dia de observação temos como referência: “Deixa eu 
pintar tuas unhas?”. No quinto dia de observação, os alunos receberam 
os brinquedos não estruturados, e os meninos brincaram novamente de 
armas de polícia e ladrão com as Para Benjamin (1984), o brinquedo 
deveria ser confeccionado com material heterogêneo, possibilitando 
diversas formas de utilização e permitindo a criança use sua criatividade 
e imaginação enquanto brinca.

Neste mesmo dia as meninas inventaram um salão de beleza, 
onde os potinhos de iogurte eram tintas para cabelo, esmaltes, shampoo 
e embelezavam-se. O Matias e o Vinicius pegaram uma garrafa pet de 
600ml e colocavam na boca e emitiam um som, diziam que era uma 
música.
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Figura 6: Salão de Beleza

Fonte: A autora (2019).

Figura 7 - Música

Fonte: A autora (2019).

De acordo com Machado (1995), a sucata é um material muito 
rico, pois traz consigo o elemento transformação e a criança, ao brincar, 
inventa, reinventa, utiliza os “refugos” com outra finalidade, que não a 
habitual. O que ela aprende, apenas brincando com caixas ou cilindros 
de papelão, é surpreendente em termos construtivos e educativos. Além 
disso, ela exerce sua capacidade de escolha, tendo a liberdade de utilizar 
o material da forma que preferir para se expressar e se situar diante do 
mundo que a cerca.
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Portanto, diante disso, após as observações realizadas, a criança 
usa muito mais a sua imaginação brincando com brinquedos não 
estruturados do que com brinquedos industrializados, pois durante as 
cinco observações realizadas na turma do Maternal II, cada dia eles 
criavam um mundinho diferente para se divertirem.

Com isso, podemos considerar que tanto brinquedo quanto a 
brincadeira são produtos de um povo e que representam as especificidades 
e as características de uma determinada cultura e um determinado 
tempo- espaço. Podemos perceber que nas diversas sociedades ou 
culturas se aplicam critérios muito diferentes para distinguir o brincar 
do não brincar, no entanto é necessário que os pesquisadores definam 
seus limites em cada cultura. ( ALMEIDA, 2014, p. 49).

Arriscamo-nos em ilustrar um esquema conceitual dos termos 
desenvolvidos neste estudo, conforme imagem abaixo:

 
 

Ainda assim, o que podemos notar na figura acima é que o 
brincar relaciona- se com a brincadeira e consequentemente com 
o uso de brinquedos – neste estudo os brinquedos não estruturados 
– percebemos que as crianças aprendem coisas sobre si mesmas e o 
demais e que brincar é coisa séria.

Não obstante, o brincar possibilita a assimilação e as confrontações 
que as crianças necessitam para o mundo contemporâneo, é através do 
brincar que a criança irá satisfazer suas necessidades, potencialidades, 
desejos, sentimentos, criatividade e porque não a amorosidade.

4 Considerações finais

Ao finalizar este trabalho percebemos o quanto foi interessante, 
curioso e gratificante realizá-lo, pois foi possível identificar a importância 
do brinquedo não estruturado na vida de uma criança.

Os brinquedos não estruturados possibilitam a criança criar 
um mundo só dela, com suas características e suas regras, ao contrário 
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do brinquedo industrializado, que já vem pronto, onde a criança não 
precisa pensar muito para brincar, pois na maioria das vezes o brinquedo 
já está demonstrando o que ele é e o que ele faz.

O que pontuamos aqui não é que os brinquedos industrializados 
são ruins e que as crianças não podem brincar com eles, não é isso, mas 
através desta pesquisa e também na literatura utilizada para fundamentar 
este trabalho constatou-se que os brinquedos não estruturados, são 
objetos que devem fazer parte do dia a dia da criança, pois fazem com 
que a mesma desenvolva muito mais seu cognitivo, seu pensamento 
criativo, emocional e social.

Vale ressaltar que esta foi a primeira oportunidade que os 
alunos do maternal II utilizaram os brinquedos não estruturados, no 
cotidiano normalmente utilizam os industrializados. A primeira sacola 
de brinquedos não estruturados foi levada por mim para a escola para 
as crianças, no terceiro dia encontrei uma caixa dentro de um armário 
da sala dos professores cheia de brinquedos não estruturados que, pela 
aparência dos mesmos, ainda não haviam sido utilizados.

Com isso, deve- se considerar o valor do brinquedo não 
estruturado na escola e no dia a dia dos alunos, e também nas atividades, 
pois esse tem uma função fundamental na imaginação da criança, ele 
possibilita que a mesma crie e imagine de maneira ilimitada. Foi notável 
nesta pesquisa o quanto eles vão muito além utilizando brinquedos não 
estruturados pois cada dia eles criaram uma brincadeira diferente para 
se divertir.

Portanto, é extremamente importante proporcionar os 
momentos de brincar para a criança, e possibilitar isso cotidianamente, 
porque permite que as mesmas expressem plenamente suas vontades, 
autoestima, seus costumes, crenças e significações do mundo a sua volta. 
E como nos afirma Almeida (2014, p. 52), “o brincar é uma necessidade 
básica, uma experiência humana rica e polivalente”.
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Capítulo 14

AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A 
RELAÇÃO  PROFESSOR ALUNO NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM DA CRIANÇA

Natacha Silva da Costa1

 Aline Aparecida Cezar Costa2

 1 Considerações iniciais

A criança inicia a fase escolar trazendo consigo uma mistura 
de emoções e expectativas. A escola para a criança é 

um contexto totalmente novo, é necessário que ela se sinta amada, 
acolhida e segura nesse novo ambiente.

Para que as crianças sejam bem acolhidas no ambiente escolar 
os conhecimentos acerca das necessidades afetivas nesta fase do 
desenvolvimento são fundamentais, pois a criança pequena está em 
um momento significativo de sua constituição subjetiva e na escola tais 
conhecimentos precisam fazer parte da formação docente, já que não 
é somente os aspectos cognitivos que carecem ser privilegiados para o 
bom andamento da aprendizagem da criança na Educação Infantil.

Neste sentido, a função do docente na vida da criança, 
principalmente na Educação Infantil, é, justamente, a de cooperar com 
os cuidados em seu desenvolvimento integral, fazer com que os mesmos 
sintam segurança, mas ao mesmo tempo, prazer em estar ali que não 
seja algo rotineiro e que faça com que o próprio professor reveja sua 
prática acerca do ambiente no qual está inserido.

A relação ensinar e aprender não é uma tarefa fácil, pois por traz 
dela existe inúmeros fatores os quais precisam ser levados em conta. Por 

1 Acadêmica do Curso de Pedagogia: Natacha Silva da Costa- natacha-silva97@
hotmail.com

2 Professora Orientadora da Pesquisa: Aline Aparecida Cezar Costa- acezar@unicruz.
edu.br
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esta razão, a pergunta que motivou a realização desse estudo foi Qual 
a influência da afetividade no desenvolvimento da aprendizagem da 
criança?

A escolha do tema Afetividade na Educação Infantil Relação 
Professor aluno surgiu a partir das experiências pessoais vivenciadas 
no âmbito da Educação Infantil. Acredito que uma inquietude sobre 
o quanto as experiências afetivas vividas pelas crianças na primeira 
infância podem impactar em suas histórias de vida e contribuir 
significativamente no desenvolvimento emocional, cognitivo, motor e 
social de cada criança.

Desse modo, este artigo está organizado em sessões. Inicialmente 
apresentamos a metodologia adotada no desenvolvimento do estudo. 
Em seguida, à luz de autores como Tagliaferro; Leite (2005), Simadon 
;Tissato (2002), Mosquera (1976), Almeida (1999), Saltini (2002) 
e Garms; Cacheffo (2015), Pereira; Gonçalves(2010), Salla(2011), 
Rogers(2017) descrevemos os resultados encontrados a partir da 
pesquisa empreendida com professores de uma escola de educação 
infantil do município de Júlio de Castilhos/RS. Por fim, são expostas as 
considerações do estudo.

2 Metodologia

Quanto à natureza a presente pesquisa é classificada como 
qualitativa. Para Minayo (2002, p. 22),

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela 
se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que 
não pode ser quantitativo. Ou seja, ela trabalha com um universo 
de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 
o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, 
dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos á 
operacionalização de variáveis

No que diz respeito aos objetivos a mesma caracteriza-se como 
um estudo exploratório descritivo, no momento em que se buscou 
compreender a importância da relação afetiva entre professor/aluno 
para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem em uma escola 
municipal de Educação Infantil do município de Júlio de Castilhos/RS.

Para realização da pesquisa, primeiramente foi feito o contato e 
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visita à escola, momento no qual foi entregue a Carta de Apresentação 
que explicitava o objetivo da pesquisa e apresentava a referida acadêmica. 
Durante a visita a proposta da pesquisa foi apresentada para a diretora, 
supervisora e professoras da escola. Logo em seguida, às professoras 
que aceitaram participar da pesquisa foi apresentado o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Este termo além de 
apresentar o objetivo do estudo, também versava a respeito da técnica 
de coleta de dados utilizada e esclarecia que as informações apresentadas 
pelas professoras seria mantido em sigilo, e que as mesmas, poderiam 
desistir de participar em qualquer momento da realização da pesquisa.

Desse modo foi entregue para cada uma, no total de (nove) 
professoras, um questionário composto por perguntas abertas que 
versava a respeito do que para elas significava afeto (pergunta 1); Como 
percebiam o afeto das crianças para com elas (pergunta 2); Em que 
momentos na rotina das crianças na escola percebiam a demonstração 
de afeto das/entre as crianças (pergunta 3) e; Em que momentos 
percebiam nelas (professoras) dificuldades em demonstrar afeto às 
crianças (pergunta 4). Além dessas perguntas, o questionário contou 
ainda com informações que buscaram traçar o perfil dos professores 
quanto a gênero; formação; ano de conclusão da formação; e, tempo 
de magistério.

O questionário entregue as professoras foi o único instrumento 
adotado para coleta de dados. Nesse sentido, é importante ressaltar que 
o mesmo, por ter sido elaborado pela pesquisadora, foi primeiramente 
validado pela professora orientadora da pesquisa e por outros dois 
professores que examinaram as perguntas à luz dos objetivos geral 
e específicos do estudo. A análise dos resultados ocorreu pela 
interpretação dos dados coletados a partir das respostas reveladas 
no questionário. Para uma melhor interpretação dos dados foram 
estabelecidas três categorias de análise, quais sejam: 1.Concepções de 
afeto 2. Relações de afeto na rotina da escola e, por fim, a categoria 3. 
A importância da afetividade para o ensino- aprendizagem da criança 
na educação infantil, organizada a partir das discussões das categorias 
1 e 2 juntamente com um breve referencial teórico sustentado pelos 
autores Tagliaferro; Leite (2005), Simadon ;Tissato (2002), Mosquera 
(1976), Almeida (1999), Saltini (2002) e Garms;

Cacheffo (2015), Pereira; Gonçalves (2010), Salla(2011), Rogers 
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(2017) os quais abordam a relação do afeto no ensino aprendizagem.
É importante destacar que para garantir o sigilo e anonimato 

quanto às professoras e as informações concedidas por elas nas respostas 
do questionário aplicado, a sessão seguinte que apresenta os resultados 
da pesquisa, será utilizada a seguinte codificação: P1, P2, P3, P4, 
sucessivamente.

3 Resultados e discussões

Dos questionários distribuídos para os professores, num total 
de nove, foram devolvidos oito. Assim, os resultados apresentados aqui 
representam as respostas destes oito professores que participaram da 
pesquisa.

Para tanto, nessa sessão inicialmente descreveremos o perfil destes 
professores quanto a gênero; graduação; ano de conclusão da graduação; 
e, tempo de magistério. Em seguida apresentamos os resultados obtidos 
a partir das categorias de análise: 3.1 Concepções de afeto;

3.2 Relações de afeto na rotina da escola; 3.3 Importância da 
afetividade para o ensino- aprendizagem da criança na educação infantil.

Sobre o perfil dos oito professores pesquisados todas são do sexo 
feminino. Com relação à formação uma professora possui graduação 
e especialização em Educação Física Escolar. As outras sete professoras 
tem formação em Pedagogia; destas, uma tem especialização em Gestão 
Escolar. Com relação ao tempo de magistério somente uma tem menos 
de seis anos de exercício profissional; duas possuem mais de 10 anos 
de exercício da docência; quatro professoras tem mais de vinte anos 
de magistério; e, uma mais de trinta anos. Quanto ao ano em que 
concluíram a formação superior três se formaram em 2009; as demais 
quatro professorase formaram nos anos de 2010,2004,2002,2018 
respectivamente; e uma das professoras não respondeu esta pergunta. 
No que se refere as turmas em que as professoras atuam na escola, uma 
trabalha no Berçário I, uma no Berçário II, três no Maternal I, uma no 
Maternal II, uma ( no Pré 1 e uma no Pré II.
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3.1 Concepções de afeto

Nesta categoria são apresentadas as respostas dadas pelas 
professoras referente as perguntas 1 e 2 do questionário: sobre o que 
significa afeto e; como percebe o afeto das crianças para com ela. A 
análise destas perguntas procurou identificar as concepções de afeto dos 
professores da escola municipal de educação infantil pesquisada.

Na primeira pergunta feita para as professoras sobre o que para 
elas significa afeto carinho amor, ternura, atenção e acolhimento. Isto 
fica evidenciado na resposta da professora P8, quando relata que afeto 
“[..] é uma maneira de demonstrar carinho, cuidado”.

Sobre isso Wallon (1962 apud SALLA, 2011, s.p) colabora ao 
teorizar que

[..] a afetividade é expressa de três maneiras: por meio da emoção, 
do sentimento e da paixão. Essas manifestações surgem durante 
toda a vida do indivíduo, mas, assim como o pensamento 
infantil, apresentam uma evolução, que caminha do sincrético 
para o diferencial. A emoção, segundo o educador, é a primeira 
expressão da afetividade. Ela tem uma ativação orgânica, ou seja, 
não é controlada pela razão.

A afetividade é a relação de carinho ou cuidado que se tem com 
alguém íntimo ou querido, é o estado psicológico que permite ao ser 
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humano demonstrar os seus sentimentos e emoções a outro ser vivo. A 
relação professor-aluno exige esse carinho, esse cuidado para que ambos 
possam desenvolver e compartilhar conhecimentos e aprendizagens. 
(DA SILVA LEITE; TAGLIAFERRO, 2005)

Para tanto, o professor deverá evidenciar sentimentos de simpatia, 
respeito, valorização, motivação e compreensão para conquistar a criança 
pois é na sua acolhida afetuosa que a criança desenvolverá sentimentos 
positivos em relação a si e aos outros, mas principalmente a seu próprio 
professor. Sobre o desenvolvimento destes sentimentos as professoras 
enfatizam que:

“Afeto é a disposição de alguém ou alguma coisa positiva ou negativa, 
por ele construímos sentimentos e emoções, tendo relação com 
sentimentos passados, experiências vividas” (P6).

“[..] oferecer uma educação afetiva deve ser o primeiro passo dos 
professores por se tratar de um elemento que auxilia na formação 
do caráter. O educador que trabalha e realiza seu papel com afeto, 
prazer, comprometimento, responsabilidade e amor coopera de 
forma expressiva na aprendizagem da criança e torna-se um ser de 
fundamental importância na vida deste aluno, pois será sempre visto 
e lembrado como alguém que exerceu um relevante papel no processo 
de formação do indivíduo” (P3).

Considerando a resposta dada pela professora P3 é possível 
perceber o compromisso com o papel de educar com afeto. Ainda é 
possível fazer um comparativo com o relato da professora com o que 
abordam Tisatto; Simadon (2002, p.42-43) sobre a maturidade frente 
a escolha em ser professor, ao afirmarem que nesses educadores “pode-
se perceber alguém que ama a própria profissão, que investe na sua 
atualização, que é capaz de estabelecer uma relação profunda e madura 
frente à opção professor, tendo consciência de suas possibilidades e 
buscando realizar-se como pessoa”.

A outra pergunta proposta ainda dentro da categoria 3.1 foi 
como as professoras percebem o afeto das crianças para com elas. Para as 
educadoras as crianças são carinhosas, sabem expressar os sentimentos 
e tem respeito. E expressam o afeto para com elas por meio de olhares, 
abraço, sorrisos ou até mesmo brincadeiras. O que pode ser evidenciado 
na resposta da professora P6 “no abraço, no carinho, nas palavras profe 
eu te amo, quando trazem uma flor”. Já para a professora P5 é “quando 
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eles sentem a tua falta, te abraçam, querem um colinho, atenção”. A partir 
desses relatos é possível verificar a demonstração de afeto relacionada 
a sentimentos, relação com o outro, troca de carinho entre professor e 
criança.

A metodologia utilizada em sala de aula poderá contribuir 
de maneira significativa para o desenvolvimento das habilidades dos 
alunos em sala de aula, bem como para o estabelecimento de um 
clima harmonioso. Para que o sentimento de afeto e carinho se torne 
uma prática no cotidiano da sala de aula, o diálogo passa a exercer 
um importante papel, pois aprender a ouvir e falar são elementos 
fundamentais tanto para o aluno quanto para o professor.

Segundo Perkins (apud MOSQUERA, 1976, p.116)

O professor competente está intimamente ligado às pessoas, e os 
problemas dos outros o afetam. Envolvimento é o verdadeiro 
princípio dialogal. A rigor, toda e qualquer educação fundamenta-
se no sentido do ser humano e o professor tem em mente que 
lida com pessoas que precisa orientar, ajudar e compreender; O 
professor competente é empático e aceita os outros; O professor 
competente aceita-se e compreende a si mesmo.

Em diversos momentos o aluno vai para a escola com o desejo 
de receber uma palavra amiga, um abraço, um gesto ou mesmo um 
sorriso acolhedor. Para a criança da educação infantil, o professor é visto 
como alguém que faz parte da sua família. Neste sentido, é de suma 
importância que os professores que trabalham nesta etapa de ensino 
tenha um olhar sensível e atento para com seus alunos.

3.2 Relações de afeto na rotina da escola

Nesta categoria são apresentadas as respostas dadas pelas 
professoras referente as perguntas 3 e 4 do questionário, e estão 
relacionadas aos momentos na rotina das crianças na escola em que 
percebiam a demonstração de afeto das/entre as crianças (pergunta 3) 
e; em quais momentos percebiam nelas (professoras) dificuldades em 
demonstrar afeto às crianças. A análise destas perguntas buscou verificar 
como se dão as relações de afeto na rotina da escola entre crianças/
crianças e professores/crianças.

As respostas revelam que para as professoras as crianças 
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demonstram afeto em todos os momentos da rotina escolar. Como 
pode ser fundamentado a partir do relato da professora P6 “demonstram 
afeto a todo momento, nas brincadeiras, como se tratam no brincar, até no 
momento de realizar trabalhos”. Já a professora P1 dá a seguinte resposta:

“[...] toda criança que recebe afeto, atenção e carinho tende a 
retribuir. Aquele que recebe amor no momento certo torna-se mais 
sensível com as outras pessoas e saberá dar atenção e afeto ao outro. 
Isso ocorre em vários momentos: em brincadeiras, quando a criança 
está doente, quando está com sono ou até mesmo quando ela só 
deseja um colinho. A criança dentro da sua pureza irá demonstrar e 
retribuir aquilo de bom que ela recebe.” (P1)

Esse relato vai ao encontro às concepções de Wallon (1962 
apud SALLA, 2011, s.p) sobre o conceito de afetividade pela emoção 
e sentimento, e o quanto relações positivas corroboram para que a 
criança também retribua com sentimentos positivos. A partir deste 
conceito trazido por Wallon e o papel social da escola na construção 
sociocultural da criança Almeida (1999, p.101) acrescenta que

A escola possibilita interações diversas entre parceiros, ao mesmo 
tempo que proporciona situações e experiências essenciais para a 
construção do indivíduo como pessoa. É através das experiências 
com o mundo social, especificamente eu-outro, que o organismo 
em toda a sua plasticidade, vai elaborando e reestruturando um 
dos aspectos que nos caracterizam como seres humanos: o aspecto 
afetivo. Não é apenas no nível interpessoal que isso se dá, mas 
também na relação indireta com o outro, que é a relação com a 
cultura.

Inicialmente o processo ensino e aprendizagem é sustentado pelo 
vínculo afetivo estabelecido entre o professor e o aluno. É por meio das 
trocas com o outro que a relação começa a se fortalecer e com isso abre-se 
espaço para que haja a interação do professor com o aluno. É importante 
entender que no decorrer de todo o processo de desenvolvimento, a 
afetividade é como uma energia que impulsiona as ações. Estabelece-
se, no entanto, na escola, a importância da relação professor-aluno de 
maneira que ambos convivam em um ambiente prazeroso, de harmonia 
e que a aprendizagem, assim, flua com facilidade resultando em um 
maior rendimento e interação entre o professor e aluno. (DA SILVA 
LEITE, 2012).

Contrapondo aos momentos em que se observam demonstração 
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de afeto entre crianças/crianças e crianças/professoras buscou-se saber 
em que momentos da rotina as professoras sentiam dificuldades em 
demonstrar afeto

A partir das respostas é possível considerar que a dificuldade surge 
quando as crianças estão mais agitadas, ou ainda quando não obedecem 
as regras da professora e/ou da escola, como evidenciado na resposta 
da professora P3 “no momento em que percebo que a turma está bastante 
agitada, preferindo o brincar e não obedecer as normas da sala de aula”. 
De modo geral, para as professoras a dificuldade é quando as crianças 
fazem birra, desobedecem, na hora de brincar, ou quando não dividem 
ou emprestam os brinquedos, quando estão inquietas e agitadas. Porém 
estas são situações corriqueiras e esperadas em uma escola de Educação 
Infantil, dadas as características psicológicas dos alunos neste ciclo, em 
que o “comportamento” das crianças possibilita que nem um dia seja 
igual ao outro.

Com isso, contestando a professora P3 e as demais colegas que 
coadunam da mesma opinião a professora P2 responde que:

sinceramente, penso e acredito que não há momento durante a prática 
pedagógica em que o educador sinta dificuldade de demonstrar afeto, 
porque toda a atitude realizada no desenvolvimento da rotina, no 
espaço de aprendizagem, exige afeto, porque para ser educador há de 
ter afeto e compreensão para com a prática pedagógica que almeja 
objetivar. (P2)

Tendo em vista o meio em que a criança está inserida e a pessoa 
com a qual ela interage e aprende, se faz oportuna uma reflexão das 
relações interpessoais entre professores e alunos, considerando a 
escola como o meio social ligado à educação e por esse motivo, ponto 
referencial para a aquisição da educação formal. Segundo Saltini (2002, 
p. 70),

O professor(educador) obviamente precisa conhecer a criança. 
Mas deve conhecê-la não apenas na sua estrutura biofisiológica 
e psicossocial, mas também na sua interioridade afetiva, na sua 
necessidade de criatura que chora, ri, dorme e busca compreender 
o mundo que a cerca, bem como o que ela faz ali na escola.

Desse modo, é indispensável que os educadores saibam 
trabalhar com as crianças, de modo a elevar a sua autoestima, observar a 
maneira como as crianças, olham, agem e pensam, pois é estabelecendo 
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relações saudáveis dentro da escola, e de modo especial da escola de 
Educação Infantil que se está contribuindo para formar indivíduos 
seguros, reflexivos, pensantes e que sejam construtores do seu próprio 
conhecimento.

3.3 A importância da afetividade para o ensino aprendizagem da criança 
na Educação Infantil

A criança começa a criar vínculos afetivos, desde recém-nascida 
quando é acolhida por pessoas mais próximas que decodificam seus 
movimentos como estados afetivos. O pequeno humano inicia sua 
interação social com o mundo a partir da manifestação de vários tipos 
de emoções que visam a expressão e a comunicação com o outro, que 
pode ser o desconforto ou a alegria, a dor por meio do choro etc. 
(PEREIRA; GONÇALVES, 2010).

A criança ao iniciar sua experiência social na Educação Infantil, 
precisa ser ouvida, entendida, e principalmente aceita. Essas atitudes 
por parte da escola permitirá aos pequenos o despertar da curiosidade 
sobre a vida, e consequentemente o aprendizado sobre o mundo. Afinal 
muitas vezes as crianças passam mais tempo com os professores do que 
com a própria família. A escola passa ser a sua segunda casa e onde 
também buscam refúgio quando algo pode lhes parecer ameaçador.

A afetividade está sempre presente nas experiências vividas pelos 
seres humanos, no relacionamento com o outro, por toda a sua vida, 
desde seu nascimento. Compreende-se que a aprendizagem é uma 
evolução, uma vez que é iniciada com o nascimento e só finaliza com a 
morte (GARMS; CACHEFFO,). Isso significa que em qualquer etapa, 
em qualquer situação, ou em qualquer momento, o indivíduo está 
aprendendo, e, à medida que aprende varia seu comportamento, seu 
desempenho, seus enfoques.

Quando fala em aprendizagem enquanto mudança relativamente 
aparente, expressa que o aprendido deve estar agrupado ao indivíduo não 
só em circunstância provisória, mas por um tempo razoável. Ou seja, à 
medida que novas aprendizagens surgem, vão sendo incorporadas as já 
existentes, propiciando o surgimento de novos enfoques, ideias e atitudes.

No decorrer do desenvolvimento infantil os vínculos afetivos 
vão se fortalecendo e a representação do educador surge com ampla 
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importância na relação de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, 
para a criança, torna-se essencial o vínculo afetivo, que inicialmente 
apresenta- se na relação pai-mãe-filho e depois vai se ampliando para a 
figura do professor.

A profissão professor é uma das profissões, senão a única, que 
tem um papel fundamental na formação da personalidade do aluno. É 
o professor o profissional que ao mesmo tempo abraça e acarinha o ser 
em sua existência afetiva do que qualquer outro profissional. De acordo 
com Rogers (1970, p. 260)

[...] o professor que é capaz de uma aceitação calorosa que pode 
ter uma consideração positiva incondicional e entrar numa 
relação de empatia com as reações de medo, de expectativa e de 
desânimo[...] terá feito muitíssimo para estabelecer as condições 
da aprendizagem. Talvez alguns se sintam perturbados pelo fato 
de o professor assumir estas atitudes, procurando aceitar os 
sentimentos dos estudantes, não apenas nas reações em relação ao 
trabalho escolar, mas nas atitudes perante os pais, nos sentimentos 
de ódio em relação aos irmãos e irmãs, em relação a si próprios-em 
toda a espécie de atitudes.

O estudo da relação professor-aluno remete para a reflexão de 
que é preciso resgatar o aluno, trazê-lo para o ambiente da sala de aula e 
ressignificar seus sentimentos por meio das ações e interações. O professor 
atualmente desempenha diversos papéis em sala de aula, ele não é mais 
um profissional que se preocupa somente com o desenvolvimento do seu 
planejamento no que se refere a conteúdos e habilidades intelectuais, mas 
também com a formação integral do seu aluno.

Na relação professor-aluno é imprescindível que haja afetividade 
entre ambos, pois o aluno precisa sentir na pessoa do professor 
segurança e afeição, e o professor necessita da atenção e do interesse do 
aluno para o desenvolvimento do seu trabalho. Muitas vezes o professor 
necessitará de cuidados com a sua fala durante o ensinar e o agir, pois sua 
preocupação deve estar atenta ao processo de aprendizagem do aluno, e 
este comumente estará em plena sintonia com o meio. Assim o professor 
estará voltado para o desenvolvimento das habilidades do aluno.

O crescimento e o desenvolvimento pleno do aluno dependerão 
do grau de empatia do aluno com o professor e com a sua disponibilidade 
durante a aula, e o professor terá que estar buscando, mediando e 
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propondo inovações no que tange a harmonia dessa relação professor- 
aluno, afinal de contas, ele é o adulto da relação. A escola é o espaço 
com intensa propensão em se estabelecer as relações humanas e por isso 
ela é a responsável para permear a relação professor-aluno no sentido 
de aproximação e vínculo afetivo (GONÇALVES; RENATA, 2010).

Consideravelmente há escolas que priorizam o desenvolvimento 
cognitivo do aluno e deixam os aspectos afetivos e sociais em segundo 
plano, sem dar a devida importância a eles, o que por via de fato 
compromete a aprendizagem do aluno. Do ponto de vista do trabalho 
que o professor exerce no aspecto do desenvolvimento cognitivo, físico, 
pessoal, afetivo, motor e social do aluno, é primordial que a escola 
priorize em todos os momentos e etapas do trabalho pedagógico o 
aluno como ser único, que depende da harmonia perceptiva a favor 
de todas as suas dimensões: cognitiva, psicomotora, histórica, social e 
afetiva para que a sua aprendizagem ocorra de modo construtivo e por 
isso, significativo.

4 Considerações finais

Este trabalho de conclusão de curso teve como finalidade 
compreender a importância da relação afetiva entre professor/aluno 
para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem em uma escola 
municipal de Educação Infantil do município de Júlio de Castilhos/RS.

A partir das respostas dos professores que trabalham na escola 
e que participaram da pesquisa foi possível perceber que é importante 
entender que no decorrer de todo o processo de desenvolvimento, a 
afetividade é como uma energia que impulsiona as ações. Pode-se 
verificar também que as relações estabelecidas na escola auxiliam a criança 
a se desenvolver emocional, social e até mesmo intelectualmente, uma 
vez que crianças também podem ensinar muito umas às outras, além 
de se sentirem seguras e gostarem de frequentar a escola. Entretanto, 
assim como acontece entre os adultos, a relação entre elas nem sempre é 
harmoniosa. O simples fato de estar na escola já exige muitas habilidades 
socioemocionais: aprender a dividir a atenção, saber que ninguém é 
protagonista, esperar a sua vez, dividir brinquedos, controlar o quanto 
e o que se fala. Nem sempre isso se aprende em casa e a escola é lugar 
legítimo de desenvolver esse convívio.



  253
Formação de Professores em Serviço - PARFOR E UNICRUZ

Mediante a tudo que foi pesquisado e referente aos objetivos 
buscou-se compreender a importância da relação afetiva entre 
professor/aluno para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem 
em uma escola municipal de Educação Infantil do município de 
Júlio de Castilhos/RS, onde percebeu-se a importância da afetividade 
dentro da sala de aula e como professor e aluno precisam andar juntos 
para assim realizar um trabalho de qualidade, pois afinal as crianças 
acabam passando maior parte do tempo inseridos dentro do ambiente 
escolar do que com a própria família, então é necessário essa troca de 
sentimentos, por ventura algumas vezes como relatado nas perguntas 
se torna difícil pois assim como todo mundo tem dias em que eles 
estão mais agitados, não prestam atenção a rotina acaba cansando os 
mesmos o que talvez possa dificultar essa interação e troca de carinho, 
ternura, momentos que só quem está inserido dentro de uma sala de 
aula sabe como é, ás vezes uma simples flor que recebemos ou um 
abraço muda completamente o dia, são gestos simples mas verdadeiros 
que nos fazem ser melhores e tornar o trabalho gratificante, porque 
não é só a criança que está na escola para aprender é uma troca que 
ambos aprendem todos os dias uma lição seja ela boa ou ruim, mas 
que certamente irá nos acompanhar por onde for, pois todos os dias 
precisamos ser melhores e darmos o nosso melhor ao nosso próximo, 
devemos tratar o outro como gostaríamos que fossemos tratados, sem 
preconceito discriminação mas todos os dias se doando um pouco mais 
para uma educação transformadora.

Por meio de um olhar, um carinho, uma palavra amiga, muitas 
vezes, pequenos gestos podem marcar vidas, despertar descobertas, selar 
destinos e mudar vidas. O professor tem a capacidade para desenvolver 
os potenciais, muitas vezes latentes no aluno, pois o professor tem 
também essa responsabilidade. Ou seja, é responsável por auxiliar o 
desenvolvimento de aprendizagens cognitivas, psicomotoras, sociais, 
culturais, e que sobretudo devem ser permeadas, no processo ensino-
aprendizagem, pelo aspecto afetivo.

A vivacidade e a disciplina que exige o ato de ensinar fortalecem-
se quando o professor corporifica tal conhecimento e o transporta para a 
aprendizagem do aluno. Provocar descobertas e fazer com que o aluno 
as decodifique em sua construção intelectual é leva-lo á construção do 
seu próprio conhecimento do mundo.
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Capítulo 15

METODOLOGIA INVESTIGATIVA NOS ANOS 
INICIAIS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Bruna Aimée Meinen Schmitt1 

Aline Cezar Costa2

1 Considerações iniciais

Não é de hoje que os professores falam que os alunos não 
gostam de aprender, não gostam de ir à escola e tem 

preguiça de pensar. De acordo com Vigotsky (1987) a motivação é 
a origem do pensamento. Sem motivação alunos e professores não 
conseguem produzir conhecimento satisfatoriamente. Já Willingham 
(2011), cientista cognitivo, afirma que para nós humanos a capacidade 
de pensar é desgastante, e nosso cérebro automatiza todas as funções 
possíveis tentando reduzir ao máximo nossa necessidade de pensar. 
Porém, nessa mesma teoria existe um contraponto que diz que por 
natureza as pessoas são curiosas e gostam de desafiar-se e descobrir 
coisas por conta própria. Analisando os autores, as afirmações de 
Willingham (2011) corroboram com as de Vigotsky pois ambos os 
autores trazem que é necessária uma motivação, um prazer e um 
“porquê” para que haja aprendizado.

Silva (2007, p.12) diz que o aluno precisa ser conduzido a 
“aprender a resolver e resolver para aprender”. Assim ele (aluno) começa 
a construir seu conhecimento por meio da interação entre pensar, 
sentir e fazer. O aluno se sentirá motivado a aprender se fizer parte desse 
processo não como coadjuvante mas como protagonista. Sobre isso 
Azevedo (2004 apud SILVA 2007, P.56) retrata que “a aprendizagem de 

1 Acadêmica do 8º Semestre do curso de Pedagogia UNICRUZ – e-mail: brunaaimee@
hotmail.com

2 Mestre em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social (UNICRUZ), Professora 
do Curso de Pedagogia e orientadora da pesquisa – e-mail: alineccosta9@gmail.com
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procedimentos e atitudes se torna, dentro do processo de aprendizagem, 
tão importante quanto a aprendizagem de conceitos e/ou conteúdos”. 
Compete ao professor repensar suas práticas e buscar metodologias que 
se adaptem a realidade e as necessidades dos educandos. Se os alunos de 
hoje não sentem-se motivados com a escola talvez a escola precise mudar 
para receber os alunos de hoje.

Esta pesquisa teve como motivação o fato de perceber, 
empiricamente, no cotidiano educacional a dificuldade que os 
professores encontram no processo de ensino aprendizagem, seja com 
a motivação dos alunos, seja com novas metodologias de ensino. O 
presente artigo é resultado de uma pesquisa de campo com os professores 
da rede municipal de ensino de Cruz Alta – RS. Nesta análise os 
professores foram questionados a respeito de sua práticas, metodologias 
e dificuldades em sala de aula a fim de verificar se os professores dos anos 
iniciais da rede municipal de ensino de Cruz Alta, realizam práticas em 
suas salas de aula utilizando a metodologia investigativa.

2 Metodologia

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada e exploratória 
com uma metodologia de estudo de caso e abordagem qualitativa 
(GIL, 2007). Os sujeitos da pesquisa são todos os professores dos 
anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal de ensino que 
aceitaram por livre e espontânea vontade participar da pesquisa e 
assinaram o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). 
A rede municipal de ensino de Cruz Alta/RS possui 20 escolas de 
ensino fundamental, e totaliza aproximadamente 100 turmas de anos 
iniciais (1º ao 5º). Estabeleceu-se como meta obter resposta de pelo 
menos 50% dos professores que atuam nessas turmas, retornaram 28 
questionários, destes 10 professores atuam em 2 turmas de anos iniciais 
do município (manhã e tarde) totalizando aproximadamente 38% de 
representatividade. Foi solicitada autorização prévia da secretaria 
de educação do município de Cruz Alta/RS antes dos questionários 
serem distribuídos para o público alvo da pesquisa. Utilizou- se como 
instrumento para coleta de dados um questionário simples com 
perguntas fechadas e abertas, desenvolvido por meio eletrônico através 
de aplicativo do google forms, que é um dos aplicativos que faz parte do 
Google Drive. Este questionário foi validado por professores da área e 
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aprovado pela coordenadora do Ensino Fundamental da rede municipal 
de Cruz Alta/RS. Os dados brutos foram analisados utilizando o software 
EXEL e também por meio da triangulação de dados definida por Flick 
(2013) como um método de estudar um problema considerando mais 
de uma variável, produzindo um conhecimento adicional do que seria 
obtido adotando-se uma única perspectiva.

3 Resultados e discussões

3.1 BNCC e sua competência relacionada ao ensino científico

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) mais recente 
documento, em âmbito federal, norteador do ensino básico no Brasil 
é fundamentada em competências que segundo o referido documento 
trata da “mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 
habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores 
para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício 
da cidadania e do mundo do trabalho.” (BRASIL, 2018, p.8)

Na estrutura da BNCC primeiramente são apresentada as 10 
competências gerais que deverão ser desenvolvidas em todos os anos 
da Educação Básica e posteriormente são apresentados os objetos de 
conhecimento (conteúdos) e as habilidades (objetivos) de cada área do 
conhecimento. Essa estruturação e a definição de competências trazidas 
pela BNCC deixa claro que na prática da sala de aula não é suficiente 
ensinar todos os conteúdos previstos no documento supracitado, mas 
sim tornar os alunos capazes de utilizar o conhecimento construído em 
aula na sua vida diária.

As dez competências propostas pela BNCC são: 1Conhecimento; 
2Pensamento científico, crítico e criativo; 3Repertório cultural; 
4Comunicação; 5Cultura digital; 6Trabalho e projeto de vida; 
7Argumentação; 8Autoconhecimento e autocuidado; 9Empatia e 
cooperação; 10Responsabilidade e cidadania. (BRASIL, 2018, p.9-10).

Este estudo se deteve na competência número 2 pensamento 
científico, crítico e criativo, objeto de estudo nesta investigação. Sendo 
assim o conceito dessa competência presente na BNCC é o seguinte:

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria 
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das ciências, incluído a investigação, a reflexão, a análise crítica, 
a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e 
testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das 
diferentes áreas. (BRASIL, 2018, p. 9).

Essa competência visa desenvolver o raciocínio dos alunos, 
não delimita estratégias específicas para este fim, mas deixa claro que 
devem ter destaque especial momentos de questionamentos, análises 
e resolução de problemas. Ao concluírem o ensino fundamental os 
alunos, considerando essa competência, deverão conseguir formular 
e testar diferentes hipóteses, correlacionar ideias, construir roteiros 
de investigação, elaborar soluções inovadoras, aprender com os erros e 
acertos avaliando e analisando evidências, formular perguntas baseadas 
em suas investigações, interpretar dados científicos, utilizar-se com 
eficiência do raciocínio lógico e elaborar explicações de forma coerente 
e embasada (NOVA ESCOLA, 2019).

Segundo Pozo e Crespo (1998) um dos objetivos fundamentais 
da formação científica dentro da educação básica é “fazer com que os 
alunos sejam capazes de enfrentar situações cotidianas, analisando-
as e interpretando-as através dos modelos conceituais e dos 
procedimentos próprios da ciência” por uma cultura científica mínima. 
A competência pensamento científico, crítico e criativo traz um desafio 
principalmente aos educadores pois sugere uma desacomodação do 
modo tradicional de ensino, que ainda é muito enraizado nas escolas. 
Para que essa competência consiga atingir suas pretensões é necessário 
que os professores abandonem suas posturas de totais detentores de 
conhecimento, presos a planejamentos estruturados e rígidos, sem 
considerar a curiosidade, a criticidade e a criatividade de seus alunos. Não 
quer dizer que o professor não deva planejar suas aulas, pelo contrário 
precisa planejar muito mais, porém de forma diferente. É preciso 
prever a participação dos alunos e oferecer a eles as possibilidades para a 
construção e vivência de sua própria aprendizagem consolidando assim 
um saber significativo e coerente com as demandas do século XXI.

3.2 Ensino por investigação

Pozo (1998) nos fala sobre a importância da capacidade de 
aprender a aprender. Para o autor principalmente na Educação Básica 



  259
Formação de Professores em Serviço - PARFOR E UNICRUZ

há uma grande necessidade de que os alunos não apenas acumulem a 
gama de conhecimentos já elaborados pela sociedade mas, que também 
desenvolvam habilidades e estratégias que lhes permitam aprender por 
si mesmos. Para que se consiga desenvolver nos alunos a capacidade 
de aprender a aprender é preciso que se exija deles uma atitude ativa, 
proporcionando situações em que sejam desafiados e que encontrem 
por si mesmos as respostas de suas perguntas.

Atitudes mais participativas dos alunos podem ser conseguidas 
quando o professor utiliza na sala de aula metodologias ativas. 
Segundo Berbel, (2011) as metodologias ativas consistem em formas 
de desenvolver o processo de aprender utilizando experiências (práticas 
ou simuladas), visando solucionar problemas ou desafios. São métodos 
ativos e criativos centrados no aluno tendo seu alicerce na promoção 
da autonomia dos mesmos. São algumas metodologias ativas: o estudo 
de caso, o método de projetos, pesquisa científica, investigação, 
aprendizagem baseada em problemas, dentre outras. As metodologias 
ativas têm em comum o aluno como condutor de sua aprendizagem 
(autonomia) e o professor como mediador e facilitador desse processo.

A BNCC aponta que os alunos - como competência geral - 
devem dominar a abordagem própria das ciências, que é segundo Pozo 
e Crespo (1998), o “método científico”. A diferença para a solução de 
problemas com esse método e outras soluções está na forma como ela é 
obtida. O método científico deve ser composto das seguintes fases: a) 
Observação e proposição do problema; b) Formulação de hipóteses; c) 
Planejamento das experiências e execução das mesmas; d) Confronto 
das hipóteses a partir dos resultados obtidos.

Não é de agora que os currículos exigem que o método científico 
seja introduzido gradativamente no Ensino Fundamental para que 
possa ser consolidado no Ensino Médio. Isso não é tarefa fácil pois 
existem algumas distinções entre cientista e alunos, como por exemplo, 
na origem dos problemas, haja vista que o cientista sente a necessidade 
de resolver tal problema; e com o aluno o problema é proposto pelo 
professor levando em consideração os conteúdos escolares. Claxton 
(1991 apud Pozo e Crespo, 1998, p.77) diz o seguinte a respeito do 
ensino da metodologia científica na Educação Básica: “é necessário 
construir uma ponte entre a ciência e o conhecimento cotidiano, mas a 
distância é tão grande que se torna ingênuo supor que esse trajeto será 
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facilmente percorrido pelos alunos.”
Essa ponte ao qual se refere Claxton (1991 apud Pozo e Crespo, 

1998) pode ser construída através da metodologia investigativa. Uma 
metodologia simples que pode ser utilizada em sala de aula desde os mais 
pequenos até os maiores, com pequenas variações, segue basicamente 
as seguintes etapas: 1. Levantamento de hipóteses (que é decorrente 
de um questionamento inicial); 2. Levantamento de informações; 
3.Experimentação; 4 Conclusão e socialização da aprendizagem. 
(MOÇO, 2009).

A utilização desse tipo de atividade científica nos anos iniciais 
e também na educação infantil está sendo cada vez mais incentivada 
com o advento da BNCC. Freitas (2018) apresenta um trabalho de 
investigação científica na educação infantil que demonstra que o 
método de investigação seguindo os passos científicos é possível de 
ser desenvolvido com crianças bem pequenas, e que a utilização desse 
tipo de abordagem faz com que os alunos sintam-se parte do processo 
ensino-aprendizagem, protagonistas, e dessa forma tornem-se mais 
motivados com as atividades escolares.

A metodologia investigativa não é algo novo, mas uma 
abordagem com longa história na educação em ciência que vem 
afirmando-se desde o século XIX. Essa forma de ensino baseada em 
processos científicos não traz respostas prontas aos alunos, mas faz 
com que os mesmos cheguem em suas próprias conclusões e assim 
construam seus próprios conhecimentos. Com o advento do século 
XXI o ensino por investigação vem sendo tratado como facilitador da 
alfabetização científica, conceito atualmente considerado indispensável 
para a formação de cidadãos atuantes na nossa sociedade, cada vez mais 
tecnológica. Quando o professor proporciona em sala de aula atividades 
investigativas eles está estimulando em seus alunos o pensamento lógico 
e crítico, e principalmente a autonomia. (BAPTISTA, 2010).

Para atuar com investigação o professor precisa mudar sua postura 
em sala de aula, pois essa abordagem exige uma ação diferente do que 
o ensino tradicional. O professor necessita ter bom conhecimento da 
metodologia em si e dos materiais e métodos que utilizará em suas aulas. 
Precisa planejar como irá motivar os alunos e como irá conduzir de 
forma adequada para que eles não percam o interesse pela questão a ser 
investigada, aqui também devem ser observado o nível da tarefa para 
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que não cause um sentimento de frustração. Também faz-se necessário 
que o tempo seja adequado e que a relação professor/aluno seja de 
autoconfiança e respeito mútuo (BAPTISTA, 2010).

3.3 Utilização da metodologia investigativa pelos professores dos anos 
iniciais da rede municipal de educação da Cidade de Cruz Alta – RS

Dos professores que atuam nas turmas de anos iniciais (1º ao 5º) 
da rede municipal de Cruz Alta/RS aceitaram participar da pesquisa 28 
professores, destes 10 atuam com mais de uma turma (do 1º ao 5º ano). 
A idade dos professores pesquisados varia de 29 a 61 anos com média 
de 45,5 anos. A formação dos sujeitos está demonstrada na Figura 01:

Figura 1 - Formação dos professores

Fonte: Autores (2019).

Percebe-se que a grande maioria dos professores tem formação 
em pedagogia, porém é possível ver que uma parcela significativa dos 
professores possui formação superior em outras áreas (não especificadas). 
O tempo de atuação dos docentes pesquisados variou entre 4 e 35 anos, 
com média de 20,8 anos. Sua atuação na rede municipal de Cruz Alta 
variou de 2 a 35 anos com média de 18 anos. Com relação ao ano que 
lecionam, contabilizando os 10 professores que atuam em 2 turmas dos 
anos iniciais, foram pesquisados 9 professores do 1º ano, 15 do 2º ano, 
5 do 3º ano, 6 do 4º ano e 3 do 5º ano, podemos observar os dados, com 
suas porcentagens no gráfico:
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Figura 2 - Turmas de atuação

Fonte: Autores (2019).

Após a caracterização do perfil dos sujeitos e do perfil pedagógico, 
os dados relativos à pesquisa foram subdivididos em três categorias com 
o intuito de responder aos objetivos da mesma, são elas: Familiaridade 
com a metodologia investigativa; Utilização da metodologia em sala de 
aula; Receios em trabalhar com a metodologia investigativa.

Quanto a primeira categoria de dados: Familiaridade com a 
metodologia investigativa, em uma visão geral todos os professores dizem 
conhecer a mesma e acreditar que ela possa ser utilizada em sua turma de 
atuação. Conflitos são encontrados quando questionada a participação 
do aluno no planejamento onde nove (32,14%) professores não 
preveem estes momentos, e destes, um (3,5%) também não visualiza o 
aluno como foco central de sua prática e sim o conteúdo.

Quanto a esta falta de oportunidade de os alunos participarem 
do planejamento das atividades, Baptista (2010) nos diz que os 
professores têm uma predisposição a retornar para métodos mais 
familiares onde encontram maior confiança, métodos mais tradicionais. 
Nessa visão percebe-se que por mais que os professores realizem 
atividades investigativas como relatado, trazem estas fechadas para 
serem executadas pelos alunos, Watson (2000 apud BAPTISTA 2010) 
diz que por receio os professores tendem a fechar as atividades deixando 
poucas oportunidades para os alunos tomarem decisões e estimularem 
sua autonomia. Essas questões demonstram que os professores ainda 
não estão seguros com a utilização de novos métodos de ensino, 
principalmente métodos ativos que os fazem assumir novos papéis e 
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posturas em sala de aula.
No que se refere a categoria: Utilização da metodologia em sala 

de aula e resultados, o que se percebe a partir da análise das questões 
é que os professores podem até conhecer a metodologia mas não 
estão habituados em trabalhar com ela. Quando foram indagados a 
respeito da frequência com que as utilizam, as respostas demonstram 
que todos os sujeitos da pesquisa já utilizaram esta metodologia em 
algum momento, porém na maioria dos casos, este uso foi atrelado ao 
conteúdo e não à curiosidade dos alunos. Pode-se visualizar esses dados 
na Figura 03:

Figura 3 - Frequência da utilização da metodologia

Fonte: Autores (2019).

Sobre a forma de ver a metodologia investigativa Ernest 
(1996 apud BAPTISTA 2010, p.96) traz três pontos de vista: “rejeição 
das investigações, incorporação das investigações como conteúdo e 
investigações como pedagogia.” O primeiro cenário seria um desgosto 
pela metodologia, o segundo vê as investigações como um tema 
adicional orientadas pelo conteúdo. Nesta perspectiva a investigação 
tem suas qualidades reconhecidas, porém é vista como mais uma tarefa 
a ser vencida. O terceiro cenário é das investigações como pedagogia, 
ela é vista como uma abordagem pedagógica de todo o currículo.

Após avaliar os dados relativos ao uso da metodologia 
investigativa pelos professores da rede municipal de Cruz Alta/RS à 
luz das colocações de Ernest (1996 apud BAPTISTA 2010) pode-
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se afirmar que estes enquadram-se na segunda perspectiva onde 
consideram a investigação como um tema adicional orientada pelos 
conteúdos, reconhecem as potencialidades da metodologia - fato que 
pode ser observado na Figura 04 - mas, as atividades investigativas são 
utilizadas de forma pontual com a intenção de serem facilitadoras do 
ensino de algum conteúdo, e não como uma forma de desenvolver no 
aluno a capacidade de aprender a aprender, de conduzir sua própria 
aprendizagem com autonomia.

Figura 04: Avaliação da utilização da metodologia em sala de aula

Fonte: Autores.

No que diz respeito aos receios em trabalhar com a metodologia 
investigativa, os professores foram questionados sobre dificuldades 
que encontram em trabalhar desta forma em sala de aula, dentre as 
opções propostas pelo questionário podiam assinalar mais de uma 
ou escrever sua própria dificuldade se esta não estava contemplada 
entre as alternativas. Para a construção das alternativas foi utilizada as 
colocações de Canãl (2007 apud BAPTISTA, 2010, p.108) que cita 
vários argumentos que os professores utilizam para o afastamento 
dessa abordagem. E o que se percebe é que os professores não têm 
conhecimento sólido sobre a metodologia para trafegar com segurança 
nesse campo, os dados podem ser visualizados na Tabela 01, Baptista 
(2010, p. 111) traz a questão dos dilemas que os professores criam ao 
deparar-se com novas metodologias:

Esses dilemas podem ser organizados em três dimensões: técnica, 
política e cultural. A dimensão técnica relaciona-se com a 
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dificuldade em ensinar sem recorrer ao ensino mais tradicional, 
bem como a necessidade de mudar o tipo de avaliação, alterar o 
modo como os alunos trabalham e assumir um novo papel na sala 
de aula. Na dimensão política, incluem-se dilemas relacionados 
com a resistência dos pais e conflitos entre professores. A dimensão 
cultural é provavelmente a mais relacionada com as concepções e 
crenças dos professores. A preparação dos alunos para os exames 
ou para o nível seguinte, a perspectiva que têm sobre a avaliação 
e a relevância que atribuem ao manual são dilemas incluídos 
nesta dimensão. Assim, preparar os professores para o uso de um 
ensino por investigação não é uma tarefa fácil. Com efeito, estes 
necessitam de adquirir novas competências e aprender a assumir 
novos papéis na sala de aula.

Tabela 1 - Dificuldades encontradas com o uso de metodologia investigativa na sala de 
aula

Fonte: Autores (2019).
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Baptista (2010) coloca que não é tarefa fácil empoderar 
os professores com novas metodologias, pois exige mudanças em 
concepções e valores enraizados. Porém, frente ao nosso perfil de 
educando atual, que nasceu em um mundo globalizado e tecnológico, 
que tem acesso a informações de forma muito rápida faz-se necessário 
mudar também o perfil de educador, caso contrário a educação não 
estará cumprindo seu papel de formar cidadãos atuantes na sociedade. 
Bauman (2009) diz que vivemos em uma modernidade líquida, ou seja 
se antes os conhecimentos eram sólidos e o que se aprendia era suficiente 
para a vida, hoje não se pode permanecer em uma prática conteudista 
pois as informações e constatações são incertas e podem alterar-se. 
Sendo assim, faz-se necessário novas práticas de ensino, metodologias 
mais ativas, que conduzam os alunos a aprender a aprender, para que 
estes consigam conduzir sua aprendizagem ao longo da vida de forma 
autônoma quando não tiveram mais a escola como apoio. Tanto alunos 
como professores sentem-se insatisfeitos com a escola, segundo Diesel, 
Baldez e Martins (2017, p. 269):

Um exemplo que evidencia essa dualidade reside nos discursos 
comumente verbalizados por docentes e estudantes em que 
estes últimos reclamam das aulas rotineiras, enfadonhas e pouco 
dinâmicas, ao passo que os primeiros destacam a frustração 
pela pouca participação, desinteresse e desvalorização por parte 
dos estudantes em relação às aulas e às estratégias criadas para 
chamar atenção destes. Percebe-se que a utilização de novos 
recursos tecnológicos durante as aulas não altera esse cenário de 
insatisfação coletiva, posto que, sozinha, a tecnologia não garante 
aprendizagem, tampouco transpõe velhos paradigmas.

A pesquisa foi realizada apenas com docentes porém estes 
demonstram insatisfação principalmente com estas questões trazidas 
por Diesel, Baldez e Martins (2017) como pode-se observar na figura 
05. Apesar das dificuldades de aprendizagem aparecerem como 
maiores desafios para a prática docente, a infrequência, o desinteresse, 
a indisciplina, e a falta de motivação para aprender estão listados, 
corroborando com os autores supracitados.
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Figura 5 – Dificuldades apontadas pelos professores na sua ação docente

Fonte: Autores (2019).

Os professores foram questionados também se acreditavam que 
a investigação poderia ser utilizada como fio condutor da aprendizagem. 
Nesta questão os professores participantes da pesquisa tinham a opção 
de justificar suas respostas. Dos 28 professores, 27 responderam que a 
investigação poderia ser utilizada como fio condutor da aprendizagem. 
Apenas um participante disse que não, justificando suas respostas 
com a seguinte afirmativa: “Diante das dificuldades que encontramos no 
ambiente escolar vejo muitas barreiras”. Os demais sujeitos da pesquisa 
disseram que é possível e justificaram da seguinte forma: “Pois são 
atividades motivadoras para os alunos e com motivação se aprende mais”; 
“Toda investigação parte de uma problemática, isso causa maior interesse 
no aluno, também é passível de ajustes e adequações”. “O fundamental é 
que desde muito cedo nossas crianças encontrem significado no aprender, 
consigam aplicar no seu cotidiano as teorias e conceitos. Somente dessa 
maneira será possível uma grande mudança em nosso processo de ensino 
e aprendizagem”; “Partindo de seus interesses pode-se abordar muitos 
conteúdos.”; “A troca saberes ajuda na construção do conhecimento”; 
“É uma estratégia de aprendizagem”; “Tudo o que for construído com 
a participação do aluno tem excelentes resultados”; “Acredito que haverá 
maior interesse pelos alunos”; “Acredito mas, pra isto precisamos motivar 
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os alunos e utilizar estratégias que gerem o prazer”; “Acredito que há mais 
interesse por parte do aluno e sua participação implicará diretamente na 
aprendizagem”; “É muito importante ouvir o aluno e a partir da suas 
necessidades curiosidades, realidade iniciar um planejamento que 
venha de encontro com o que ele tem que aprender”.

Após analisar as respostas percebe-se que os professores estão 
conscientes que precisam motivar os alunos com práticas mais ativas, 
percebem que precisam considerar os conhecimentos dos alunos e 
partir das curiosidades deles para desenvolver o trabalho pedagógico, 
porém esbarram na falta de segurança frente a tais metodologias. Há 
respeito dessa segurança na prática, Tardif (2002) apresenta os saberes 
docentes, dizendo que o saber da profissão docente é uma combinação 
de diferentes tipos de saberes que ele classifica em: Saberes da formação 
profissional (inicial ou continuada); Saberes disciplinares (acumulados 
pela sociedade, o acesso a ele se dá por intermédio das instituições 
educacionais); Saberes curriculares (programas escolares); Saberes 
experienciais (resultam da prática da atividade profissional).

Tardif (2002) ainda ressalta que os professores não possuem o 
controle sobre a obtenção de todos os saberes, apenas dos experienciais. 
Relacionando isso com os dados pode-se dizer que os professores 
carregam consigo saberes disciplinares e curriculares de suas vivências 
como aluno, além dos adquiridos em sua formação, ao relacionar a 
idade da maioria dos professores pesquisados com sua formação 
primária pode se deduzir que tiveram professores tradicionais nos anos 
iniciais, e isso pode refletir em sua prática, se os demais saberes não 
forem suficientemente sólidos. Para que os professores concretizem 
novas práticas em sala de aula é necessário que eles tenham segurança 
nas mesmas, para isso é preciso movimentar os saberes que tem maior 
controle que são os saberes oriundos das formações continuadas e os 
saberes experienciais, com o objetivo de criar uma rede sólida que possa 
defender e orientar a prática pedagógica com segurança.

4 Considerações finais

A metodologia investigativa não é algo inovador e sim uma 
abordagem presente que vem se afirmando desde o século XIX, assim 
como as metodologias ativas estão presentes já a algum tempo no 
cenário educacional. A partir dos resultados e análise apresentados é 
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possível perceber alguns dos motivos porque estas práticas não estão 
consolidadas no cotidiano escolar dos professores da rede municipal 
de ensino de Cruz Alta/RS. Não houveram diferenças significativas 
com relação a utilização da metodologia e as dificuldades em sala de aula 
quando considerados o ano de formação dos professores e a idade ou a 
turma em que atuam. Pode-se concluir que o grande fator que faz com 
que essas abordagens mais ativas não sejam praticadas pelos professores 
dos anos iniciais é a insegurança que eles têm nesses campos.

Houve uma resistência por parte dos professores da rede 
municipal em responder ao questionário através do aplicativo Google 
forms, o formulário após aprovação da responsável pelo Ensino 
Fundamental da Rede Municipal de Cruz Alta, foi encaminhado 
quatro vezes por e-mail e pelo aplicativo watssap para que fossem 
respondidos pelos professores. Como este não foi apresentado de forma 
presencial para os possíveis sujeitos da pesquisa, e sim utilizando meios 
eletrônicos (watssap e e-mail) não foram obtidas muitas respostas. 
Em conversa com membros da secretaria municipal de educação foi 
colocado que talvez se o levantamento tivesse sido em forma tradicional 
(impressão dos questionários físicos) teria obtido maior retorno. Esse 
fato demonstra que os professores ainda não estão familiarizados com 
as novas tecnologias, e um fator que acreditamos que facilitaria a coleta 
de dados (google forms) acabou por dificultá- la.

A falta de familiaridade com as tecnologias e a insegurança 
com o uso de novas abordagens de ensino demonstradas nesse estudo 
evidenciam que os sujeitos da pesquisa necessitam repensar seus saberes. 
Nesse sentido faz-se necessário trabalhos e formações continuadas 
teóricas e práticas que auxiliem esses professores a modificarem suas 
metodologias para atender a demanda de alunos do século XXI.
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Capítulo 16

SALA DE AULA INCLUSIVA: DESAFIOS E 
POSSIBILIDADES

Lídice Hess Cavalheiro 1

Rosane Rodrigues Felix 2

1 Considerações iniciais

Para entender a trajetória da educação inclusiva, a evolução 
ocorrida por meio de movimentos de grupos distintos que 

cobraram do Poder Público e da sociedade a garantia dos direitos 
das crianças com necessidades especiais e as diversas reformulações 
ocorridas na legislação, é preciso verificar a legislação vigente sobre 
inclusão social, os avanços temporais, e, quais as políticas que vêm 
sendo adotadas pelo Poder Público na implantação e aprimoramento 
deste sistema de ensino, o que já vem sendo realizado nas escolas 
públicas do Brasil, dentre outros aspectos relevantes.

A concepção de inclusão está alicerçada na ideia de educação para 
todos. Dessa forma, ao projetar novas práticas inclusivas para alunos 
com deficiência, buscando maneiras de explorar suas potencialidades, 
é notório que estas novas estratégias também serviram como novas 
práticas de ensino aos demais alunos, especialmente àqueles com 
dificuldades de aprendizagem independente de terem deficiência ou 
não. Contudo, é necessário haver maior conscientização da sociedade 
em relação à inclusão social, pois é preciso compreender que a pessoa 
com qualquer deficiência é um cidadão, que tem direitos previstos 
em Lei, e esses direitos abrangem, inclusive, estar na escola comum, 
juntamente com os demais. No entanto, não basta estar expresso em Lei, 
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lidice.hess@bol.com.br

2 Professora Orientadora Doutoranda em Educação. Universidade de Cruz Alta. 
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pois fundamental que os demais sujeitos entendam e aceitem o direito 
do outro.

Ao analisar, de forma geral, o contexto da educação no Brasil, 
vale lembrar que historicamente a educação se caracterizou por não 
ter escola para todos, sendo privilégio de uma minoria, durante 
muito tempo. Os primeiros registros de educação especial no Brasil 
ocorreram na época do império quando, em 1.854, D. Pedro II fundou 
o Instituto dos Meninos Cegos, que passou a se chamar, em 1.891 de 
Instituto Benjamin Constant - IBC. Também foi criado por D. Pedro 
II, em 1.857 uma escola para surdos-mudos, o Instituto Nacional de 
Educação para Surdos. Ainda no período imperial, em 1874, iniciou-se 
o tratamento de deficientes mentais no Hospital Psiquiátrico da Bahia 
(atualmente Hospital Juliano Moreira).

Durante muito tempo, as crianças com deficiência foram 
privadas da educação e do convívio social que a escola proporciona. As 
primeiras escolas especiais surgem por volta da década de 1950, porém 
o trabalho com as crianças era como um atendimento clínico individual 
por meio de terapias com os profissionais da fisioterapia, psicologia, 
psicopedagogia, fonoaudiologia, etc. Já, a partir de 1960, observou-
se o crescimento das instituições de natureza filantrópica, as APAES 
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais); essas instituições 
ofereciam atendimento aos casos graves de deficiência mental.

Apesar de estarem na escola especial, não havia expectativa de 
que esses sujeitos pudessem se desenvolver de forma acadêmica e de 
se socializarem. Em meio aos acontecimentos educacionais da época 
é promulgada, em 1.961, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação 
que traz à tona “a educação de excepcionais”, destacada nos artigos 88 e 
89. Esta lei acrescenta que a educação de excepcionais, deve, no que for 
possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los 
na comunidade (BRASIL,1961). Naquele período as entidades privadas 
filantrópicas começam a receber recursos do poder público, porém a 
educação de pessoas com deficiência tinha apenas caráter assistencial. 
Durante algum tempo houve a tentativa de se integrar esses alunos 
nas escolas comuns, porém, diante da falta de formação e recursos, 
o professor não conseguia ensinar. Sendo assim, já era presumido o 
fracasso por parte do aluno, que por ser incapaz de aprender era 
encaminhado às classes especiais.
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Com o advento da Constituição Federal de 1.988, a educação 
passa a ser direito de “todos”, conforme preceitua o Artigo 205, e o 
Estado tem o dever de propiciar o atendimento para as crianças com 
deficiência, preferencialmente, em classes regulares de ensino (BRASIL, 
1.988) Desde então, os avanços em relação a educação inclusiva vem 
ocorrendo gradativamente até os dias de hoje.

Nessa tentativa (ou crença) de se alcançar uma sociedade 
inclusiva, na qual não haja preconceitos e diferenças, é importante 
ressaltar a Declaração de Salamanca, ocorrida na cidade de Salamanca 
na Espanha (1.994 p.1) que nasceu dos movimentos de pessoas no 
mundo todo, na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. O 
Documento foi elaborado na Conferência Mundial sobre Educação 
Especial organizada pelo governo da Espanha em cooperação com a 
Unesco, com a participação de mais de 80 países, inclusive do Brasil, 
e trouxe novos objetivos para prover diretrizes básicas à formulação e 
reforma de políticas e sistemas educacionais, sendo considerado um 
dos principais documentos mundiais visando a inclusão social. Isso 
foi, então, o resultado de uma tendência mundial que consolidou a 
educação inclusiva.

Nessa premissa, afirma-se que aqueles alunos com necessidades 
educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que deve (ria) 
acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz 
de satisfazer suas necessidades. As escolas regulares que possuam tal 
orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater 
atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, 
construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos 
[...] (BRASIL, 1994, p.1).

Outro ponto importante a respeito da Declaração de Salamanca, 
é o fato de, além de tratar sobre as crianças com dificuldades de 
aprendizagem e com deficiências, essas mesmas crianças foram vistas 
como parte de um grupo mais amplo de crianças do mundo, às quais 
estava sendo negado seu direito à educação. Esse grupo mais amplo 
inclui crianças: que vivem nas ruas ou que são obrigadas a trabalhar 
em condições, muitas vezes, estarrecedoras; que são vítimas de guerra, 
doenças e abusos; de comunidades longínquas e nômades; de outros 
grupos sociais em desvantagem e grupos sociais marginalizados; 
portadoras de deficiência ou com altas habilidades (MITTLER, 2003, 
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p. 43).
Em 1996 é publicada a atual LDB, Lei 9.394 que no art. 58 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, apontando que 
a educação especial será oferecida preferencialmente na rede regular 
de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (BRASIL, 1996).

A partir dessa nova concepção, verificou-se a necessidade de 
inúmeras medidas à estruturação da educação inclusiva em nosso país, 
novos critérios pedagógicos, arquitetônicos, formação de docentes; 
uma verdadeira reestruturação da cultura de nossa sociedade. Destarte, 
não basta apenas inserir um aluno com deficiência na escola comum, 
é necessário que exista diversidade nos sistemas de ensino e novas 
alternativas na busca desse atendimento, para que, efetivamente, sejam 
atingidos os objetivos propostos pela LDB e pela Constituição.

No Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
foi instituída no dia 6 de julho de 2015, esta lei é composta por diversos 
artigos que ditam os direitos de pessoas com deficiência com o objetivo 
de promover e assegurar que os mesmos sejam cumpridos, visando a 
inclusão social e a cidadania.

A inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais 
vai muito além da socialização, é preciso que a comunidade escolar 
oportunize ao máximo o acesso de experiências para que este sujeito 
se desenvolva de forma plena, respeitado suas limitações, mas sem 
subtrair dele as chances de uma aprendizagem e socialização completa. 
No entanto, para que esse processo funcione de forma produtiva, faz-se 
necessária a formação permanente de professores e demais funcionários 
do universo escolar, sendo esta com base em princípios técnicos, 
científicos e humanísticos.

Além disso, são indispensáveis algumas medidas governamentais 
que tornem o processo de inclusão efetivamente significativo, medidas 
estas que foram estabelecidas nos documentos que norteiam e 
normatizam a Educação Especial e suas especificidades e que garantem 
os direitos às crianças com necessidades especiais.

Para tanto, o presente trabalho visa estudar a inclusão de alunos 
com necessidades educacionais especiais no sistema regular de ensino, 
com o propósito de ponderar sobre a trajetória da educação inclusiva, 
a evolução ocorrida por meio de movimentos de diversos grupos que 
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cobraram do Poder Público e da sociedade a garantia dos direitos destes 
cidadãos e as diversas reformulações ocorridas na legislação, a fim de 
atingir o objetivo da educação para todos.

Mais especificamente, busca-se averiguar da legislação atual 
no que diz respeito à normatização da capacitação para professores/
monitores e infraestrutura para a escola a fim de incluírem crianças com 
necessidades especiais; verificar a realidade não só infraestrutual da escola 
como também organização de cursos de formação e aperfeiçoamento 
para professores/monitores da escola na área de educação especial e 
estabelecer um paralelo entre o desejo e as possibilidades apontadas 
pelos professores e monitores da escola a fim de buscar caminhos de 
melhoria à educação inclusiva na escola.

2 Metodologia

É uma pesquisa descritiva porque objetivou investigar os 
desafios de quem atua em sala de aula inclusiva em escola particular 
do município de Panambi/RS. Ainda, por ser pesquisa descritiva, seu 
cunho é qualitativo. Segundo GIL (2008, p. 28), “As pesquisas deste tipo 
(descritivas) têm como objetivo primordial a descrição das características 
de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações 
entre variáveis”.

A pesquisa foi realizada junto a uma escola particular do 
município de Panambi/RS. Os sujeitos da pesquisa foram os professores 
e os estagiários em turmas com crianças incluídas. Estes estagiários são 
denominados “monitores de inclusão”. Responderam ao questionário 
quatro professores e três monitores.

Na referida escola funcionam classes desde a Educação Infantil 
até o Ensino Profissionalizante possui 40 (quarenta) professores e 850 
(oitocentos e cinquenta alunos).; turmas com alunos inclusos são: 1º, 
2º, 4º, 7º, 8º e 9º anos.

A Filosofia da escola é (conforme seu Projeto Político 
Pedagógico): “Desenvolver aprendizagens fundamentais de modo a 
promover as capacidades humanas de raciocinar, imaginar e discernir, 
quais sejam: Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 
conviver e aprender a ser. (Quatro Pilares da Educação, indicados 
pela Comissão Internacional para o século XXI, no Relatório para a 
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Unesco, realizado de 1993 a 1996, com contribuições de especialistas 
de todo o mundo” (PPP, 2019-2020, p. 13). O objetivo da escola é 
“Buscar constantemente, através da educação, o aprimoramento dos 
conhecimentos, competências e habilidades, valorizando e integrando 
os alunos no mundo real com a certeza de que nenhum aprendizado 
pode se isolar de sua aplicação na vida da comunidade” (PPP, 2019-
20202, p.16), dentre outros. A partir disso, entende-se que a escola 
busca “Promover Educação formal e profissional através de processos 
modernos, valorizando o indivíduo objetivando a sua plena realização 
em harmonia com a sociedade, a natureza, os valores éticos, morais e 
cristãos” (PPP, 2019-2020, p.13).

A escola conta com Centro de Educação Infantil, Centro de 
Ensino Fundamental e Médio, Centro Tecnológico e de Formação 
Profissional, Área Esportiva também conta com salas específicas de 
Estudos Sociais, Artes (Música e Artes Plásticas), Culinária, Recursos, 
29 (vinte e nove) laboratórios, Salão Nobre, Salas de projeções, Ginásio 
Poliesportivo, Pista de atletismo, Quadras, Parques, Biblioteca, dentre 
outros.

Para o presente trabalho, foi realizada uma pesquisa aplicada, 
com estudo de campo e abordagem qualitativa, na qual foram 
entrevistadas sete funcionárias de uma escola privada localizada no 
município de Panambi, com o objetivo averiguar a legislação atual 
no que diz respeito à normatização da capacitação para professores/
monitores e infraestrutura da escola a fim de incluírem de forma efetiva 
crianças com necessidades especiais.

Após o estudo e análise de documentos que normatizam a 
educação especial, durante as aulas na universidade e estudos realizados 
para a estruturação do presente artigo, foi estruturado um questionário 
com o propósito de obter respostas sobre o cenário atual vigente no 
colégio supracitado.

Assim que as entrevistadas foram abordadas, mostraram-se 
dispostas e motivadas a responder o seguinte questionário, já que estão 
totalmente inseridas no universo que diz respeito à educação inclusiva e 
estão sempre à procura de novos recursos e conhecimentos que possam 
auxiliar seus alunos melhorando seu desenvolvimento e inserção na 
sociedade.

O questionário aplicado possuía perguntas que responderiam 
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sobre informações importantes de como esta escola está se organizando 
para atender alunos com necessidades especiais e expressariam, assim, o 
sentimento de como uma escola inclusiva realmente deve ser.

O instrumento utilizado foi um questionário com questões 
abertas e fechadas.

As respostas foram analisadas a partir das seguintes categorias:
- Realidade Infraestrutural da escola para receber alunos com 

necessidades especiais;
- Realidade de formação dos professores para receber alunos com 

necessidades especiais;
- Desafios elencados pelos professores para receber alunos com 

necessidades especiais;
- Possibilidades vislumbradas pelos professores para a melhoria 

do trabalho com alunos com necessidades especiais;
- Desejos elencados pelos professores à melhoria do trabalho 

com alunos com necessidades especiais.
Foram analisados documentos como o Projeto Político 

Pedagógico da escola e a legislação vigente que diz respeito à educação 
inclusiva para posterior averiguação da estrutura escolar no âmbito 
estrutural e formação docente. Os nomes das entrevistadas citadas na 
pesquisa foram modificados para preservar suas identidades.

Porque segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
(BRASIL, 2018, p. 17), é necessário que currículos sejam adaptados 
para atender a esta modalidade que é a da educação especial, tendo 
como objetivo maior respeitar suas necessidades especiais sem que seu 
aprendizado seja prejudicado ou deixado de lado.

3 Resultados e discussões

A partir das informações obtidas através de entrevista, os 
resultados evidenciaram que, a maioria das entrevistadas demonstram 
ansiedade e despreparo para o trabalho com crianças com necessidades 
especiais. No entanto, percebe-se grande disposição e desejo de realizar 
um trabalho significativo com seus alunos, todas vislumbram seus 
desejos para uma educação inclusiva verdadeira.

Sobre a infraestrutura da escola na qual as entrevistadas 
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trabalham, todas responderam que a escola oferece espaço estruturado 
com materiais adaptados para receber alunos com necessidades 
educacionais especiais e para a realização do trabalho com estes, porém 
a sala de recursos multifuncionais é pouco utilizada pelos professores.

A escola regular dá um grande passo na sua evolução quando 
inclui pessoas com deficiências em seus espaços, desde a educação 
infantil até jovens e adultos. A partir desse movimento, vem se buscando 
novas práticas pedagógicas e adaptações estruturais que se adequem a 
esta recente realidade.

Um dos grandes obstáculos para que a inclusão aconteça de 
forma completa é a resistência dos professores em receber alunos com 
necessidades educacionais especiais, pois eles exigem dos professores, 
em alguns casos, tratamento exclusivo, tendo em vista que o professor 
de classe regular precisa atender mais de 20 alunos ao mesmo tempo, 
cada um com suas peculiaridades e dificuldades, mas em sua maioria 
alunos ditos normais.

A ausência de formação continuada e treinamentos para estes 
professores e monitoras de inclusão é algo preocupante, várias das 
entrevistadas demonstraram esta inquietação, pois delas se exige uma 
prática diferenciada, mas para a qual não estão preparadas para executar. 
Isso gera muita insegurança e consequentemente a resistência em não 
atenderem aos sujeitos da inclusão. Portanto, faz-se necessário cumprir 
o que diz na Nota Técnica - SEESP/GAB/Nº 11/2012 sobre orientações 
para a institucionalização da oferta do atendimento educacional 
especializado - AEE em salas de recursos multifuncionais, que prevê:

Formação continuada de professores no âmbito da escola e/ou do 
sistema de ensino: descrição da proposta de formação na escola 
(a organização, as parcerias, entre outros); a participação em 
cursos de formação promovidos sistema de ensino e Instituições 
de Educação Superior: nível do curso (extensão, aperfeiçoamento 
ou pós-graduação), carga horária e modalidade (presencial ou à 
distância); número de professores/cursistas da escola. (NOTA 
TÉCNICA- SEESP/GAB/Nº 11/2012).

Durante a entrevista, quando questionadas se sentiam-se 
preparadas para trabalhar com alunos inclusos, 85% das entrevistadas 
responderam que sim, mas gostariam de fazer mais cursos relacionados 
à área, tendo em vista que todas as entrevistadas trabalham ou já 
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trabalharam regendo ou auxiliando classes, contendo alunos com 
necessidades especiais.

Urge a necessidade de mostrar a importância e a urgência na 
formação continuada de professores e demais profissionais que irão lidar 
com o sujeito da diversidade, tendo em vista a necessidade eminente 
de garantir ao professor este direito que tem como objetivo o melhor 
atendimento ao aluno com deficiência. Como afirma Miranda e Filho 
(2012, p. 20):

Concordamos que há, sim, que se investir maciçamente na 
formação inicial e continuada do educador. Falamos de política 
educacional pública que garanta ao educador o direito ético da 
formação de qualidade. Uma formação que considere a diversidade, 
no caso específico do aluno com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação.

Mais uma vez a urgência por uma formação continuada 
e de qualidade se faz presente, isso para que todos os sujeitos que 
participarão do processo de inclusão escolar estejam preparados para 
receber e atender as necessidades especiais que estes alunos exigem. 
Nesse sentido, Miranda e Filho (2012, p. 163) afirmam que:

[...] o que se observa no contexto da escola é a dificuldade da 
equipe, e não apenas do professor, em desvelar os conhecimentos 
e a subjetividade do aluno, subestimando, na maioria das vezes, 
a sua capacidade de aprender. Talvez, a pouca experiência desta 
equipe, associado às próprias características da deficiência sejam 
elementos ecológicos importantes na construção do imaginário 
social sobre este aluno, o qual revela por meio de diversos canais 
de comunicação, seja ele verbal ou não-verbal, as suas intenções, 
preferências e anseios.

As entrevistadas tinham idades que variavam de 16 a 55 anos. 
A falta de experiência e conhecimento dos profissionais que trabalham 
diretamente com alunos com necessidades especiais, mostrou-se um 
dos desafios elencados pelas entrevistadas para receber esses alunos, pois 
as formações das monitoras de inclusão são de Ensino Médio completo 
a Ensino Superior incompleto, sendo que duas das três monitoras 
entrevistadas já haviam participado de formações continuadas voltadas 
à educação inclusiva.

Sobre formação e treinamento, a monitora Betina alertou que 
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“Um dos maiores desafios é fazer com que todos os funcionários da escola 
estejam aptos a trabalhar com a inclusão. Infelizmente, só os professores 
e monitoras recebem formação para tal”, expressando sua preocupação 
em como estes alunos devem ser tratados e conduzidos no ambiente 
escolar (BETINA, 2019- grifo meu).

Um desafio elencado por mais de uma vez pelas entrevistadas 
foi a dificuldade em lidar com as exigências das famílias, quanto ao 
rendimento acadêmico do aluno com necessidades especiais, como 
citou a professora Glória: “A família não compreende a necessidade 
das atividades adaptadas, quer que sejam iguais as demais, mesmo sem 
compreensão ou interesse da criança ” (GLÓRIA, 2019 - grifo meu).

A professora Sílvia também expos esse desafio em sua fala, 
dizendo que, uma de suas dificuldades está em: “Trabalhar com a família 
que ainda está na negação e espera muito além do que o filho pode avançar, 
impondo um fardo excessivo ao mesmo; ” (SILVIA, 2019-grifo meu). 
Esta fala demonstra o quão estressante pode ser o trabalho com alunos 
com necessidades especiais, considerando que os professores são 
cobrados por avanços que estão além de suas capacidades. Posto que 
é confirmado por especialistas que algumas síndromes, transtornos e 
deficiências dificultam a alfabetização e aprendizagem destes alunos.

Outro elemento elencado pelas entrevistadas como desafio 
em sala de aula, é o momento delicado e conturbado no qual o aluno 
com necessidades especiais entra em surto ou desordem mental, 
desestabilizando a classe. Esta fala foi citada também pela professora 
Sílvia que presenciou diversos episódios de surto em sua sala de aula 
neste ano.

Apesar de todos os desafios diários enfrentados nesta escola regular 
pesquisada que atende alunos com necessidades especiais, é preciso 
ressaltar o empenho e dedicação de todas as entrevistadas que, mesmo 
não sabendo como fazer, estão sempre em busca do conhecimento para 
o aprimoramento das suas atividades, adaptando materiais e atividades, 
utilizando-se de estratégias à socialização dos seus alunos.

Esse empenho pode ser notado nos resultados adquiridos com as 
respostas dadas quanto as possibilidades vislumbradas pelos professores, 
para a melhoria do trabalho com alunos com necessidades especiais. 
Percebeu-se quietude quando solicitados em entrevista que citassem 
possíveis ações que poderiam trazer bons resultados na sua escola (na 
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inclusão de crianças com necessidades especiais).
Os itens que mais se destacaram pela recorrência, foram os 

relacionados à formação continuada de professores/monitoras de 
inclusão, a capacitação e a sensibilização de todos os funcionários da 
escola. Como na resposta da monitora Betina a esta questão, que diz 
que “ a formação dos profissionais que atuam na escola; ” (BETINA, 
2019) reforçando a fala de alguns autores sobre a dificuldade da equipe 
e não apenas do professor no trabalho com alunos com necessidades 
especiais.

De acordo com Miranda e Filho (2012, p. 153):

O processo de formação continuada nas escolas deve ser pautado 
na discussão sobre a prática subsidiada na teoria e deve ser 
obrigatório para todos os docentes e não apenas para aqueles 
que estão ministrando aulas para estudantes com deficiência, 
deve ser inserido como carga horária complementar e, portanto, 
remunerado.

Ainda sobre a formação, algumas entrevistadas foram bem 
específicas como a professora Glória que disse que desejaria trabalhar 
com “Monitores com formação mínima pedagógica (magistério), 
que auxiliassem os demais alunos, enquanto a professora titular 
acompanhasse, individualmente, o aluno com necessidades especiais; ” 
(GLÓRIA, 2019 - grifo meu).

Várias ideias foram expressas durante a entrevista, dentre elas, 
uma chamou a atenção por não ter como foco a aprendizagem, mas, 
sim, a socialização com os colegas; foi a ideia citada pela professora 
Silvia que sugeriu a criação de “Oficinas interativas: confecção de 
materiais com sucata, brincadeiras e danças...; ” e “Trabalho em grupo; 
” (SILVIA, 2019 - grifo meu).

Os desejos por uma educação melhor nunca devem ser deixados 
de lado, pois eles nos movem para frente, levando-nos à transformação 
das práticas pedagógicas que possibilitam a inclusão social como 
responsabilidade de todos. O trabalho conjunto entre professor, 
profissionais da educação, pais e políticas públicas tornam a busca forte 
e significativa, que resultam em ações sólidas.

Conforme Mantoan (2003, p. 9):

Estamos todos no mesmo barco e temos de assumir o comando 
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e escolher a rota que mais diretamente nos pode levar ao 
que pretendemos. Essa escolha não é solitária e só vai valer se 
somarmos nossas forças às de outros colegas, pais, educadores em 
geral, que estão cientes de que as soluções coletivas são as mais 
acertadas e eficientes.

As ações coletivas fortalecem as relações na escola e ampliam 
o olhar frente a situações que por vezes parecem intransponíveis 
individualmente, assim, superar a insegurança e aceitar os desafios, 
abre a possibilidade de as pessoas perceberem que podemos enxergar de 
outros ângulos. “As transformações movem o mundo, modificando-o, 
tornando-o sempre diferente e melhor porque passamos a entendê-lo e a 
vivê-lo de outros modos” (MANTOAN, 2003, p.7).

Além das ações já citados, outras ideias interessantes surgiram, 
como: "Uso da tecnologia dentro da sala de aula, tendo em vista que existem 
softwares excelentes para se trabalhar com alunos inclusos” (BETINA, 
2019- grifo meu). Alguns alunos já fazem uso de tecnologias em sala 
de aula nesta escola, porém, poder-se-ia potencializar a utilização deste 
recurso.

Estes foram outros desejos que surgiram no anseio de uma escola 
verdadeiramente inclusiva. “Turmas com menos alunos” (GLÓRIA, 
2019), “Espaço destinado às crianças, com recursos disponíveis a cada 
especialidade (sala ampla, com todo o tipo de material e recurso) ” 
(TIELE, 2019); “ Maior interação da professora do AEE (atendimento 
educacional especializado) com os professores e adaptação do currículo” 
(MAÍSA, 2019); “Parceria com a APAE” (SUELI, 2019);

Em harmonia com o que diz Mantoan (2003, p. 9):

Ambientes humanos de convivência e de aprendizado são plurais 
pela própria natureza e, por isso, a educação escolar não pode ser 
pensada nem realizada senão a partir da ideia de uma formação 
integral do aluno – segundo suas capacidades e seus talentos – e 
de um ensino participativo, solidário, acolhedor.

A partir da fala de Mantoan, foi elaborada uma questão, na 
qual as entrevistadas deveriam argumentar sobre como seria a escola 
inclusiva dos sonhos. Algumas entrevistadas pediram um tempo maior 
para responder a questão.

A monitora Sueli (2019), ao se referir à escola inclusiva dos sonhos, 
relatou: “Na escola dos meus sonhos, o currículo, o planejamento e o 



  285
Formação de Professores em Serviço - PARFOR E UNICRUZ

plano de aula atenderiam mais às necessidades individuais de cada 
aluno, além das necessidades coletivas. Nela, cada professor teria a 
oportunidade de planejar e construir na escola e seus planos e materiais. 
Que cada professor trabalharia os conteúdos de forma mais significativa, 
e que, assim, pudesse abordar cada assunto de várias formas, utilizando-
se de diferentes estratégias, podendo atingir as mais variadas formas de 
aprender do aluno. Na escola ideal, ada aluno seria valorizado mesmo e 
principalmente na dificuldade. Nela, a avaliação não seria classificatória, 
mas, sim, instrumento de reflexão e replanejamento quando necessário. 
Onde a indisciplina não fosse mais um desafio. Onde o querer aprender 
falasse mais alto do que qualquer dificuldade pontual. Na minha escola 
dos sonhos, o professor seria visto e respeitado como autoridade não 
autoritário, e seria valorizado pelo papel que desempenha e também, 
bem remunerado” (SUELI, 2019- grifo meu).

De acordo com Mantoan (2003, p. 13):

A exclusão escolar manifesta-se das mais diversas e perversas 
maneiras, e quase sempre o que está em jogo é a ignorância 
do aluno diante dos padrões de cientificidade do saber escolar. 
Ocorre que a escola se democratizou abrindo-se a novos grupos 
sociais, mas não aos novos conhecimentos. Exclui, então, os que 
ignoram o conhecimento que ela valoriza e, assim, entende que a 
democratização é massificação de ensino e não cria a possibilidade 
de diálogo entre diferentes lugares epistemológicos, não se abre a 
novos conhecimentos que não couberam, até então, dentro dela.

A monitora Poliana (2019) “expressou tristeza ao dizer que 
na sua escola inclusiva dos sonhos [...] “fosse mais ensinado que o 
diferente é normal ponto que houvesse mais tempo e mais investimento 
na inclusão e socialização da criança de modo que ela não se sinta tão 
diferente das demais crianças, gerando uma certa independência” 
(POLIANA, 2019).

Segundo a monitora Betina (2019), “A escola dos meus 
sonhos é uma escola onde seu ensino não é conteudista, mas sim 
uma escola construtivista. Acredito que com isso a inclusão se torna 
mais eficaz. Referente aos profissionais da educação, que seja mais 
humano e reconheçam seus alunos como seres diferentes habilidades e 
capacidades. Algo muito importante para uma escola inclusiva é contar 
com profissionais da saúde como fonoaudiólogos e psicólogos, não só 
para os alunos, mas para atender também aos funcionários da escola, 
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dois primeiros devemos estar bem consigo mesmo para poder ajudar 
aos nossos alunos” (BETINA, 2019).

De acordo com a professora Tiele (2019), a escola inclusiva dos 
sonhos é  “uma escola que atenda os alunos com necessidades especiais, 
levando em consideração todos os fatores pertinentes à inclusão (espaço, 
formações programa profissionais, atendimento especializados, currículo 
adaptável do…) caso contrário, continuaremos proporcionando a essas 
crianças apenas uma Integração Social, sem a realização da inclusão 
verdadeira” (TIELE, 2019).

Tendo em vista a fala das entrevistadas, reafirma-se o que 
Mantoan (2003) disse sobre a escola (…) ela “se entupiu do formalismo 
da racionalidade e cindiu-se em modalidades de ensino, tipos de serviço, 
grades curriculares, burocracia. Uma ruptura de base em sua estrutura 
organizacional, como propõe a inclusão, é uma saída para que a escola 
possa fluir, novamente, espalhando sua ação formadora por todos os 
que dela participam” (MANTOAN, 2003, p.12).

Conforme a professora Maísa (2019), os professores precisam 
(...) “perceberam que a inclusão é mais do que ter recursos materiais, 
mais um ato de amor, aceitação dos diferentes pontos. Meu sonho 
é ter profissionais inclusivos, que dediquem um pouco do seu 
tempo e atenção para os nossos alunos inclusos e que acreditem no 
desenvolvimento das pessoas e percebam suas potencialidades que não 
fiquem apenas depositados no fundo das salas de aula (MAÍSA, 2019). 
Como afirma Mantoan (2003), "[...] um professor que engendra e 
participa da caminhada do saber “com” seus alunos consegue entender 
melhor as dificuldades e as possibilidades de cada um e provocar a 
construção do conhecimento com maior adequação” (MANTOAN, 
2003, p. 31).

Já a professora Sílvia (2019) se mostrou enfática e direta em sua 
colocação que diz que a escola inclusiva dos sonhos: “É uma Utopia, 
pois os profissionais seriam todos bem preparados, bem pagos, um 
espaço amplo que receberam atenção especial. Como o próprio nome 
diz. Salas temáticas, atendendo as necessidades do Educando” (SILVIA, 
2019).
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4 Considerações finais

A partir da averiguação da legislação atual, no que diz respeito à 
normatização da capacitação para professores/monitores e infraestrutura 
para a escola a fim de incluírem crianças com necessidades especiais, 
observou-se que o esforço para tornar o ambiente escolar realmente 
inclusivo está presente na instituição na qual foi aplicada as entrevistas.

A escola reúne os itens exigidos na legislação que normatizam 
a educação inclusiva, tanto na infraestrutura como pedagógico, porém 
as entrevistadas relataram que gostariam de realizar mais formações e 
capacitações para poderem melhor atender aos alunos com necessidades 
especiais.

Percebemos a escola com espaço de integração, no qual todos os 
sujeitos, por mais diversos e diferentes, convivam de forma igualitária. 
No entanto, é notório que estes sujeitos necessitam de tratamentos 
diversos, pois cada sujeito é único. Assim sendo, é dever do professor 
e demais funcionários da instituição, na qual este sujeito está inserido, 
tornar este ambiente inclusivo, cumprindo seu papel na sociedade que é 
a formação humanitária, com ênfase no caráter, nos valores e princípios 
morais.

Notou-se um esforço considerável tanto das monitoras como 
das professoras em busca de conhecimento para aprimorar o trabalho 
com alunos com necessidades educacionais especiais de forma íntegra 
e afetuosa, desejando não somente o seu aprendizado acadêmico, mas 
também a socialização desses sujeitos.

Diante dos argumentos expostos, é imprescindível que o 
professor receba a formação adequada e que a mesma seja atualizada 
de tempos em tempos, para que seu trabalho seja significativo para o 
aluno com necessidades especiais que necessita de currículos específicos. 
Além disso, faz-se necessária a estruturação de ambientes e aquisição e/
ou adaptação de materiais para apoiar o corpo docente que trabalha 
diretamente com estes alunos.

De nada adianta a obrigatoriedade da matrícula em instituições 
escolares se a escola não oferecer o mínimo de suporte aos seus 
profissionais. A escola não deve ser vista apenas como educandário, 
pois é um local de socialização, troca de conhecimentos, ou seja, é o 
primeiro lugar no qual a criança tem contato com a sociedade de forma 
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efetiva.
Por fim, o desejo e as possibilidades apontadas pelos professores 

e monitores da escola, a fim de buscar caminhos à melhoria no trabalho 
e inclusão dos alunos com necessidades especiais, para uma educação 
inclusiva, não estão tão distantes e abrem caminho para novos projetos 
na escola, afim de potencializar a inclusão de forma plena e efetiva. 
Assim, fará com que todos os sujeitos inseridos no universo escolar 
compreendam a importância de respeitar e conviver harmoniosamente 
com as diferenças e então, formará cidadãos ainda melhores.
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Capítulo 17

A SÍNDROME DE BURNOUT E A RELAÇÃO 
COM O TRABALHO DOCENTE

Luciane Rosana Roth Goi 

Vaneza Cauduro Peranzoni

1 Considerações iniciais

O presente artigo tem como objetivo de analisar a 
relação das condições de trabalho com o processo de 

adoecimento das professoras da Educação Infantil da Rede Municipal 
de Ensino da cidade de Cruz Alta – RS, identificando indicadores 
físicos e psicológicos mais frequentes da Síndrome de Burnout. De 
origem inglesa a palavra Burnout pode ser traduzida por “queimar-se 
por completo”. O termo foi criado pelo psicanalista alemão Hebert 
Freudenberger (1926-1999) em 1974. A Síndrome de Burnout, mais 
conhecida como a síndrome do esgotamento físico e mental, está 
cada vez mais presente no dia a dia dos professores (CARLOTTO, 
2004; BORBA, et.al, 2015; DALCIN; CARLOTTO, 2018), por 
isso é preciso estar atento aos sintomas, pois detectar Burnout é um 
processo complexo, visto que não existem exames de sangue ou de 
imagem, que possa diagnosticar a síndrome. Conforme Vidal (2017, 
p. 40), a síndrome pode ser definida “como uma resposta à tensão 
emocional à qual uma pessoa é submetida, causada pelo estresse das 
relações interpessoais no trabalho, que acabam, por fim, modificando 
o seu comportamento”. Desta maneira, além do esgotamento mental, 
a Síndrome de Burnout implica em outras alterações no organismo, 
como, por exemplo, a elevação da pressão, a respiração perde o ritmo 
ideal, contrações involuntárias, tiques e dores podem virar parte da 
rotina. O estado emocional também faz a pessoa apresentar visão turva 
ou embaçada. Lesões de dermatite e psoríase tendem a se manifestar 
em meio ao nervosismo. O diagnóstico vem de uma escuta atenta 
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e paciente e uma avaliação minuciosa de condições que temos no 
trabalho, em razão de que a sensação de quem sofre de Burnout é de 
ter passado dos limites e que não dispõe de recursos físicos, psíquicos 
ou emocionais para se ajudar (SILVA, 2014).

Considerando algumas reflexões sobre minha prática como 
professora e de minhas inquietações e inconformidade com algumas 
situações e dilemas que as professoras de Educação Infantil enfrentam 
silenciosamente no interior das escolas, surgiu a proposta da presente 
pesquisa, que tem como problema de pesquisa: “Qual a relação das 
condições de trabalho com o processo de adoecimento dos professores 
de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino da cidade de Cruz 
Alta?” O excesso de alunos nas turmas, a baixa remuneração, a falta 
de formação continuada, as relações interpessoais entre professores e 
gestão estão desencadeando problemas de saúde nas professoras.

Desse modo, as professoras precisam estar preparadas não apenas 
de saberes teórico e práticas instigantes, mas também emocionalmente 
equilibradas. Portanto, evidencia-se, cada vez mais, a ocorrência do mal-
estar docente nos “sistemas públicos de ensino, gerando a necessidade 
de se realizar pesquisas para se compreender as condições sociais e 
pedagógicas desencadeadoras desse fenômeno que atinge de forma 
crescente o professor no exercício de seu ofício” (BASTOS, 2009, p. 
15).

Desta forma, justificou-se esta proposta de pesquisa por 
compreender que poderá contribuir para qualificar a reflexão e debate 
do mal-estar das professoras da Educação Infantil da Rede Municipal 
de Ensino de Cruz Alta – RS.

2 Metodologia

Segundo Gil (2010), as pesquisas podem ser classificadas em 
consonância com sua natureza e objetivos. Deste modo, esta pesquisa 
é qualitativa, de caráter exploratório e é realizada quando o objetivo 
do estudo é entender o porquê de certos comportamentos. E, quanto 
aos seus objetivos, como uma pesquisa descritiva, a qual é descrever 
as características de uma população para o estudo realizado. Cabe ao 
pesquisador fazer o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos 
fatos.
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Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com 
o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, 
dos processos e dos fenômenos. Segundo Gil (2010), as pesquisas 
descritivas têm como finalidade primordial a descrição de características 
de determinado fenômeno.

A pesquisa ocorreu nas 23 EMEIS (Escolas Municipais de 
Educação Infantil) e teve como sujeitos da pesquisa as professoras que 
atuam nestas. A escolha das professoras teve por base que fossem 01 
professora nomeada de cada escola, totalizando 23 professoras da Rede 
Municipal de Cruz Alta – RS. Às que concordaram em participar, 
receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
autorizando a coleta de dados.

A apuração dos dados foi realizada a partir de um questionário 
semiestruturado, que norteou o processo da investigação, onde as 
professoras puderam emitir sua opinião, pois as perguntas abertas 
aproximam-se de uma conversação focada em um assunto, já que 
tinha um roteiro previamente elaborado. A vantagem desse método é a 
flexibilidade que dá aos entrevistados em responder, bem como verificar 
a adequação dos objetivos pretendidos pelo entrevistador. Conforme 
Severino (2007, p. 124), a técnica de pesquisa por intermédio de 
entrevistas proporciona uma interação entre pesquisador e o participante 
do estudo, com objetivo de o pesquisador “apreender o que os sujeitos 
pensam, sabem, representam, fazem e argumentam” com relação ao 
objeto de estudo.

A análise teve os cuidados éticos, por se tratar de uma pesquisa 
qualitativa onde os entrevistados ficaram livres para responder ou deixar 
de participar do questionário. Os cuidados éticos se retratam também 
através da Carta de Apresentação e do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. Os benefícios que se deseja alcançar com esse estudo são 
amplos, mas não imediatos. Desta maneira, ao concluir o diagnóstico, 
pretende-se encaminhar os resultados à Secretaria Municipal de 
Educação de Cruz Alta RS para que possam ser utilizados como 
subsídios para elaboração de políticas públicas que minimizem o mal-
estar docente na Educação Infantil.
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3 Resultados e discussões

Utilizou-se como tipo de pesquisa uma abordagem qualitativa e 
como instrumento de coleta de dados a aplicação de um questionário 
com perguntas abertas, sem interferência, onde as professoras puderam 
emitir sua opinião. Das 23 professoras, 20 concordaram em participar 
da pesquisa, as outras 03 professoras falaram que não queriam se 
indispor com a SME (Secretaria Municipal de Educação), mesmo 
explicando sobre o sigilo e anonimato, elas não quiseram participar da 
pesquisa, o que foi respeitado.

Os achados da pesquisa, em relação à questão de formação, é que 
das 20 professoras, 16 tem formação em Pedagogia, sendo que, destas, 
02 são Pós-Graduadas, 01 em Gestão Escolar e 01 em Coordenação 
Pedagógica. As outras 04 professoras tem formação no Curso Normal 
(Magistério). Todas trabalham 40h semanais e as idades se diversificam 
entre 27 anos a 53 anos. Em relação ao tempo que atuam na Educação 
Infantil, variam de 04 a 25 anos, como mostra o gráfico abaixo.

Gráfico 1 - Tempo de atuação das professoras

Fonte: O autor (2019).

Das 20 professoras, 07 relataram ter local apropriado para 
fazer seu planejamento, enquanto as outras 13 não possuem, muitas 
vezes tendo que fazer no refeitório ou junto com os alunos. Ao serem 
questionadas se a intensificação nos processos de trabalho estaria 
contribuindo para este adoecimento, a professora 01 relatou:

Que a péssima estrutura, a falta de recursos humanos, como 
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professores por números de alunos, falta de reconhecimento e 
apoio ao trabalho do professor são alguns fatores que contribuem 
para problemas emocionais, pois sofremos uma pressão para estar 
sempre prestando um serviço de excelência e precisamos mostrar 
(FOTOS) e ninguém quer saber se estamos cansados, doentes ou 
com problemas familiares.

A professora precisa de afeto para transferir conhecimento e 
para isso é fundamental que tenha um olhar para com seus alunos, mas 
como fazer isso se está cansada e declara descontentamento com o que 
ocorre no interior da escola. Wallon (2007) menciona a afetividade, 
como a relação que está presente em todos os momentos das nossas 
ações e que pode nos proporcionar bem-estar ou mal-estar.

Portanto, o professor é o profissional que cuida do 
desenvolvimento do outro e tem como objetivo a aprendizagem, 
resultando na sedução do aluno pelo desejo de aprender. Assim, a 
ligação afetiva entre professor e aluno é fundamental para que o objetivo 
seja alcançado. Para que para isso aconteça, o professor tem que estar 
bem consigo mesmo, pois, muitas vezes, os próprios pais declaram 
sua impotência diante das dificuldades de lidar com a falta de limites 
das crianças e acabam transferindo para o professor o papel de educar. 
Como enfatizou a professora 2:

Na escola não temos Coordenação Pedagógica, sugerimos que 
as famílias acompanhem mais o filho nas horas vagas e não 
sobrecarregue tanto o professor, despejando toda a responsabilidade 
de cuidados e educação. Pois a maioria das crianças fica 10 horas 
na escola. E que a coordenação (SME) tivesse um olhar, mais 
sensível para este profissional que é o professor, que se dedica 
de corpo e alma para conseguir fazer um bom trabalho. Muitas 
vezes vivendo a maior parte de sua vida dentro de educandários. 
Esquecendo que às vezes possuem vida, fora da escola.

Por isso, que as necessidades das professoras precisam ser 
supridas para que estas consigam atender as dos alunos. Então, todas as 
professoras pesquisadas confirmaram que o número elevado de crianças 
por turma, a falta de coleguismo, são uns dos sintomas que ajudam 
os professores a adoecerem. No gráfico a seguir, podemos observar as 
questões relacionadas às condições de saúde das participantes desta 
pesquisa.
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Gráfico 2 - Aspectos que adoecem os professores

Fonte: O autor (2019).

As estatísticas não são nada animadoras no que se refere aos 
problemas decorrentes do sofrimento psíquico. A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) prevê que até 2020 a depressão será a segunda maior 
causa de incapacitação para o trabalho, perdendo apenas para doenças 
cardíacas. E o esgotamento profissional, conhecido como Síndrome 
de Burnout, foi incluído na Classificação Internacional de Doenças 
da Organização Mundial de Saúde (BRASIL S/A). A lista, elaborada 
pela OMS, é baseada nas conclusões de especialistas e estabelece as 
estatísticas de saúde e essa versão entra em vigor em 2022.

Diante dessas afirmações, muitas vezes, as professoras ficam com 
medo de falar que não estão bem, ocultam de si mesmas sua fragilização 
e trabalham de qualquer jeito, porque isso pode significar que elas não 
queiram trabalhar e, assim, as escolas se beneficiam desse silêncio, como 
evidenciou a professora 03:

Deveriam controlar o número de alunos por sala, quanto à 
faixa etária, dar apoio psicológico, oferecer condições adequadas 
e fiscalizar com mais frequência às escolas, pois quando não 
conseguimos fazer um trabalho de qualidade, acabamos 
adoecendo.

A investigação mostra, ainda, uma insatisfação, entre as 
professoras, pois todas ressaltaram que a gestão só pensa em quantidade 
e não qualidade, que não tem como fazer um trabalho pedagógico em 
salas minúsculas, falta de reconhecimento e apoio ao professor, pois, 
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frequentemente “os professores são criticados por não garantirem na 
escola aquilo que a sociedade não consegue fora dela” (NÓVOA, 2000, 
p. 57). Diante dessas insatisfações, devemos prestar atenção à fala da 
professora 4:

Os desafios que nós professoras vivenciamos diariamente são 
a sobrecarga, a falta de autonomia sobre o trabalho, é até do 
prestígio social, que uns anos atrás ser professora era uma 
profissão valorizada e hoje em dia muitos nos confundem como 
babá de luxo. Por essa desvalorização é que muitas colegas deixam 
de estudar e muitas vezes sentimos desânimo em participar de 
formações continuadas. Pois a educação infantil no papel é muito 
linda, mas a nossa realidade é outra.

Assim sendo, muitas vezes as Professoras de Educação Infantil 
são desvalorizadas, são vistas como uma simples cuidadora e que estão 
ali só para atender para que as crianças não se machuquem. Mas a 
Professora de Educação Infantil é mais, já que é essa Professora que 
inicia todo o processo de desenvolvimento das crianças, nas questões 
psicomotoras e psicológicas. No entanto, professoras dedicadas e 
envolvidas com seu trabalho, logo percebem a distância entre o ideal e 
o possível de realizar diante dos enfrentamentos diários da escola real, 
perante as contradições e os desafios cotidianos.

Por esse motivo, é preciso compreender que as questões sociais 
inseridas na escola exigem respostas também sociais, portanto, é 
necessário cuidar do professor para que ele possa manter o equilíbrio, 
a lucidez e não desistir da luta. Este mal-estar que leva ao estresse e ao 
esgotamento que, somados à acumulação de exigências sobre o professor 
devido às transformações do seu trabalho profissional, desencadeia o 
que se denominou de Burnout. Codo (1999, p. 254) apresenta uma 
definição mais precisa da Síndrome de Burnout:

O Burnout é uma desistência de quem ainda está lá. Encalacrado em 
uma situação de trabalho que não pode suportar, mas que também 
não pode desistir. O trabalhador arma, inconscientemente, uma 
retirada psicológica, um modo de abandonar o trabalho, apesar 
de continuar no posto. Está presente na sala de aula, mas passa a 
considerar cada aula, cada aluno, cada semestre, como números 
que vão se somando em uma folha de papel em branco.

Assim, os efeitos da Síndrome de Burnout não se apresentam 
apenas na pessoa, afetando o seu individual, mas influenciam no seu 
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trabalho, na família, assim levando a que muitos busquem no álcool 
ou nos medicamentos o retorno de seu bem estar. Portanto, é urgente 
que não só se fale, mas que possamos tratar do problema. Desta 
forma, entende-se que é evidente que o forte sentimento de frustação 
em relação à falta de valorização da carreira docente contribui para o 
adoecimento psíquico dos professores. Faz-se necessário que os gestores 
das políticas públicas educacionais entendam que a valorização docente 
é primordial para a saúde do professor.

A Síndrome de Burnout envolve nervosismo, sofrimentos 
psicológicos e problemas físicos, como dor de barriga e tonturas. O 
estresse e a falta de vontade de sair da cama ou de casa, quando constantes, 
demonstram o início da doença. Outros sintomas que podem indicar 
a Síndrome de Burnout são: cansaço excessivo, físico e mental, dores 
de cabeça frequentes, alterações no apetite, insônia, dificuldades de 
concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade 
constante, sentimento de derrota e desesperança, sentimentos de 
incompetência, alterações repentinas de humor, isolamento, fadiga, 
pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais e alterações 
nos batimentos cardíacos. (REVISTA SAÚDE É VITAL, 2019).

A Síndrome de Burnout não é diagnosticada por exames 
específicos, no entanto, o Psiquiatra e o Psicólogo são os profissionais de 
saúde indicados para identificar o problema e orientar a melhor forma 
do tratamento, conforme cada caso. Segundo Benevides-Pereira (2002), 
a partir da década de 1990, é que a síndrome passou a ser incluída 
no rol de doenças profissionais estabelecidas pela Regulamentação da 
Previdência Social (RPS).

O tratamento da Síndrome de Burnout é feito basicamente com 
psicoterapia, mas também pode envolver medicamentos antidepressivos 
e ou ansiolíticos. (REVISTA SAÚDE É VITAL, 2019). No Sistema 
Único de Saúde (SUS), “a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) está apta 
a oferecer, de forma gratuita, todo tratamento, desde o diagnóstico até a 
medicação” (BRASIL, s/d, p. 1). No entanto, muitos não buscam ajuda 
médica por não saberem identificar os sinais da Síndrome de Burnout 
e, acabam omitindo o que estão sentindo e, assim, vão agravando o 
quadro.

O tratamento normalmente surte efeito entre um e três meses, 
mas pode permanecer por mais tempo, conforme cada caso. Entre as 
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20 professoras, 13 tomam remédio contínuo para sanar os sintomas 
relatados, o que resultou na ausência ao trabalho durante este ano, 
como mostra o gráfico abaixo:

Gráfico 3 - Motivos para a ausência no trabalho

Fonte: O autor (2019).

Ao verificarmos o gráfico, é possível de imediato ver quais são 
as problemáticas mais destacadas que afetam negativamente a rotina 
escolar. Neste dilema, as professoras encontram a causa de suas angústias 
e de sua dor, pois é o profissional que trabalha direto com outras 
pessoas, que cuida do desenvolvimento do outro e tem como objetivo 
a aprendizagem e, estando doente, pode até desistir da profissão, visto 
que está no alicerce do seu trabalho.

No caso do trabalhador-professor, explica Codo (2006, p. 
242), que a “despersonalização acontece quando não se percebe mais 
que estamos lidando com outro ser humano. Burnout, portanto, é 
o sofrimento do profissional diante do dilema entre o que pode de 
fato fazer e o que efetivamente consegue fazer”. Para que isso venha 
a acontecer, precisamos mudar as condições de trabalho e, sobretudo, 
fazer mudanças nos hábitos e estilos de vida, como, por exemplo, 
uma atividade física regular ou exercícios de relaxamento rotineiros, 
para aliviar o estresse e controlar os sintomas da doença. Também é 
recomendado que a pessoa tirasse férias e desenvolva atividades de lazer 
com pessoas próximas, amigos, familiares, cônjuges, etc.

Uma conduta muito recomendada para prevenir a Síndrome de 
Burnout é descansar adequadamente, com uma boa noite de sono (pelo 
menos 8h diárias), assim como é fundamental manter o equilíbrio entre 
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o trabalho, lazer, família, vida social e atividades físicas, porque, estamos 
tão imersos em nossas rotinas na escola que não nos damos conta desse 
processo até que cheguemos ao completo esgotamento e a recuperação 
pareça difícil. Outro fator de proteção importante, além dos aspectos 
preventivos, é que os professores e gestores estejam vigilantes uns aos 
outros, fortalecendo, apoiando com um olhar cuidadoso na sua equipe.

Dessa forma, remete-se à reflexão no sentido de o quanto essa 
classe é importante e, ao mesmo tempo desvalorizada. Outrossim, 
ponto relevante é que, apesar da Síndrome de Burnout ser um assunto 
relativamente antigo nos livros, falado pela primeira vez em 1970, ainda 
assim, esses temas relacionados ao psicológico no trabalho são pouco 
tratados e raramente apresentam intervenções. É de suma importância 
destacar que a prevenção de Burnout em professores não é fácil, por 
não ser uma tarefa solitária e por várias vezes, algumas situações e 
comportamentos sempre ter a culpa atribuída ao professor, embora, 
como já citado, ele nem tenha controle sobre a situação.

Chama-se a atenção o alto índice de frequência e regularidade dos 
sintomas de Síndrome de Burnout (esgotamento profissional) na maioria 
das professoras entrevistadas. Foram citados de maneira mais intensa, 
destacando esses fatores como aqueles que afetam negativamente a 
rotina escolar; gerando, problemas para o desenvolvimento pedagógico 
e afetando, também, a saúde docente, como demonstra o gráfico.

Gráfico 4 - Frequência diária dos sintomas

Fonte: O autor (2019).
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Estes sintomas relatados acima tem afetado a saúde das professoras 
e enquanto as docentes não tiverem uma rotina escolar adequada, 
humanizada, para que desempenhem suas funções curriculares, sempre 
estarão cansadas e desanimadas a continuar a exercer suas tarefas. 
Podemos, então, dizer de como é urgente à execução de certas medidas 
para evitar que essa situação de estresse se agrave, pois as professoras 
não estão bem, assim não tem condições de fazer um atendimento com 
qualidade na formação de seus alunos.

Discutindo a ocorrência da Síndrome de Burnout em professores, 
Carlotto (2004) enfatiza ser ela considerada, no momento atual, um 
problema social de extrema relevância, vinculando-se a grandes custos 
organizacionais em razão de rotatividade de pessoal, absenteísmo, 
problemas de produtividade e qualidade do serviço prestado. Mas o 
momento é de compreender que quem sofre da Síndrome de Burnout 
não é um fracasso individual, mas o resultado de uma sequência de 
aborrecimentos e frustações que acontecem todos os dias.

Diante disso, precisamos repensar essas questões, pois sem 
discutir a necessidade de fazer alterações organizacionais para promover 
espaços e relações mais saudáveis, de apoio à classe docente, com medidas 
eficazes para a melhoria na qualidade de vida, bem como a valorização 
do trabalho dos professores dentro das instituições. Nesta perspectiva, 
é necessário que as políticas públicas atentem para a ocorrência do 
adoecimento das professoras, advindas de políticas educacionais (ou 
falta) não satisfatórias para ter uma qualidade educacional.

Consequentemente, vimos resultados preocupantes para a 
categoria das professoras da Educação Infantil, no Município de Cruz 
Alta, uma vez que a maioria apresentou altos índices de esgotamento 
físico e mental, revelando que estão insatisfeitas, julgando-se, muitas 
vezes, incapazes de cumprir com as exigências de seu trabalho.

4 Considerações finais

Concluiu-se que os dados apresentados e analisados indicam a 
necessidade de apoiar as professoras, sendo fundamental, conhecer as 
causas do esgotamento físico e mental e repensar como oferecer suporte, 
ao propor uma análise no sentido de tentar minimizar os sintomas de 
Burnout. Sendo assim, destaca-se a relação das condições de trabalho 
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com o processo de adoecimento, identificando indicadores físicos e 
psicológicos mais frequentes da Síndrome de Burnout nas professoras da 
Educação Infantil e, com as informações, foi possível verificar que estas 
indicam percentuais consideráveis de sintomas relacionados à Burnout, 
em especial ao sentimento de cansaço mental, de estresse ocupacional e 
da frustração relacionada a sua ocupação, interferindo na sua qualidade 
de vida, devido à incerteza e seus dilemas sociais e psicológicos.

Por se tratar de uma pesquisa, não é possível, somente por esse 
trabalho, determinar as consequências que a Síndrome de Burnout causa 
na vida das professoras de Educação Infantil da Rede Municipal de 
Cruz Alta. Entretanto, sugiro que sejam realizadas outras pesquisas, 
envolvendo um maior número de Professoras da primeira etapa da 
Educação Básica, uma vez que esse estudo enfatizou a problemática do 
trabalho e, assim sendo, necessita ser examinado de forma particular, 
pois as professoras estão cada dia mais expostas a ambientes conflituosos 
e às diversas pressões cotidianas. São essas situações estressantes que 
levam a desencadear problemas na saúde física e mental, desanimando-
as e fazendo, muitas vezes, essas docentes até a pensar em desistir de sua 
profissão.
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Capítulo 18

JOGOS E BRINCADEIRAS DA CULTURA 
INDÍGENA KAINGANG NO PROCESSO DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 

         Ondina de Fátima dos Santos da Silva1

Vânia Maria Abreu de Oliveira2

1 Considerações iniciais

O presente artigo enfatiza a importância de trabalhar com 
jogos e brincadeiras, de maneira lúdica, no ensino e 

aprendizagem da língua Kaingang das crianças indígenas, numa 
Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Incompleto.

Estudiosos que desenvolveram pesquisas entre os povos 
indígenas no Brasil observaram aspectos importantes sobre a infância e 
a educação indígena, demonstrando que, tradicionalmente, as crianças 
têm autonomia, liberdade, responsabilidades, interesse em aprender, 
interagem em diferentes espaços por meio de variadas linguagens e 
participam das atividades dos grupos familiares em suas comunidades. 

Na concepção de Piaget (1990, p. 23), a aprendizagem situa-
se ao lado oposto do desenvolvimento, geralmente é provocada por 
situações criadas pelo educador ou é determinada por uma situação 
interna. Entende-se que a aprendizagem é decorrente de uma mudança 
interna do indivíduo.

 A aprendizagem depende, em grande parte, da motivação: 

1 Licenciada em Pedagogia pela Universidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul.
2 Docente no Programa de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
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e do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Práticas Socioculturais e Interdisciplinares 
– NEPPSI. Orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso - TCC de 
Pedagogia da Universidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. E-mail: vfreitas@
unicruz.edu.br
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as necessidades e os interesses da criança são mais importantes que 
qualquer outra razão para que ela se ligue a uma atividade. Ser esperta, 
independente, curiosa, ter iniciativa e confiança na sua capacidade de 
construir uma ideia própria sobre as coisas, assim como exprimir seu 
pensamento com convicção, são características que fazem parte da 
personalidade integral da criança (FRIEDMAN, 2012). 

O grupo Kaingang possui cultura diferenciada, sendo necessário 
compreender que os processos de desterritorialização das populações 
indígenas ocorridos desde o século XVI impactaram suas formas de 
vida tradicionais. Anteriormente a esse processo, os povos indígenas 
tinham sua sustentabilidade baseada na caça, coleta, pesca, agricultura 
em pequenas escalas e atividades de defesa de amplos territórios, o que 
lhes permitia o adequado manejo ecológico mediante conhecimentos 
profundos e complexos atinentes a questões ambientais e geográficas.

O processo histórico de perda de territórios, as lutas, as 
resistências, os confinamentos e as relações socioculturais com os 
conquistadores tiveram impacto significativo em sua organização 
sociocultural, além de modificar suas formas de educação tradicional: 
o modo de educar e formar as novas gerações remete a novos processos 
de ensino e aprendizagem em suas comunidades, exigindo-lhes uma 
contundente atuação no sentido de preservar tradições e, ao mesmo 
tempo, adaptar-se ao meio ambiente totalmente modificado dos 
restritos territórios demarcados.

 Acredita-se que o conhecimento se forma aos poucos nos 
indivíduos, que o constroem progressivamente no decorrer de uma 
atividade de adaptação. Assim, a criança se mantém na tarefa e no 
processo de aprendizagem com maior motivação e desejo de crescimento 
pessoal quando sente que pode vencer obstáculos, sugerindo, portanto, 
a existência de uma ordem lógica e progressiva.

 No passado, os Kaingang tinham uma grande variedade de 
brinquedos e brincadeiras próprias da cultura, a natureza fornecia espaço 
e matérias-primas para nossos brinquedos e brincadeiras. Mas, com o 
passar do tempo, tudo foi se modificando. Os Kaingang, através do 
contato com os brancos, conheceram outros tipos de brincadeiras não 
relacionadas à cultura lúdica Kaingang. Antigamente, as brincadeiras 
eram ensinadas na prática, durante seu desenvolvimento.

 Jogos e brincadeiras na cultura indígena no processo de ensino 
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e aprendizagem da língua Kaingang é o foco deste artigo, mais 
especificamente, analisar o processo através dos jogos e brincadeiras 
do universo infantil Kaingang numa Escola Estadual Indígena de 
Ensino Fundamental Incompleto. Através da leitura deste artigo, 
conheceremos algumas brincadeiras que um dia as crianças Kaingang 
brincavam dentro do espaço que a natureza fornecia, o que ajudava na 
aprendizagem da língua e perceber como tudo isso mudou, mas que 
continua sendo valorizado na cultura e que as crianças não deixarão, 
jamais, de ser Kaingang.

 Apesar da chegada de outras vivências, os Kaingang 
continuaram a lutar pelos seus modos de vida, as crianças indígenas 
aprenderam outros tipos de brincadeiras, uns confeccionam algum tipo 
de brinquedo, desde que seja dado esse espaço, que possam compreender 
que no passado a valorização era grande no brincar devido ao respeito 
à diversidade cultural e também a importância de se aprender de forma 
lúdica (LUIZ, 2015).        

Portanto, este artigo mostra o lúdico das brincadeiras e jogos 
Kaingang no processo de construção do conhecimento. Aprender 
de forma lúdica, através de brincadeiras, proporciona momentos 
de aprendizado atrativos e menos cansativos, e também possibilita a 
integração dos alunos de forma participativa, criando assim um espaço 
de transformação que entusiasme a brincar, estimulando o interesse e a 
participação das crianças.

 Dessa forma, é fundamental que a criança tenha tempo para 
brincar e espaço para a livre expressão de sua imaginação e fantasia. 
Além da rua, da casa, dos parques e das brinquedotecas, a escola 
também é lugar de brincar para aprender, de uma forma bem mais fácil 
e prazerosa.

 Na escola, há de se ter uma postura consciente e sistematizadora 
na condução do brincar da criança, porém quem tem que saber que 
brincadeira é coisa séria é o adulto, não a criança. Cabe lembrar a 
importância da escolha certa de brinquedos, brincadeiras e jogos para 
cada faixa etária ou fase do desenvolvimento. Na escola, há que se ter 
uma postura consciente e sistematizadora na condução do brincar da 
criança. (LUIZ, 2015). 

O povo Kaingang está estimado em uma população de 25.875 
mil pessoas, podendo chegar agora a uma população de 30 mil. Pertence 



308  
Sirlei de L. Lauxen  |  Maria Lourdes B. Hartmann  |  Fátima T. Costa (Org.)

ao tronco linguístico Jê, habitando os Estados de São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vivem em terras indígenas, 
cidades e também em acampamentos, segundo a Fundação Nacional 
da Saúde (FUNASA, 2003).

 No Rio Grande do Sul, encontram-se povos indígenas 
Kaingang ocupando 12 reservas localizadas em: Cacique Doble, 
Carreteiro, Guarita, Votouro, Nonoai, Iraí, Monte Caseiros, Rio da 
Várzea, Inhacorá, Borboleta, Ligeiro e Serrinha.

2 Histórico Kaingang

O nosso povo Kaingang, enquanto etnia, localiza-se nas partes 
mais altas do planalto. Segundo (MABILDE, 1983, p. 125), “essas 
regiões mais altas eram abundantes em araucárias, que têm por semente 
o pinhão, o qual constituía seu principal e quase exclusivo alimento”. 
Com a colonização e com as disputas territoriais entre os estados 
e províncias, essas áreas foram diminuindo e os Kaingang acabaram 
encurralados em pequenos espaços.

Atualmente, o povo Kaingang é um dos três maiores grupos 
indígenas do Brasil, com aproximadamente 33 mil pessoas ocupando 
Terras Indígenas demarcadas ou em vias de demarcação nos três estados 
da região sul. Sua cultura desenvolveu-se à sombra dos pinheirais. Entre 
os objetivos dos agricultores da região sul, aldear os indígenas para 
liberar terras para os fazendeiros contribuiu para o estabelecimento da 
agricultura nos locais onde foram fixados (D’ANGELIS, 1989, p. 50) e 
também para implementar a catequese entre os indígenas que ali viviam 
(FERNANDES, 2001, p. 20-21). 

 Sua economia baseia-se na produção de muitos tipos de 
produtos agrícolas, como feijão, milho, batata doce, amendoim e 
mandioca, e também criam pequenos animais, além de gado leiteiro. 

3 Universo infantil da criança Kaingang

Para entendermos a infância entre os povos indígenas e pensarmos 
os processos de ensino e aprendizagem, são necessários estudos 
aprofundados em cultura, história e etnologia indígena, observando, 
porém, que sobre a infância propriamente dita são poucos os registros 
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com informações que elucidem detalhadamente esses processos.
Alguns autores e etnógrafos clássicos observaram as crianças 

indígenas, suas relações com os grupos familiares, suas brincadeiras e 
vivências e sobre elas fizeram relevantes anotações, evidenciando haver 
uma tradição, que remonta a alguns séculos, de registros referentes 
à infância indígena, obviamente limitando-se aos objetivos das 
observações do período e da própria visão que se tinha a respeito da 
criança.

Sua infância é marcada pelas brincadeiras e seus brinquedos, 
como em qualquer outra cultura. A criança Kaingang desenvolve 
suas próprias formas de brincar e de construir brinquedos e realizar 
brincadeiras, que se modificam ou são adaptadas com o passar dos anos.

Nos registros elaborados pelas professoras da Escola Estadual 
Indígena de Ensino Fundamental Incompleto, através das respostas 
dos questionários, observamos uma educação permeada por ritos 
de passagem como das brincadeiras, que é de extrema relevância na 
aprendizagem e no desenvolvimento da criança Kaingang. Como 
relata a fala da professora B: “[...] As brincadeiras indígenas devem e 
são desenvolvidas com materiais coletados (cipós e outros) onde os alunos 
usam a sua criatividade para construir objetos e assim são organizados pela 
professora”. Esses relatos evidenciam uma diversidade imensa de práticas 
e conhecimentos indígenas voltados à educação das crianças.

4 Educação tradicional Kaingang fundamentada na fala

A educação tradicional Kaingang está completamente 
fundamentada na fala e é transmitida de geração a geração, tendo como 
os principais agentes os kófamas, cada um de sua comunidade indígena, 
considerados bibliotecas ambulantes e detentores de toda a sabedoria 
da cultura. Um dos principais motivos deles serem os representantes 
de maior importância e de ocuparem os lugares de destaque nas 
comunidades é o grande poder de liderança que eles têm sobre os mais 
novos. Os kofás são, geralmente, os conselheiros da aldeia e quando 
não são pertencentes às lideranças da comunidade são solicitados a se 
manifestar, também sendo ouvidos como mediadores.
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5 Metodologia: abordagem, amostra e estratégia

O tipo de pesquisa utilizado neste estudo foi o de estudo de 
caso com abordagem qualitativa, com enfoque que corresponde à 
coleta direta de informação no local em que acontecem os fenômenos. 
E foi através dessa pesquisa que se fez o estudo do cotidiano, como 
por exemplo, a descrição dos povos, sua língua, raça, religião, ou a 
descrição do cotidiano da escola, que foi o mote desta pesquisa que 
ora apresentamos e as manifestações das suas atividades escolares para 
efetivação da aprendizagem através da língua. Com esta pesquisa, 
caminhamos para a descrição de um sistema de significados culturais 
de um determinado povo, como o dos Kaingang.

O estudo científico é o método mais antigo de descobertas e 
avanço de conhecimentos, além dos conhecimentos adquiridos pelo 
que aprendemos como senso comum. A ciência sempre foi um fator 
de transformação através do estudo, pesquisa e aperfeiçoamento de 
conceitos e ideias. Entretanto, uma área em especial da ciência vem 
cobrindo o desafio que é entender e tentar mudar para algo melhor, 
justo e igualitário à sociedade atual, que é o papel do cientista social.

O nosso lócus de pesquisa é a Escola Estadual Indígena de Ensino 
Fundamental Incompleto, incialmente além de muitos contratempos 
de cunho pedagógico, como a falta de estrutura do espaço físico da 
escola, no acampamento não havia luz elétrica e nem água encanada, o 
fogo era de chão, as casas e a escola eram cobertas por lonas.  

Atualmente, a escola possui um posto de saúde próximo e uma 
quadra de esportes, que a própria comunidade organizou. Mesmo com 
toda a dificuldade, a escola sempre teve a preocupação de pensar as 
tradições, as dinâmicas e a revitalização cultural empreendida por esses 
povos na manutenção de suas formas de entender e viver no mundo na 
contemporaneidade.

Entre as características do estudo de caso, temos a observação em 
seu ambiente natural. No caso do presente estudo, os participantes da 
pesquisa foram: quatro professores, sendo dois indígenas e dois brancos, 
com o retorno de três questionários preenchidos. Na amostra da sala de 
aula estavam incluídos os alunos Kaingang, sendo os professores todos 
pertencentes à Escola.

  A Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental 
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Incompleto possui o total de 54 alunos, na faixa etária de 7 a 14 anos, 
provindos de várias realidades, a maioria das periferias de Cruz Alta, 
Porto Alegre, Salto do Jacuí e arredores (TRINDADE, 2013). Para 
este estudo, buscamos compreender o papel dos jogos e brincadeiras na 
vivência cotidiana das crianças Kaingang como elementos de ensino e 
aprendizagem da língua. 

Para esta pesquisa, através de dados quantitativos, como o 
número de professores que lecionam na sala de aula em que estão 
incluídos os alunos indígenas da Escola Estadual Indígena de Ensino 
Fundamental de Ensino Incompleto, no município de Cruz Alta, região 
noroeste do Rio Grande do Sul, foi elaborada a pesquisa de estudo de 
caso que fez a análise social/educacional dos dados. 

Quando se analisa um caso específico, considera-se sua 
singularidade e não que seja algo geral. Este caso é um sistema, construído 
de conjuntos selecionados de partes que de certo modo padronizam 
e exercem determinada função (STAKE, 1998). As delimitações do 
caso são estabelecidas a partir de alguns padrões ou parâmetros que 
compreendem elementos temporais e espaciais e, ainda características 
pessoais e organizacionais.

Sendo assim, para pesquisar sobre o tema proposto, que de 
forma específica está relacionado a professoras que trabalham com 
crianças indígenas na Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental 
Incompleto no RS, vem avaliar a evolução nas condições de ensino 
e aprendizagem dos indígenas da etnia Kaingang, foi escolhido o 
estudo de caso. Portanto, estudar este viés é uma forma de evidenciar 
as condições até de desigualdade às quais ainda são submetidos os 
indígenas e o quanto isso impacta a sua forma de vida.  

6 Resultados e discussões

A fim de obtermos os dados para análise e, com isso, atingirmos 
os objetivos propostos para a pesquisa, entregamos os questionários 
para as quatro professoras da Escola Estadual Indígena de Ensino 
Fundamental Incompleto, no intuito de saber como acontece o 
trabalho com os alunos indígenas no processo de ensino e aprendizagem 
e, assim, a manutenção da língua Kaingang. Das professoras que 
receberam o questionário, três responderam no prazo estipulado. A 
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seguir, apresentamos as informações repassadas pelas professoras, no 
que se refere aos resultados da pesquisa intitulada Jogos e brincadeiras 
da cultura indígena Kaingang no processo de ensino e aprendizagem da 
língua. 

7 Forma como as professoras enxergam essa realidade

Destacamos que a análise dos dados teve como base a matriz 
de análise, que aborda a metodologia adotada na pesquisa. A referida 
matriz auxiliou no alcance dos objetivos propostos. Os resultados 
obtidos nesta pesquisa foram organizados em uma matriz de análise 
para a identificação das categorias de estudo. Essas categorias de estudo 
foram definidas pela triangulação de Bardin (2011). 

Dando sequência à pesquisa, após análise dos dados fornecidos 
pelas professoras, saber como as próprias docentes compreendem essas 
questões foi o foco principal, vivendo na prática essas rotinas escolares. 
Por uma questão de preservação, as identidades das professoras não 
serão divulgadas, sendo os respondentes nomeados apenas por A, B e 
C, somente algumas das questões dos questionários serão apresentadas.

- Questão 1: Explique esta frase “Você entende que se trabalhar 
de forma lúdica com os alunos indígenas, a sua aprendizagem, 
principalmente através do respeito à diversidade cultural e à língua 
materna, torna o trabalho mais significativo”? Fale um pouco sobre o 
entendimento dessa questão.

Professora A - Com certeza o trabalho lúdico na prática docente, 
considerando a especificidade dos alunos com os quais trabalho irá fazer a 
diferença no ritmo de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos.

Professora B - As práticas lúdicas são fundamentais para a 
aprendizagem dos alunos. Acredito que a ludicidade faz toda a diferença 
no processo de ensino e aprendizagem, pois é através das brincadeiras e dos 
jogos indígenas que é possível respeitar e valorizar a cultura onde vivem.

Professora C – Sim, pois a educação indígena se dá por meio da 
oralidade, tendo como princípio a ludicidade para desenvolver a criatividade, 
os conhecimentos através de jogos, música, dança e brincadeiras.

Os professores respondentes corroboram que a ludicidade é 
uma “ferramenta” que impulsiona o respeito à diversidade cultural e 
mais, a manutenção da língua materna indígena. A professora B destaca 
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“[...] Acredito que a ludicidade faz toda a diferença no processo de ensino 
e aprendizagem, pois é através das brincadeiras e dos jogos indígenas que 
é possível respeitar e valorizar a cultura onde vivem”. Sua fala revela: O 
contexto escolar é um espaço onde jogos e brincadeiras proporcionam 
processos de aprendizagem das crianças, pois está ligado às vivências de 
sua infância num ambiente natural e social da etnia Kaingang. 

As palavras dos respondentes alinham-se à importância do 
contexto que as brincadeiras ajudam a desenvolver outras habilidades 
que serão importantes ao longo da vida escolar. Brincar é, também, 
uma maneira de aprender. Ao abordar a questão, compreendemos que 
a língua, enquanto uma prática social, traz informações que fornecem 
pistas suficientes para auxiliar na interpretação de possíveis mudanças 
em determinado contexto escolar. 

Durante toda a infância, suas várias fases são marcadas por 
brinquedos. No início, a criança é seu próprio brinquedo, num segundo 
momento, a mãe é seu brinquedo e, posteriormente, o espaço que a 
cerca, tudo é brinquedo, tudo é brincadeira. (ALTEMAN, 1999, p. 38). 
Ao abordarmos questões ligadas à ludicidade e aprendizagem, haja vista 
a bagagem sociocultural, histórica e educacional que o tema apresenta, 
é imprescindível a análise crítica, a fim de identificar e buscar possíveis 
alterações dessas práticas socioculturais danosas, como o preconceito e 
dominação em relação ao indígena.

- Questão 2: Qual é o seu entendimento de se trabalhar em 
uma Escola de Educação Indígena que busca em sua essência a sua 
revitalização cultural, considerando que, não poucas vezes acabam 
tendo que abandonar a sua própria identidade?

Professora A – A modalidade Educação Escolar Indígena foi 
criada para atender um público específico, com a finalidade de oferecer 
condições, possibilidades, aos alunos indígenas de poderem, no espaço da 
Escola valorizando e revitalizando sua cultura, considerando que a cultura 
é dinâmica e sofre influência externa. Em relação à identidade, muitos 
indígenas se afastam de suas raízes por opção, principalmente a juventude, 
tem vergonha de assumir sua identidade e nós, enquanto educadores 
indígenas, tentamos auxiliar a juventude na afirmação de sua identidade 
cultural.  

Professora B – O papel das escolas indígenas pra preservação da 
cultura é fundamental, mesmo que alguns abandonem a sua própria cultura 



314  
Sirlei de L. Lauxen  |  Maria Lourdes B. Hartmann  |  Fátima T. Costa (Org.)

(identidade) o papel do professor e da escola de alguma forma contribui 
para a valorização dos saberes locais e da identidade do povo.

Professora C – É um desafio constante para o educador, 
considerando a sociedade maçante em que vivemos, principalmente 
nos dias atuais. Cativar no educando indígena seus valores como povo, 
indivíduo “quem sou/meu lugar na comunidade e sociedade não 
indígena” e instrumentalizar para a vida, mundo... 

 Mais uma vez, voltamos à questão principal do estudo: 
jogos e brincadeiras da cultura indígena Kaingang no processo ensino e 
aprendizagem da língua e o que ela pode significar. Nesta questão, 
exploramos a escola indígena e a busca em sua essência pela revitalização 
cultural, lembrando dos professores e suas respostas no questionário, 
quando o professor B ressalta: “[...] O papel das escolas indígenas pra 
preservação da cultura é fundamental, mesmo que alguns abandonem a sua 
própria cultura [...]”. 

Aqui, vale ressaltar o destaque dado pelo professor à 
contribuição da escola, como um todo, para a resolução de reflexões 
sociais, de luta, identidade, conflitos, abusos de poder, discriminações.  
Também vale destacar, novamente, a importância desta pesquisa, para 
elaborações e constatação nas quais os indígenas constroem significados 
e se relacionam. Isso nos leva a pensar que a dificuldade de acesso à 
educação hoje demonstra a relevância desta pesquisa e a necessidade 
de uma maior discussão acerca das condições de acesso do indígena à 
educação e da maior valorização da sua cultura por todos nós. 

- Questão 3: Dentro da organização do currículo dos Anos 
Iniciais você acredita que está sendo desenvolvida e pensada uma 
educação específica no âmbito de escola indígena? Comente sobre isso.

Professora A – Acredito que na medida do possível sim, embora 
necessite melhorias. Em nossa Escola, nos anos iniciais os professores 
trabalham e são incentivados a trabalharem o lúdico, principalmente nos 
anos iniciais (cantigas de rodas traduzidas na língua Kaingang, dança, 
dramatização de mitos/lendas), dentro das atividades, que acabam 
cativando o interesse dos alunos para aprender, se envolver e aprimorar seus 
conhecimentos.

Professora B – Acredito que a educação escolar indígena busca 
através dos saberes e experiências locais uma escola que seja diferenciada, 
intercultural e bilíngue.
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Professora C – Sim! Porém isso varia de escola para escola, em se 
tratando do (PPP) de cada escola.

Percebe-se, mais uma vez, os efeitos da divisão, em questões de 
qualidade, na educação brasileira. Se houvesse igualdade na educação 
das escolas públicas e particulares, poderíamos ter mais alunos indígenas 
ocupando cadeiras nas universidades. Mas o que chama a atenção, de 
fato, é a unanimidade da percepção sobre a tamanha desigualdade 
social e o porquê da continuidade da dificuldade de acesso do indígena 
à educação.

- Questão 4: Qual o seu entendimento sobre como o professor 
deverá desenvolver as atividades nos anos iniciais e quais seriam os jogos 
e brincadeiras que nos ajudam na aprendizagem da língua materna 
Kaingang?

Professora A – Como comentei na questão 3, o lúdico acaba 
envolvendo e motivando nossas crianças para aprender, além das cantigas 
de roda e músicas, dramatizações. Através destas atividades na língua 
Kaingang  fortalecemos a cultura oral (mitologia) e a língua Kaingang. 
Pois em todas estas atividades utilizamos a língua Kaingang e a língua 
portuguesa.

Professora B – As brincadeiras indígenas devem e são desenvolvidas 
com materiais coletados (cipós e outros) onde os alunos usam a sua 
criatividade para construir objetos e assim são organizados pela professora.

Professora C – Despertar no educando o gosto pelo ambiente 
escolar, pelo aprendizado. Música, dança e jogos de memória etc. 

 Todo brinquedo, brincadeira ou jogo pode se tornar uma 
atividade de ensino e aprendizagem, desde que a criança compreenda 
que toda brincadeira possui o seu desenvolvimento como aprendizado 
de vida e experiências. Para elas, as atividades lúdicas possuem suas 
dimensões, forma, espaço, quantidades, valores e regras com grau de 
atratividade distinta. Transformar isso em aprendizado depende da 
visão do educador que propõe o jogo.

8 Considerações finais

Neste artigo, ao pesquisarmos os jogos e brincadeiras que fazem 
parte da infância cultural Kaingang da Escola Estadual Indígena de 
Ensino Fundamental Incompleto, a cada momento, buscamos trazer as 
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brincadeiras e a sua vivência junto ao ambiente escolar e ao cotidiano 
da criança para que acontecesse o processo de ensino e aprendizagem da 
língua Kaingang. Cada momento foi importante para conhecimento 
e a busca por novos olhares sobre o tema. Houve momentos muito 
importantes, como os resultados dos questionários elaborados pelas 
professoras, que trouxeram informações preciosas para a realização 
desta pesquisa. 

Entendemos ser essencial a adoção de uma concepção de ensino 
e aprendizagem no processo de apropriação da língua com as crianças 
indígenas que considere a complexidade e os diversos elementos 
intrínsecos a este fator, pois ela norteia as ações do professor durante 
o processo de alfabetização, dando-lhe suporte e orientações para 
a organização do planejamento, escolha dos materiais e as práticas 
pedagógicas. 

Apresentamos este artigo Jogos e brincadeiras na cultura 
indígena no processo de ensino e aprendizagem da língua Kaingang como 
possibilidade para a educação escolar indígena, pelo entendimento que 
o lúdico seja fundamental para se entender a relação com a natureza e 
com outras culturas. A partir das brincadeiras, as crianças aprendem e se 
desenvolvem e a escola, uma vez que faz parte da escolha da comunidade 
indígena, é um local privilegiado para aquisição de conhecimentos que 
circulam no cotidiano, como por exemplo, a língua.

Os Kaingang, organizados pela oralidade, tanto querem acessar 
uma boa escola e a alfabetização como desejam o reconhecimento e 
o respeito, a valorização e proteção de seus saberes ancestrais que não 
devem ser escritos porque possuem formas próprias de transmissão. 
Nesse sentido, é importante compreender que, quando a criança 
ingressa na escola, ela traz consigo vários conhecimentos que podem 
ser conhecidos, respeitados e considerados na aprendizagem escolar, 
porém, que carecem de pesquisas e sistematizações feitas pelos próprios 
professores indígenas, como pesquisadores de suas culturas, como neste 
caso ora apresentado.

É possível resgatarmos tudo que um dia foi perdido, para que 
possamos fazer com que as crianças estabeleçam interações com outras 
sociedades, de modo geral. Não podemos ficar encalhados, temos que 
mostrar para nossas crianças indígenas um mundo diferente, com 
valores culturais e sociais, dar oportunidades de uma nova linguagem 
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como um desafio a ser ultrapassado, com desenvolvimento de uma 
nova aprendizagem. 

Seria mais ou menos voltar no tempo com o resgate de algumas 
brincadeiras antigas dos Kaingang, para que voltássemos a fazer rodas 
e escutar as lindas histórias de nossas famílias indígenas. A partir daí, 
poderemos perceber se as brincadeiras tradicionais são atividades 
com as quais as crianças se identificam ou se estão condenadas ao 
desaparecimento. Embora fatores importantes sobre a organização 
familiar, a infância e as crianças tenham sido observados e descritos pelas 
professoras participantes da pesquisa, para uma ampla compreensão 
sobre suas vivências e aprendizagem tornam-se importantes mais 
pesquisas acadêmicas entre os diferentes, as quais poderão subsidiar 
as discussões, a formação dos professores, a elaboração de materiais 
didáticos, os planejamentos e as práticas pedagógicas desenvolvidas nas 
instituições educativas.
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POSFÁCIO

Em diferentes culturas por todo o globo, o tema dos ciclos é 
recorrente. Com frequência, o vemos utilizado para referir 

diferentes acontecimentos naturais, como as fases da lua e as estações 
do ano. Também é utilizado com referência a fenômenos orgânicos, 
e de forma mais subjetiva, às experiências que permeiam a vida.  É 
nesse último caso, onde possivelmente encontramos seu significado 
mais belo. Através de uma sequência de vivências e aprendizados, 
sejam eles árduos ou suaves, alegres ou tristes, fáceis ou difíceis, nos 
transformamos. 

Pode-se, com a devida liberdade, dizer que o ofício da docência 
remonta a tal processo. Todo docente esteve um dia nos bancos 
escolares. Foi transformado pelas experiências que o processo de 
ensino-aprendizagem proporcionou. E um dia então, viu-se ele ou ela 
novamente de volta aos bancos escolares; contudo, desta vez, como 
professor ou professora. O lugar era o mesmo; a pessoa, contudo, já era 
muito mais do que já foi quando esteve ali antes. 

Embora a tarefa principal nessa nova jornada seja a de ensinar, 
parte-se dela também sabendo que o aprendizado nunca cessa. A docência 
encerra em si mesma o estar sempre aberto a novas possibilidades de 
aprender. E dentre as novas oportunidades, está o PARFOR, o qual por 
si só é emblemático: o docente faz-se novamente discente. Reinventa-
se, aprende, compartilha, e vai muitas vezes até o limite de suas forças! 
É outro ciclo que exige mais da sua fibra, garra e força de vontade, 
em cujo final encontraremos um profissional muito mais capacitado e 
quiçá uma pessoa ainda mais amadurecida. 

Pois bem... Este livro carrega muitos desses ciclos! Mais do que 
páginas versando sobre a ciência de ensinar, são múltiplas experiências 
reunidas. Aqui encontram-se histórias de vida de pessoas que acreditam 
que o ensino transforma, e fizeram das suas trajetórias exemplos vivos 
dessa crença. Esperamos que sua leitura tenha sido “com olhos de ver” e 
também com muito “sentir”, e que ao finalizar um capítulo, ou mesmo 
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a obra toda, você seja mais do que era quando o iniciou.
Boa caminhada! 

Regis Augusto Norbert Deuschle
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