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Apresentação

Maurício Fernandes Pereira
 Secretário Municipal de Educação  

de Florianópolis

A pós um intenso processo for-
mativo de análises, debates, es-
tudos e reflexões a Secretaria 

Municipal de Educação, por meio do Núcleo 
de Formação, Pesquisa e Assessoramento 
da Educação Infantil (NUFPAEI), vincula-
do à Diretoria de Educação Infantil (DEI) 
apresenta, com grande contentamento, a 
reedição do documento “Orientações Cur-
riculares para a Educação Infantil da Rede 
Municipal de Ensino de Florianópolis”.

 Este documento faz parte de uma trí-
ade composta juntamente com as “Diretri-
zes Educativas Pedagógicas para a Educação 
Infantil” (2010) e o “Currículo da Educação 
Infantil da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis” (2015).

Esta nova edição reitera o compro-
misso da Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis (RMEF) de subsidiar as práti-
cas pedagógicas das profissionais docentes 
dos Núcleos de Educação Infantil Municipal 
(NEIM) de modo a colaborar na promoção 
do desenvolvimento integral das crianças e 
na garantia dos seus direitos.

Entregamos ao município este docu-
mento que é a expressão da parceria entre 
profissionais da Educação Infantil da RMEF 
e consultores da área da educação que jun-
tos mapearam, aprofundaram e incluíram 
aspectos teóricos e metodológicos que ne-
cessitaram ser atualizados, sempre com o 
intuito de qualificar ainda mais a Educação 
Infantil das crianças do nosso município.

Topázio Silveira Neto
Prefeito de Florianópolis

 
 
 

publicação desse documento  
orientador materializa o com- 
promisso da gestão municipal 

com a qualidade da educação infantil no 
município de Florianópolis, considerando 
que as discussões para reelaboração de 
uma orientação curricular impactam dire-
tamente nas oportunidades educativo-pe-
dagógicas ofertadas para as crianças que 
frequentam a educação infantil em Floria-
nópolis.
A organização de um currículo que define a 
brincadeira como eixo estruturante e 
estruturador do trabalho na infância e que 
organiza as ações a partir Núcleos da Ação 
Pedagógica (Linguagens, Natureza e Rela-
ções Sociais e Culturais) que contemplam 
as diferentes dimensões humanas, impul-
sionando uma educação integral, traduz 

essa educação de qualidade que considera 
a criança enquanto protagonista nas rela-
ções e concebe a formação do ser humano 
em todas as suas dimensões. 
É importante destacar ainda, que o proces-
so de elaboração do documento, ora apre-
sentado, contou com a participação dos 
profissionais da rede municipal, que em 
diálogo com consultores especialistas 
aprofundaram as questões teórico-meto-
dológicas em torno da educação da infân-
cia. É o reflexo de um trabalho coletivo de 
muito compromisso. Desejo que esse docu-
mento possa inspirar novas práticas, que 
reforcem cada vez mais a qualidade da 
educação pública municipal de Florianó-
polis. 

A
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Introdução 

A presentamos a reedição do documento “Orientações Curricu-
lares para a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino 
de Florianópolis”, cuja primeira edição foi publicada em 2012.  

Esta nova publicação resulta do esforço coletivo de profissionais da Educa-
ção Infantil na atualização dos fundamentos teóricos e metodológicos, que 
traduzem e orientam a composição das relações educativa-pedagógicas, bus-
cando manter um contínuo diálogo entre seus protagonistas (profissionais, 
crianças e famílias).

Ainda que reeditado, este documento continua a fazer parte de uma 
tríade documental composta juntamente com as “Diretrizes Educativas Pe-
dagógicas para a Educação Infantil”, publicadas em 2010, e o “Currículo da 
Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis”, publicado 
em 2015. Estes três documentos foram elaborados, ao longo de uma década, 
com base na trajetória da Rede e com o intuito de subsidiar a prática peda-
gógica das profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino 
de Florianópolis (RMEF) e contribuir na promoção do desenvolvimento inte-
gral das crianças até os seis anos de idade.

Com a perspectiva de reiterar os pressupostos basilares presentes nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (2009) e nas Diretri-
zes Educacionais Pedagógicas da Educação Infantil do município de Floria-
nópolis (2010), iniciamos esta reedição com a publicação de tais documentos 
na íntegra. Destacamos, também, os outros documentos publicados pela 
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis (SME) que são referen-
ciados ao longo do documento e contribuem com o debate formativo aqui 
apresentado. São eles: Diretrizes Curriculares para Educação Básica da Rede 
Municipal de Ensino de Florianópolis (2015); A Educação Física na Educação 
Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (2016); Matriz curricu-
lar para a Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Básica (2016); 
Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (2016) e 
Base Nacional Comum Curricular e os documentos curriculares municipais 
da Educação Infantil de Florianópolis: recontextualização curricular (2020)1. 

1  A escrita desse documento teve por objetivo realizar um diálogo entre as concepções 
do documento nacional e os documentos curriculares da Educação Infantil do município 
de modo a estabelecer o diálogo entre a política nacional e atender ao estabelecido na Re-
solução CNE/CP nº2 de 2017 que institui e orienta a implementação da Base Nacional Co-
mum Curricular, demarcando, desta forma, o processo de recontextualização curricular. 
Tal processo de recontextualização considera que os documentos curriculares da RMEF 
contemplam e alargam as indicações da BNCC (2017) na perspectiva que ampliam, diversi-
ficam e complexificam as experiências educativas.
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A reedição do documento “Orientações Curriculares para a Educação In-
fantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis” considerou as discussões 
tecidas no processo de cotejamento e diálogo entre a Base Nacional Comum 
Curricular e os documentos curriculares municipais da Educação Infantil de 
Florianópolis, e ocorreu por meio de formações, estudos e debates coletivos. 
Esta segunda edição tem como objetivo a ampliação e a atualização de concei-
tos em torno da primeira edição, de modo a dialogar com a prática pedagógica 
das profissionais da Educação Infantil da RMEF e servir de base para forma-
ções e estudos individuais e/ou coletivos das Unidades Educativas.  

 Durante o ano de 2019 ocorreram formações em grupos com as profis-
sionais da Educação Infantil, professoras, auxiliares de sala, supervisoras e 
diretoras, para o estudo e o debate sobre cada parte do documento original, 
com o objetivo de aprofundar e atualizar conceitos em relação as suas tra-
jetórias e práticas na Educação Infantil da Rede nos últimos anos. A partir 
destas formações, foi realizado um mapeamento de indicativos acerca de 
aspectos teóricos e metodológicos que precisavam ser atualizados, apro-
fundados, explicados ou incluídos na composição das Orientações Curri-
culares para Educação Infantil.

Baseado nesses indicativos, o Núcleo de Formação, Pesquisa e Assesso-
ramento da Educação Infantil da SME reuniu-se com diferentes especialis-
tas, no final de 2019 e durante o ano de 2020, para um maior detalhamento 
e sistematização da escrita das orientações curriculares. Foram organiza-
dos momentos de estudo e diálogo com os consultores, para cada parte des-
te documento, bem como para o estudo de conceitos gerais que balizam e 
alicerçam a sua composição integral. 

As consultorias gerais ocorreram com Márcia Buss-Simão que tratou 
sobre os conceitos basilares da Educação Infantil e com Eloisa Acires Can-
dal Rocha que, além de tratar destes conceitos, realizou uma revisão geral 
do documento. A parte da brincadeira teve consultoria com Josiana Picolli 
e Caroline Machado, o NAP Relações Sociais e Culturais com Patrícia Mora-
es Lima, o NAP Linguagens, parte Oral e Escrita, com Eliane Debus, a parte 
das Linguagens Visuais aconteceu com Alessandra Mara Rotta de Oliveira e 
Maria Isabel Leite, a parte das Linguagens Corporais e Sonoras com Márcia 
Buss-Simão, Sandra Mara Cunha, Diego de Medeiros Pereira e Sérgio Luiz 
Ferreira de Figueiredo, o NAP Natureza com Maristela Della Flora, Léa Ti-
riba, Juçara Brigo, Mônica Maria Kerscher, Pamela Nunes, Rodrigo Souza, 
Suzani Cassiani e Yonier Orozco,  e a parte das Estratégias da Ação Pedagó-
gica com Maria Isabel Leite e Catarina Moro.

Nos encontros com as consultoras e com as profissionais da rede, a qua-
lidade da versão original das Orientações Curriculares e sua base teórica 
foram reiteradas o que, de certa forma, mobilizou a preocupação e o cuida-
do deste coletivo com relação ao seu processo de revisão e novas inserções. 
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Assim, é importante observar que houve alterações do texto e das imagens, 
resultando na composição de uma reedição, mas com a reiteração de suas 
bases teórica e metodológicas originais.  

Dentre essas bases, reiteram-se os pressupostos anunciados nas dire-
trizes municipais de 2010 definindo a Educação Infantil 

[...] como primeira etapa da educação básica, cuja função sustenta-se no 
respeito aos direitos fundamentais das crianças e na garantia de uma 
formação integral orientada para as diferentes dimensões humanas (lin-
guística, intelectual, expressiva, emocional, corporal, social e cultural), 
realizando-se através de uma ação intencional orientada de forma a con-
templar cada uma destas dimensões como núcleos da ação pedagógica 
(ROCHA, 2010, p. 12).

Além disso, fortalece a perspectiva de que cabe à Educação Infantil 
promover o desenvolvimento integral das crianças, apreendendo de modo 
indissociável suas múltiplas dimensões humanas, bem como, o caráter 
de complementaridade e de partilha de tal objetivo com as famílias. Rei-
tera a defesa de que as crianças são os sujeitos centrais do planejamento, 
como preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil (BRASIL, 2009b), que estas vivem infâncias diversas, que precisam 
ser consideradas como atores sociais ao se objetivar o reconhecimento, 
a ampliação, a diversificação e a complexificação dos seus repertórios de 
conhecimentos e culturas na composição e organização das relações edu-
cativo-pedagógicas no âmbito das instituições.

As alterações e atualizações abordaram o adensamento de conceitos 
basilares e complementares à compreensão da especificidade da Educação 
Infantil, cuja versão anterior, dada a marca do tempo histórico, apresen-
tava limites ou ausências identificadas a partir da trajetória de formação, 
pesquisa e discussões realizadas na Rede e no próprio campo da Educação 
Infantil.

As atualizações incluíram a construção de caixas ao longo do texto, 
com explicações complementares de termos ou conceitos, bem como in-
dicação de referências para possíveis aprofundamentos que os leitores/
profissionais da Educação Infantil julguem pertinentes tomar para estudo 
e para subsidiar sua ação educativo-pedagógica. Alguns destes indicativos 
são acompanhados de links que dão acesso a artigos publicados em perió-
dicos ou a vídeos disponibilizados na internet. 

É importante observar que nesta versão utilizamos a nomenclatura 
profissionais docentes para identificar todas as categorias que atuam e 
estão envolvidas diretamente na ação docente com as crianças e que são 
responsáveis, de forma compartilhada, a organizar, acompanhar, sistema-
tizar e documentar as relações educativo-pedagógicas no tempo e espaço 
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das unidades de Educação Infantil da Rede.  As profissionais docentes2 são 
as professoras, professoras auxiliares, auxiliares de sala, professoras de 
Educação Física e as professoras auxiliares de Educação Especial.  

Há aqui uma especial preocupação de explicitar o caráter coletivo da 
composição da docência com as crianças desde bebês, entendendo o com-
partilhamento da ação entre as diferentes profissionais que atuam em um 
mesmo grupo de crianças, não apenas como uma característica, mas como 
uma condição para sua efetivação. Desta forma, busca-se adensar o con-
ceito de docência compartilhada, sobretudo no capítulo das Estratégias da 
Ação Pedagógica, entendendo esta como a ação conjunta, intencional e dia-
lógica das profissionais docentes envolvidas diretamente na composição 
da relação educativo-pedagógica com as crianças, ainda que seja necessá-
rio resguardar suas atribuições e contratações diferenciadas. 

Todavia, é importante considerar que o caráter coletivo da composi-
ção das relações educativo-pedagógico se constitui, também, numa ação 
coletiva com outras profissionais que exercem funções diferentes da do-
cência. De forma mais direta com a supervisão, gestão ou equipe diretiva 
que possuem a função de acompanhar, dialogar e buscar subsídios para o 
desenvolvimento e composição do trabalho pedagógico. Além disso, de for-
ma engajada, há as relações com profissionais que assumem atribuições 
importantes na manutenção e funcionamento da vida coletiva da unidade 
como as cozinheiras, profissionais da limpeza e da segurança. 

Assim, sobretudo voltado a estas profissionais envolvidas com a docên-
cia na Educação Infantil, é que este documento foi revisto num processo 
que buscou um percurso participativo, tecido a muitas mãos.

O texto apresenta-se em quatro capítulos. O primeiro traz as Diretri-
zes Educacionais Pedagógicas para a Educação Infantil da Rede Municipal 
de Ensino de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 2010; e a Resolução n.º 5, de 
17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Nacionais para a Educação 
Infantil, concebida como um conjunto de princípios que orientam a elabo-
ração das políticas que constituem as propostas pedagógicas e curriculares 
(BRASIL, 2009). 

O segundo capítulo apresenta a brincadeira como eixo estruturante e 
estruturador das relações educativo-pedagógicas, na perspectiva de que 
essa é uma atividade humana constitutiva da vida social.

No terceiro capítulo abordam-se os Núcleos da Ação Pedagógica, sen-
do eles:  Relações Sociais e Culturais e Linguagens: Oral, Escrita, Visuais, 
2  Utilizamos o termo no gênero feminino, as profissionais docentes, a partir do reconhe-
cimento político de que esta profissão é exercida majoritariamente, e historicamente, por 
mulheres. Todavia, é pertinente considerar que a condição do exercício da docência, seja 
em qualquer etapa ou nível da educação, não está vinculado ao gênero, mas à formação que 
define a especificidade de sua profissionalidade. 
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Corporais, Sonoras e Natureza. Estes núcleos objetivam identificar os con-
teúdos da ação pedagógica detalhando os âmbitos de experiência aí en-
volvidos que se diferem de conteúdo de um currículo escolar tradicional 
por não se constituir num programa por disciplinas, com base somente 
em processos transmissivos com fins de terminalidade única e conclusiva 
(FLORIANÓPOLIS, 2012).

O quarto capítulo discorre sobre as Estratégias da Ação Pedagógica que 
visam orientar o fazer docente e fornecem subsídios para a observação e a 
elaboração da Documentação Pedagógica a partir do Registro, Planejamen-
to e Avaliação.

Assim, este documento traduz a função da Educação Infantil, a con-
cepção de criança, de currículo, da relação creche-família, do papel da 
docência, da docência compartilhada e os conteúdos da ação pedagógica, 
fundamentais para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança de 0 a 6 
anos, e organiza-se de forma a ter como base a brincadeira e os Núcleos da 
Ação Pedagógica como indissociáveis na composição das práticas educati-
vas-pedagógicas com as crianças.
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Embora o documento apresente a brincadeira e os Núcleos da Ação Pe-
dagógica em capítulos diferentes, é importante considerar sua interligação. 
A imagem elaborada por Coutinho (2018, p. 38) sintetiza a inter-relação da 
brincadeira com as experiências propostas e vivenciadas com as crianças 
na relação com os Núcleos da Ação Pedagógica das Relações Sociais e Cul-
turais, das Linguagens e da Natureza3, ambos implicados por estruturas 
singulares, mas interdependentes e complementares entre si.    

                                                                                                      

Neste sentido, os documentos curriculares nacionais e municipais, 
bem como esta reedição das Orientações Curriculares, consolidam a brin-
cadeira e as interações como eixos norteadores da Educação Infantil, cons-
tituídos nas experiências educativas que são compartilhadas para, mas 
principalmente, com as crianças. 

Desejamos que este documento possa contribuir para o fortalecimento 
do diálogo com e entre os profissionais desta Rede e ampliar os saberes e 
fazeres docentes numa prática comprometida com a garantia do direito da 
criança a uma educação pública, gratuita e de qualidade. 

3  A produção deste desenho, por Coutinho (2018) objetivou a ilustração da interconexão-
da brincadeira e dos Núcleos da Ação pedagógica (NAP) entre si, na tentativa de refutar 
interpretações que pudessem os dissociar. É importante considerar que a imagem foi pu-
blicada considerando a nomenclatura dos núcleos naquela época. 

Fonte: (COUTINHO,2018, p. 38).

ESTRATÉGIAS DA AÇÃO PEDAGÓGICA
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Diretrizes educacionais- 
pedagógicas4 para educação 
infantil da rede municipal de 
ensino de Florianópolis5

Eloisa Acires Candal Rocha
 Núcleo de Estudos e Pesquisas da Educação da Pequena Infância

 Universidade Federal de Santa Catarina
 

A intensidade dos estudos, dos debates e a acumulação das ex-
periências educativas no âmbito da Educação Infantil em Flo-
rianópolis representam, em alguma medida, aquele que tem 

sido o movimento nacional em torno da definição das orientações educa-
tivas para as crianças de zero a seis anos. Contudo, não há dúvida de que 
em Florianópolis existem significativos diferenciais no que diz respeito à 
organização do sistema, ao grau de formação inicial e continuada dos pro-
fissionais e, principalmente, em relação ao nível de mobilização alcançado 
neste coletivo frente a algumas das principais questões e desafios teórico-
-práticos gerados nos espaços públicos de Educação Infantil6.

Desde a definição dos “Princípios Pedagógicos para a Educação Infan-
til”(FLORIANÓPOLIS, 2000), no documento orientador da rede munici-
pal que resultou de um amplo processo de discussão, muitas têm sido as 
4  O termo “educacional—pedagógico” é utilizado por Maria Lúcia Machado para explicitar 
as diferentes dimensões destas bases no plano político, institucional e pedagógico propria-
mente dito (com caráter de intencionalidade definida, planejada e sistematizada da ação 
junto à criança), que ao meu ver integram a definição dos Projetos Políticos Pedagógicos nas 
unidades de Educação Infantil Outros autores optam por denominar estas bases ou orienta-
ções como propostas, programa pedagógico ou curricular. Ver em MEC/COEDI, 1996)
5  Este texto foi publicado originalmente no ano de 2010, e para a reedição das Orientações 
Curriculares para Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, passou 
por alterações, com a atualização do nome dos Núcleos da Ação Pedagógica. Esta alteração 
foi indicada e autorizada pela autora, Eloisa Acires Candal Rocha, que também foi a consul-
tora desta reedição.
6  Agradeço o profícuo debate com a equipe da coordenação da Educação Infantil no ano de 
2007 e a indicação de tópicos para aprofundamento. Agradeço, também, aos profissionais 
da rede com os quais tenho convivido de forma mais próxima nos ciclos de debate do NU-
PEIN, nos estágios do curso de Pedagogia e através das pesquisas que abrem o diálogo e nos 
permitem confrontar e ampliar pontos de vista sobre a realidade. Espero que neste texto, 
que busca sistematizar os caminhos de um debate, ter conseguido ser minimamente fiel às 
suas contribuições. 
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demandas teóricas e práticas, o que vem exigindo continuidade no proces-
so de reflexão e de debate coletivo no sentido de orientar e apoiar a tomada 
de decisões que, tanto direta como indiretamente, define o trabalho educa-
tivo nas creches e núcleos de Educação Infantil do município.

Nesse texto, pretendemos retomar algumas daquelas bases pedagó-
gicas já definidas com o intuito de ampliar e esclarecer aspectos centrais 
das orientações apresentadas em documentos anteriores. Referirmo-nos, 
especialmente, à função social da Educação Infantil, aos núcleos da ação 
pedagógica e às implicações desses aspectos para uma definição do caráter 
da docência, ou seja, do papel das professoras e professores.

Na difícil tarefa de ter que selecionar, dentro dos limites de espaço 
e tempo que o momento comporta, em busca dos objetivos que nos pro-
pusemos atingir, resolvemos, inicialmente, retomar, como referência, as 
próprias deliberações definidas pelas “Diretrizes para a Educação Infantil 
Nacional”, relativas às propostas pedagógicas e seus fundamentos expres-
sos em caráter mandatário:

I – As Propostas Pedagógicas das Instituições de Educação Infantil de-
vem respeitar os seguintes fundamentos norteadores:
a) Princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidarieda-
de 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.
Neste sentido, reafirmamos o reconhecimento da especificidade da 

Educação Infantil como primeira etapa da educação básica cuja função sus-
tenta-se no respeito aos direitos fundamentais das crianças e na garantia 
de uma formação integral orientada para as diferentes dimensões huma-
nas (linguística, intelectual, expressiva, emocional, corporal, social e cul-
tural), realizando-se através de uma ação intencional orientada de forma a 
contemplar cada uma destas dimensões como núcleos da ação pedagógica.

O desenvolvimento das experiências educativas, com as bases aqui 
expostas, depende de uma organização pedagógica cuja dinâmica, ou se 
preferirem metodologia, se paute na intensificação das ações das crianças 
relativas aos contextos sociais e naturais no sentido de ampliá-los e diver-
sificá-los, sobretudo, através das interações sociais, da brincadeira e das 
mais variadas formas de linguagem e contextos comunicativos. Conside-
ramos que estas formas privilegiadas, pelas quais as crianças expressam, 
conhecem, exploram e elaboram significados sobre o mundo e sobre sua 
própria identidade social, indicam a impossibilidade de organizar e pla-
nejar, de forma separada e parcial, cada um dos diferentes núcleos da ação 
pedagógica na Educação Infantil.
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Nesta direção, a apropriação dos sistemas simbólicos de referência 
exige, essencialmente, considerar as crianças como ponto de partida, inse-
ridas, como não poderia deixar de ser, no âmbito de uma infância determi-
nada. A responsabilidade de dirigir o desenvolvimento da ação educativa 
envolve, para nós, um compromisso com o desenvolvimento e a apren-
dizagem das crianças a partir da ampliação das experiências próximas e 
cotidianas em direção à apropriação de conhecimentos no âmbito mais 
ampliado e plural, porém, sem finalidade cumulativa ou com caráter de 
terminalidade em relação à elaboração de conceitos.

A necessidade de darmos visibilidade aos núcleos da ação, como forma 
de orientar a organização do trabalho diário junto às crianças, não pres-
cinde da afirmação de uma pedagogia que tome a infância como um pres-
suposto, que reconheça as crianças como seres humanos concretos e reais, 
pertencentes a contextos sociais e culturais que as constituem. Enquanto 
construção social, a infância deve ser reconhecida em sua heterogeneida-
de considerando fatores como classe social, etnia, gênero e religião como 
determinantes da constituição das diferentes infâncias e de suas culturas.

Neste sentido, cabe, ainda, destacar que o projeto educacional-peda-
gógico é mais amplo e exige a definição dos processos de organização e es-
trutura que viabilizarão o cumprimento das funções socioeducativas da 
Educação Infantil: o espaço e os materiais, os mecanismos de relação com 
as famílias e os processos de formação dos profissionais etc. Comprome-
tida com a direção explicitada até aqui, uma orientação pedagógica para a 
infância (e para a Educação Infantil) definirá seus projetos educacionais-
-pedagógicos tendo em vista o cumprimento da função educativa de am-
pliação, diversificação e sistematização das experiências e conhecimentos 
das crianças.

O desafio para a constituição e consolidação de uma Pedagogia da In-
fância7 tem-nos exigido, sobretudo, a partir da acumulação científica e da 
diversificação das práticas pedagógicas em âmbito local e nacional, reto-
marmos criticamente as bases educacionais e pedagógicas orientadoras 
para a Educação Infantil a partir de uma perspectiva social, histórica e cul-
tural da criança, da infância e de sua educação. É nesse sentido que enten-
demos a dimensão dos conhecimentos na educação das crianças pequenas. 
Estabelecem-se numa relação extremamente vinculada aos processos ge-
rais de constituição da criança, uma vez que toda e qualquer aprendizagem 
é consequência das relações que as crianças estabelecem com a realidade 
social e natural no âmbito de uma infância situada.
7   Referimo-nos aqui a uma Pedagogia da Infância como um campo mais amplo, que inclui 
a Educação Infantil e as especificidades que constituem as instâncias educativas para as 
crianças antes da entrada na escola de ensino fundamental, mas que pode não se restrin-
gir a este âmbito na medida em que pensar a educação da infância não se restringe a uma 
delimitação etária. 
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 Por uma Pedagogia da Infância

A consolidação de uma Pedagogia da Infância (e não uma Pedagogia da 
Criança, tal como nas Pedagogias liberais) exige, portanto, tomar como ob-
jeto de preocupação os processos de constituição do conhecimento pelas 
crianças como seres humanos concretos e reais, pertencentes a diferen-
tes contextos sociais e culturais também constitutivos de suas infâncias. A 
construção deste campo poderá diferenciar-se uma vez que considere as di-
ferentes dimensões humanas envolvidas na construção do conhecimento, os 
sujeitos históricos �objetos� da intervenção educativa e supere uma visão ho-
mogênea de criança e infância que, segundo Sarmento e Pinto (1997), só pode 
ser considerada se pensarmos no fato de a infância ser constituída por seres 
humanos de pouca idade. Desvelar o que conforma e dá forma às diferentes 
infâncias exige considerar as próprias crianças nesta dimensão social.

Uma Pedagogia comprometida com a infância necessita definir as bases 
para um projeto educacional-pedagógico para além da �aplicação� de mode-
los e métodos para desenvolver um �programa�. Exige, antes, conhecer as 
crianças, os determinantes que constituem sua existência e seu complexo 
acervo linguístico, intelectual, expressivo, emocional etc., enfim, as bases 
culturais que as constituem como tal. Exige dar atenção às duas dimensões 
que constituem sua experiência social, o entorno social e as experiências 
das crianças como agentes e como receptores de outras instâncias sociais 
definidas, portanto, no contexto das relações com os outros. Numa pers-
pectiva assim definida, a identificação dos núcleos da ação pedagógica nos 
permite retomar um detalhamento dos seus conteúdos de ação8 de forma 
a orientar os objetivos gerais de cada núcleo9 e suas consequências para a 
prática docente. São eles:

Linguagens: oral e escrita, visuais, corporais e sonoras.

 A linguagem tem um lugar central no desenvolvimento dos núcleos de 
ação, uma vez que a função simbólica representa a base para o estabeleci-
mento das relações culturais e de compartilhamento social.

8  O termo conteúdo da ação é definido aqui com o objetivo de detalhar os núcleos/âmbi-
tos da ação pedagógica, diferente do conteúdo curricular da escola tradicional, por não se 
constituir nesta etapa educativa por um programa disciplinar com fins de estabelecer um 
padrão de terminalidade e conclusão de apropriação conceitual. Visa, aqui, estabelecer e 
dar visibilidade para os diferentes âmbitos pedagógicos que orientam a ação docente na 
direção da atividade infantil.
9  É importante observar que, para a publicação desta reedição, a nomenclatura dos Nú-
cleos da Ação Pedagógica foi alterada, ou seja, atualizada considerando as discussões rea-
lizadas com a rede municipal no processo de sua reescrita. 
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Compreender o mundo passa por expressá-lo aos outros, envolve co-
municação e domínio dos sistemas simbólicos já organizados na cultura. 
A diversificação das linguagens objetiva: 1. a expressão e as manifestações 
das culturas infantis em relação ao universo cultural que lhe envolve; 2. o 
domínio de signos, símbolos e materiais; 3. a apreciação e a experiência 
literária e estética com a música (na escuta e produção de sons, ritmos e 
melodias), com as artes visuais (na observação, exploração, criação, no de-
senho, na escultura, na pintura e outras formas visuais como a fotografia, 
cinema etc.); 4. com a linguagem escrita no sentido de uma gradual apro-
priação desta representação (no momento, com ênfase na compreensão de 
sua função social e suas estruturas convencionais em situações reais) em 
que se privilegie a narrativa, as histórias e a conversação apoiadas na diver-
sificação do acesso a um repertório literário e poético.

 
Relações sociais e culturais

O núcleo que constitui as relações sociais e culturais evidencia, de 
forma mais clara, a impossibilidade de desenvolver uma ação pedagógica 
que isole cada um dos núcleos de ação. Seu objetivo se pauta na identidade 
pessoal-cultural, no reconhecimento das diferentes formas de organização 
social, no respeito à diversidade, nas manifestações culturais e normas de 
funcionamento grupal e social, na ética da solidariedade e tolerância atra-
vés de experiências de partilha em espaços de vida social, relacionando as 
formas conhecidas com as diferentes das suas, as do presente com as do 
passado, as próximas com as distantes etc.

 
Natureza

Neste núcleo, situa-se todo o conjunto de experiências que darão a base 
para a apropriação dos conhecimentos sobre o mundo natural, incluindo as 
intervenções humanas sobre ele. A ação pedagógica aqui se baseia na des-
coberta, nas primeiras aproximações com as explicações científicas pauta-
das na manipulação, na observação, no uso de registros básicos de medidas 
e mensurações, nas pesquisas de campo, comparações em situações de 
brincadeira, construções com diferentes materiais e com os elementos da 
natureza, controle do ritmo temporal e relações matemáticas. Não seria de-
mais enfatizar, nesse âmbito, que conhecer as crianças nos permite apren-
der mais sobre as maneiras como a própria sociedade e a estrutura social 
dão conformidade às infâncias, aprender sobre o que elas reproduzem das 
estruturas e o que elas produzem e transformam, sobre os significados so-
ciais que estão sendo socialmente aceitos e transmitidos e sobre o modo 
como, mais particularmente, as crianças, como seres humanos novos, de 
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pouca idade, atuam na produção cultural e na transformação dos sistemas 
simbólicos com base nas relações sociais (JAMES, JENKS, PROUT; 1998).

Insistimos nisso porque experiências anteriores de estabelecimento de 
orientações para sistemas públicos de educação, nas quais tivemos a opor-
tunidade de participar, mostraram que, pela força das representações e 
práticas conservadoras, especialmente num momento histórico em que as 
políticas neoliberais exigem a definição de competências mínimas em todos 
os níveis de ensino, há uma tendência de descolar o trato com os conteúdos 
do processo de constituição social dos sujeitos de pouca idade. Tal tendência 
tem nos levado a prescrever muita cautela em indicar conteúdos específicos 
para trabalhar na faixa etária de 0 a 6 anos. Mesmo quando redefinidos e 
reorientados, conforme procuramos explicitar aqui, percebemos um risco 
enorme no sentido de enquadramento como programa curricular. Insisti-
mos, então, em manter um alerta vermelho neste particular!

 
Relações Pedagógicas

A auscultação10 das crianças coloca-se como primordial para esta reo-
rientação. Implica desdobramentos na prática pedagógica que, associada 
ao conhecimento sobre os contextos educativos, permite um permanente 
dimensionamento das orientações e da tomada de decisão dos professores 
sobre os núcleos a serem privilegiados a cada momento e as práticas pe-
dagógicas correspondentes. A aproximação às crianças e às infâncias con-
cretiza um encontro entre adultos e a alteridade da infância e exige que 
eduquemos o nosso olhar para rompermos com uma relação verticalizada, 
de subordinação, passando a constituir relações nas quais adultos e crian-
ças compartilham amplamente suas experiências nos espaços coletivos de 
educação, ainda que com patamares inevitavelmente diferenciados.

É importante salientar que não temos o entendimento de que seja possí-
vel eliminar a hierarquia entre saberes. Compreendemos, contudo, que não 
há saber em geral e nem ignorância em geral. Nesse sentido, entre os sabe-
res e as ignorâncias de que todos somos portadores e o reconhecimento do 
outro como igual a mim pela sua humanidade (e, portanto, tão digno de ser 
levado em conta como eu), acreditamos ser possível, sim, constituir uma re-
lação de horizontalidade verdadeiramente interessada em superar em si a 
ignorância que tem do conhecimento do outro. Nesse diálogo, poderá haver 

10  Para uma simples ampliação do sentido semântico, ausculta redefine nossa ação, não 
como uma mera percepção auditiva ou recepção da informação, envolve a compreensão 
da comunicação feita pelo outro. Inclui a recepção e a compreensão que, principalmente 
neste caso, refere-se a expressão do outro/criança e orienta-se pelas próprias intenções 
colocadas nessa relação comunicativa. Lembremos que, quando o outro é uma criança, 
a linguagem oral não é central e nem única, ela é fortemente acompanhada de outras ex-
pressões corporais, gestuais e faciais.
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complementaridades ou contradições. O que cada saber contribui para tal 
diálogo é o modo como orienta uma dada prática na superação de uma dada 
ignorância ou, como se refere Santos (2005, p. 107), “[...] o confronto e o diá-
logo entre saberes é o confronto e o diálogo através do qual práticas diferen-
temente ignorantes se transformam em práticas diferentemente sábias”. 

A construção de estratégias comunicativas nesta direção coloca-se 
como base para o estabelecimento de relações de troca cultural de sentido 
horizontal de compartilhamento, necessário à compreensão de pontos de 
vista diferentes, mas que convivem num mesmo espaço e tempo, seja nas 
situações de investigação, seja nas ações de intervenção socioeducativas.

No entanto, o que as crianças fazem, sentem e pensam sobre a sua vida 
e o mundo, ou seja, as culturas infantis, não têm um sentido absoluto e au-
tônomo ou independente em relação às configurações estruturais e simbó-
licas do mundo adulto e, tampouco, é mera reprodução. As crianças não só 
reproduzem, mas produzem significações acerca de sua própria vida e das 
possibilidades de construção da sua existência concreta.

Esses pressupostos acarretam, portanto, uma tomada de posição, sobre-
tudo, no que se refere à participação infantil. Deixar as crianças falarem não 
é suficiente para o pleno reconhecimento de sua inteligibilidade, isso ainda 
não foi conquistado no campo científico e da ação, depende de uma efetiva 
garantia de sua participação social, da construção de estratégias, em espe-
cial no âmbito das instituições educativas da qual fazem parte e que têm re-
presentado espaço e contexto privilegiados das vivências da infância.

Esta perspectiva de uma pedagogia pautada nas relações permite ou-
tras configurações à dinâmica da Educação Infantil, como afirmam as au-
toras Bondioli e Mantovani (1998, p. 29:

Através das trocas sociais, isto é, através das relações que progressiva-
mente se entrelaçam e se aperfeiçoam entre a criança sozinha e os adultos 
– e entre as crianças no grupo de jogo – cria-se um conjunto de significados 
compartilhados, uma espécie de história social que é típica de uma deter-
minada creche em um período específico, constituído pelo conjunto das 
rotinas (que criam expectativas), pelas regras, pelas divisões temporais 
(que criam ritmos reconhecíveis), permitindo, assim, também o gosto pelo 
imprevisto, pelos significados e pelas funções que os objetos e pessoas as-
sumem naquele contexto particular.  

E, para citar um estudo recém concluído entre nós, Schmitt (2008, p. 58-
59) também afirma ao estudar as relações sociais dos bebês em creche que:

 
A referência de outras relações é importante ainda para o esclarecimen-
to de que não se pretende hiperbolizar ou isolar as ações dos bebês, como 
se fossem originárias em si, mas afirmar que na medida em que vão se 
constituindo socialmente, formando a sua subjetividade na relação com 
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adultos e no universo cultural mais amplo traz elementos dessa forma-
ção no encontro com seus pares, desde cedo. 
 

Função educativa da Educação Infantil 

Definidas as funções sociais e as bases educacionais, pedagógicas para 
a Educação Infantil, resta ainda esclarecer alguns pontos relativos às con-
sequências para a definição do papel dos profissionais e da docência na 
Educação Infantil11.

As afirmativas indicadas descartam desde cedo qualquer consequên-
cia identificada com uma isenção da atuação docente, da sistematização e 
da organização da ação pedagógica e, é óbvio, com qualquer limite ao rigor 
da formação dos professores para atuar na Educação Infantil. Ao contrário, 
amplia-se a função docente e as exigências formativas quando a ação peda-
gógica extrapola uma perspectiva simplesmente reprodutora e transmis-
siva. Por outro lado, a crítica ao que temos definido como antecipação da 
escolarização também não se identifica como vimos até aqui, com qualquer 
negação da função da formação intelectual das crianças e de apropriação 
cognitiva de outros saberes.

Para esclarecer melhor este ponto retomemos, portanto, as bases da 
psicologia histórico-cultural de forma a explicitar esta posição de afirma-
ção da especificidade/ particularidade da Educação Infantil.

 De acordo com Samorukova e Loguinova (1990, p. 6),
 

L.S. Vygotsky foi o primeiro a colocar a questão referente ao caráter pro-
gramático do ensino pré-escolar, e fundamentou o princípio da sistemati-
zação dos conhecimentos para os pré-escolares, refletidos no programa, 
assim como também a diferença do programa de ensino pré-escolar em 
relação ao escolar. Ele analisou o papel do ensino no desenvolvimento da 
criança pré-escolar e a preparação do mesmo para o ensino na escola, e 
conclamou a não copiar os conteúdos e métodos de trabalho da escola.

 
Esta mesma posição é colocada por Hurtado (2001) quando afirma que 

este sentido da preparação está longe de aproximação com perspectivas de 
treinamento ou de antecipação da educação escolar:

 
[...] quando falamos em preparação da criança para seu ingresso na es-
cola � não nos referimos ao domínio de conhecimentos e procedimentos, 
habilidade específica para a posterior aprendizagem da leitura e escrita 

11  Limitar-nos-emos, aqui, a apenas alguns pontos deste tema. Pretendemos apresentar, 
em outro momento, um aprofundamento sobre a constituição da docência na Educação 
Infantil
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e da matemática como objetivos da educação primária, mas sim de fazer 
formações mais amplas e necessárias, sem que se negue que esta prepa-
ração seja ela também necessária. Trata-se de fazer que a criança forme 
uma atitude favorável até sua entrada na escola, que nela se tenham for-
mado motivos e interesses para aprender, para conhecer os fenômenos 
do mundo que a rodeia, que nela se tenha posto a responsabilidade do 
cumprimento das tarefas ou encomendas, que aceite trabalhar e com-
partilhar do trabalho coletivo com seu grupo de companheiros. [...] É 
mais importante que as crianças se interessem em ler, ao gosto de escu-
tar um conto, a satisfação por comunicar-se com os demais, que apren-
der já alguns fonemas ou grafemas que correspondem à aprendizagem 
da leitura no primeiro grau. Como se pode ver, se trata de trabalhar as-
pectos do desenvolvimento e da formação da criança, mais que do que 
deter-se aos conhecimentos (HURTADO, 2001, p. 19).
 

Isto determina uma posição contrária àquelas tendências de acelera-
ção que equivocadamente veem nesse processo uma forma de “garantir” o 
acesso ao conhecimento e, em consequência, “democratizar” a educação.

Nesta direção, no mesmo sentido que já temos indicado (ROCHA, 1999, 
2001; CERISARA, 1998) Hurtado (2001, p. 20) reafirma que

 
Possibilitar aos pequenos o desenvolvimento de seu pensamento, o do-
mínio das ações sensoriais em ação com os objetivos do mundo que os 
rodeia, desenvolvimento fundamental para todas as suas aquisições pos-
teriores e formações cognitivas e intelectuais - a organização de sua ex-
periência social enriquecida para que seja capaz de comunicar-se com os 
outros, compartilhar suas alegrias, sentir a satisfação pelo bem estar dos 
outros como se fosse seu próprio, tudo isso como parte de sua formação, 
constitui um sólido argumento para não aceitar as ideias de uma acele-
ração artificial do desenvolvimento psíquico infantil e aceitar a concep-
ção da psicologia e da pedagogia de fazer, nesta etapa, a ampliação e o 
enriquecimento desse desenvolvimento.

 
E alerta ainda:
 

Isto não se faz mediante um ensino inicial voltado à interrupção da in-
fância e a transformar antes do tempo o pequeno pré-escolar em um es-
colar antecipado, ao contrário, utilizando ao máximo o enriquecimento 
da experiência comunicativa da criança com os adultos e coetâneos e a 
realização de atividades, que além de dar-lhes prazer, constituam para 
seu desenvolvimento e enriquecimento intelectual, como são o jogo, a 
construção, o desenho, as atividades plásticas e criativas em geral (HUR-
TADO, 2001, p. 20).
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 Retoma-se, aqui, portanto, através desses interlocutores citados, o que 
está na base da teoria do próprio Vygotsky,

 
À medida que amplia seu olhar ao mundo que a rodeia, o interesse da 
criança se expande dos objetos em si para sua função social. A imitação 
dos adultos em suas relações sociais é o objeto do faz-de-conta que se 
constitui como atividade principal da criança até próximo dos seis anos. 
Nessa atividade lúdica  — não produtiva — são exercitadas funções im-
portantes em processo de desenvolvimento na criança como a memó-
ria, a imaginação, o pensamento, a linguagem oral, a atenção, a função 
simbólica da consciência. Ao se colocar no lugar do outro — adulto que 
busca representar — é levada a expressar seu comportamento num nível 
mais elevado de exigência social. Com isso, exercita e aprende, pouco a 
pouco, a controlar sua vontade e conduta. No faz-de-conta, portanto, am-
plia seu conhecimento do mundo, organiza e reorganiza seu pensamen-
to, interpreta e compreende os diferentes papéis sociais que percebe na 
sociedade que conhece (MELLO, 2007, p. 97).

 
É também neste sentido que se coloca para os responsáveis pela ação 

pedagógica a necessidade de conhecer as crianças, observá-las e analisar 
suas manifestações para compreender o que já possuem, suas possibilida-
des reais, suas necessidades, aspirações e as novas exigências sociais que 
se colocam para elas. Portanto, a definição dos projetos educacionais-pe-
dagógicos exige tomar as crianças como fonte permanente e privilegiada 
da orientação da ação.

Inserem-se, assim, na docência da Educação Infantil, ferramentas im-
prescindíveis da ação: a observação permanente e sistemática, o registro e 
a documentação como forma de avaliar o proposto, conhecer o vivido e re-
planejar os âmbitos de experiências através de núcleos de ação pedagógica 
a serem privilegiados e as formas de organização dos espaços dos tempos e 
dos materiais para estes fins.
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Diretrizes Curriculares  
Nacionais para a  
Educação Infantil

Ministério da Educação
Conselho Nacional de Educação

Câmara de Educação Básica

RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 5,  
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009

Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
 
O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Artigo 9º, 
§ 1º, alínea “c” da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação 
dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, e tendo em vista o Pare-
cer CNE/CEB nº 20/2009, homologado por Despacho do Senhor Ministro de 
Estado da Educação, publicado no DOU de 9 de dezembro de 2009, resolve: 

Artigo 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a Educação Infantil a serem observadas na organização de pro-
postas pedagógicas na Educação Infantil. 

Artigo 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação In-
fantil articulam- se com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela 
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, para orien-
tar as políticas públicas na área e a elaboração, planejamento, execução e 
avaliação de propostas pedagógicas e curriculares. 

Artigo 3º O currículo da Educação Infantil é concebido como um con-
junto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das 
crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 
artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desen-
volvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. 
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Artigo 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão 
considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito his-
tórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fan-
tasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

Artigo 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é 
oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços 
institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacio-
nais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos 
de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e su-
pervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a 
controle social. 

§ 1º É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, 
gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. 

§ 2º É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que 
completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a ma-
trícula. 

§ 3º As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem 
ser matriculadas na Educação Infantil. 

§ 4º A frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a ma-
trícula no Ensino Fundamental. 

§ 5º As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas 
às residências das crianças. 

§ 6º É considerada Educação Infantil em tempo parcial, a jornada de, 
no mínimo, quatro horas diárias e, em tempo integral, a jornada com du-
ração igual ou superior a sete horas diárias, compreendendo o tempo total 
que a criança permanece na instituição.

Artigo 6º As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem res-
peitar os seguintes princípios:

 I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do res-
peito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identi-
dades e singularidades. 
II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 
respeito à ordem democrática. 
III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liber-
dade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 

Artigo 7º Na observância destas Diretrizes, a proposta pedagógica das 
instituições de Educação Infantil deve garantir que elas cumpram plena-
mente sua função sociopolítica e pedagógica: 
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I - oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus 
direitos civis, humanos e sociais; 
II - assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a 
educação e cuidado das crianças com as famílias; 
III - possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e 
crianças quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes 
naturezas; 
IV – promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as 
crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens 
culturais e às possibilidades de vivência da infância; 
V – construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade com-
prometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do 
planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeco-
nômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. 

Artigo 8º A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil 
deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropria-
ção, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de dife-
rentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à 
confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à intera-
ção com outras crianças. 

§ 1º Na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das insti-
tuições de Educação Infantil deverão prever condições para o trabalho co-
letivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem: 

I - a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo 
indissociável ao processo educativo; 
II - a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cogniti-
va, linguística, ética, estética e sociocultural da criança; 
III - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito 
e a valorização de suas formas de organização; 
IV - o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e 
de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos 
saberes da comunidade; 
V - o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades in-
dividuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crian-
ças de mesma idade e crianças de diferentes idades; 
VI - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços 
internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição; 
VII - a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instru-
ções para as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvol-
vimento e altas habilidades/superdotação; 
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VIII - a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-cultu-
rais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de 
outros países da América;
IX - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crian-
ças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como 
o combate ao racismo e à discriminação; 
X - a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra 
qualquer forma de violência � física ou simbólica � e negligência no inte-
rior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminha-
mentos de violações para instâncias competentes. 

§ 2º Garantida a autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos 
de educação de suas crianças de 0 a 5 anos de idade, as propostas pedagógi-
cas para os povos que optarem pela Educação Infantil devem: 

I - proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, va-
lores, concepções de mundo e as memórias de seu povo; 
II - reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elementos 
de constituição das crianças; 
III - dar continuidade à educação tradicional oferecida na família e ar-
ticular-se às práticas socioculturais de educação e cuidado coletivos da 
comunidade; 
IV - adequar calendário, agrupamentos etários e organização de tem-
pos, atividades e ambientes de modo a atender as demandas de cada 
povo indígena. 

§ 3º - As propostas pedagógicas da Educação Infantil das crianças fi-
lhas de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribei-
rinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, 
povos da floresta, devem: 

I - reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamen-
tais para a constituição da identidade das crianças moradoras em ter-
ritórios rurais; 
II - ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas cultu-
ras, tradições e identidades, assim como a práticas ambientalmente 
sustentáveis; 
III - flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades respeitan-
do as diferenças quanto à atividade econômica dessas populações; 
IV - valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na pro-
dução de conhecimentos sobre o mundo e sobre o ambiente natural; 
V - prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as ca-
racterísticas ambientais e socioculturais da comunidade. 
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Artigo 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricu-
lar da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e 
a brincadeira, garantindo experiências que: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação 
de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem mo-
vimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos 
e desejos da criança;
II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o pro-
gressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: ges-
tual, verbal, plástica, dramática e musical; 
III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e 
interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes su-
portes e gêneros textuais orais e escritos; 
IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quan-
titativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais; 
V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades in-
dividuais e coletivas; 
VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elabora-
ção da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-orga-
nização, saúde e bem-estar; 
VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e gru-
pos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades 
no diálogo e reconhecimento da diversidade;
VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o ques-
tionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao 
mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 
IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diver-
sificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, 
fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; 
X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 
biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não 
desperdício dos recursos naturais; 
XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifes-
tações e tradições culturais brasileiras; 
XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, 
máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos. 

Parágrafo único - As creches e pré-escolas, na elaboração da propos-
ta curricular, de acordo com suas características, identidade institucional, 
escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de 
integração dessas experiências. 
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Artigo 10. As instituições de Educação Infantil devem criar procedi-
mentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do 
desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou clas-
sificação, garantindo: 

I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e in-
terações das crianças no cotidiano; 
II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 
(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); 
III - a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da cria-
ção de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição 
vividos pela criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, 
transições no interior da instituição, transição creche/pré-escola e 
transição pré-escola/Ensino Fundamental); 
IV - documentação específica que permita às famílias conhecer o traba-
lho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento 
e aprendizagem da criança na Educação Infantil; 
V - a não retenção das crianças na Educação Infantil. 

Artigo 11. Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pe-
dagógica deve prever formas para garantir a continuidade no processo de 
aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especifici-
dades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no En-
sino Fundamental. 

Artigo 12. Cabe ao Ministério da Educação elaborar orientações para 
a implementação dessas Diretrizes. 

Artigo 13. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Reso-
lução CNE/CEB nº 1/99. 

CESAR CALLEGARI



PARTE

A Brincadeira

2
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A Brincadeira na  
Educação Infantil:  
“nessa ciranda o mundo  
inteiro é meu, é seu,  
é meu, é seu...”12 

[...] tem hora que eu sou quando
 uma pedra. E sendo uma pedra eu posso

 conviver com os lagartos e os musgos.

Manoel de Barros13

A brincadeira passa a ser reconhecida como uma 
das atividades centrais da vida infantil, princi-
palmente desde a era moderna. Sua importância 

para o desenvolvimento humano consolida seu valor na edu-
cação das crianças, mesmo antes da inauguração das insti-
tuições educativas, mas, principalmente, com o surgimento 
delas (creches e pré-escolas). A compreensão de infância que 
temos hoje é indissociável da ideia de brincadeira. A infân-
cia tomada como um fenômeno social, que de mera condição 
natural passa a ser afirmada como experiência social, exige 
atenção para suas particularidades geracionais, sobretudo, 
quanto a interação e a brincadeira, o que marca a importân-
cia do seu lugar no processo educativo.

Tomar a brincadeira como eixo estruturante para plane-
jar e sistematizar as ações educativas a serem realizadas com 

12  Trecho da cantiga “Ciranda” interpretada por Sandra Peres e Paulo Tatit. 
13  BARROS, Manoel de. Tempo. In: BARROS, Manoel de. Memórias Inven-
tadas: a segunda infância. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2006.
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Veja também Walter 
Benjamin (2002) no 
texto História cultural 
do brinquedo, onde ele 
mostra como o brinquedo 
(objeto), antes artefato 
secundário vindo do 
resíduo das diversas 
oficinas manufatureiras, 
torna-se produto de 
fabricação especializada.

Para saber mais sobre 
a valorização da 
brincadeira infantil 
ao longo da História, 
consulte BROUGÈRE 
(2001).

as crianças é fundamental quando se parte da perspectiva de 
que essa é uma atividade humana constitutiva da vida social.

Compreendemos a brincadeira como atividade infan-
til que possibilita experenciar o mundo, ou seja, conhecer, 
compreender e agir sobre o mesmo ou, dito de outra forma, a 
brincadeira se constitui possibilidade de experiência onde 
a criança constrói e amplia repertórios e conhecimentos.

 Para Benjamin (2002) é na potência revolucionária da 
experiência que a criança vai conhecendo e se apropriando 
do mundo, que ela ultrapassa o já conhecido e a si mesma.  

Nestas bases, a brincadeira deixa de ser encarada como 
mero entretenimento, ou mesmo prática indesejável ou im-
própria, passando a ser considerada como fundamental para 
a atividade infantil que, também amparada em brinquedos e 
livros, torna-se repleta de potencialidades. 

Assim, os brinquedos têm um papel na formação das 
crianças, mas o que se faz com eles, o brincar, é expressão da 
cultura. O filósofo Huizinga (2004) chega a afirmar que é pelo 
lúdico que a civilização surge e se desenvolve.  

Brougère (2001) destaca o brinquedo como produto de 
uma sociedade dotada de traços culturais específicos, ou 
seja, esse artefato tem forte valor cultural � se entendemos a 
cultura como o conjunto de significados e sentidos produzi-
dos pelos seres humanos. O brinquedo é, para ele, antes de 
tudo, o suporte de uma representação e a brincadeira uma 
forma de interpretação dos significados contidos nesse ob-
jeto. Essa atividade infantil possibilitaria um papel ativo da 
criança sobre a cultura.

O brinquedo pode ser também compreendido como 
qualquer objeto ao qual a criança possa atribuir sentidos e 
significados. Dependendo da atividade infantil e do período 
do desenvolvimento em que ela se encontra (porque a rela-
ção com o objeto se altera ao longo deste processo), ele pode 
servir de suporte para a brincadeira e/ou pode desencadear 
e materializar processos imaginativos. Como trata-se de um 
símbolo que medeia processos culturais de apropriação e sig-
nificação, um brinquedo pode ser qualquer objeto, mas, tam-
bém, pode ser uma ideia, uma imagem, ou, muitas vezes, o 
próprio corpo da criança.  
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A brincadeira pressupõe uma aprendizagem social, ou seja, brincar é 
algo que se aprende no interior de uma cultura na qual a criança se insere, 
não se trata de atividade inata da criança, seu desenvolvimento ocorre na 
relação que ela estabelece com o que percebe e vivencia ao longo dos pri-
meiros anos de vida. 

Assim, é possível pensar no brinquedo como esse artefato que simboli-
camente possibilita um diálogo, uma mediação cultural entre as gerações: 
porque os adultos concebem objetos e os destinam às crianças e porque 
são elas, em suas atividades com esses objetos, que lhes dão sentido e sig-
nificados (BENJAMIN, 2002). Portanto, a brincadeira é sempre educativa, 
sendo central na Educação Infantil e na atuação das profissionais docentes 
que são responsáveis pelas relações educativo-pedagógicas e por planejar a 
introdução de novos objetos, brinquedos e artefatos da cultura que poten-
cializem a criação de brincadeiras das e entre as crianças.

Nesta direção, a partir do que preconizam as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil que estabelecem que “as práticas peda-
gógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem 
ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira” (BRASIL, 2010, 
p. 25), a reedição deste documento14 assume a brincadeira como eixo estru-
turante e estruturador das práticas pedagógicas a serem desenvolvidas na 
Educação Infantil municipal.  

14  Assim como os documentos curriculares da Educação Infantil da Rede Municipal de 
Ensino de Florianópolis produzidos desde 2010.
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Além disso, para compreendermos a brincadeira como 
estruturante das relações entre as crianças, é preciso con-
siderar, como afirma Vigotski (2008), que a brincadeira se 
caracteriza como atividade principal da criança, ou seja, é 
aquela cujo desenvolvimento guia as mais importantes mu-
danças nos processos psíquicos em cada estágio de seu de-
senvolvimento. Isso implica considerar, por exemplo, que, 
mesmo quando não estamos propondo que a criança brinque, 
ela poderá transformar a situação que vivencia, e os objetos 
com os quais interage, em brincadeira.

Seguindo tal perspectiva, encontramos indicado no 
Currículo da Educação Infantil da Rede Municipal de Flo-
rianópolis (2015) que as práticas pedagógicas tenham como 
pressuposto a possibilidade de realizar propostas intencio-
nalmente organizadas pelas profissionais docentes, compre-
endendo-se que isso perpassa por organizar situações em que 
as crianças possam, a partir de diferentes vivências, guiadas 
pela percepção, apropriar-se do seu entorno e avançar na di-
reção da constituição de uma progressiva autonomia e, con-
sequentemente, no adensamento de suas experiências, pois a 
experiência, como dissemos, constitui o sujeito que se apro-
pria dela e a elabora, possibilitando sua narração. 

Para Benjamin (2002, p. 101-102) a experiência é atualiza-
da em sua narração via rememoração, mas, também via brin-
cadeira, e é assim na brincadeira que “a criança volta a criar 
para si todo o fato vivido, começa mais uma vez do início. [...] 
A essência do brincar não é ‘um fazer como se’, mas um ‘fazer 
sempre de novo’, transformação da experiência mais como-
vente em hábito”. Reforçamos, assim, a necessidade de com-
preender a brincadeira (e o brincar) como meio da criança 
constituir experiências. 

Ferreira (2004, p. 84) afirma que o brincar é um dos meios 
das crianças agirem no mundo, não somente para se preparar 
para ele, mas utilizando-o como recurso comunicativo, parti-
cipando na vida cotidiana pelas versões da realidade produzi-
das na interação social, atribuindo significado às ações. Então 
brincar, segundo a autora, é parte integrante da vida social e é 
um processo interpretativo com uma textura complexa onde 
fazer realidade requer negociação do significado, conduzidas 
pelas linguagens, inclusive as não verbais.

Ainda que a brincadeira não tenha como objetivo a pre-
paração para um momento futuro, já que a criança quando 

O conceito de não verbal 
ou extra verbal origina-se 
sempre da palavra falada 
e pode ser compreendido 
como enunciação que sempre 
requer outra enunciação 
como resposta, e para 
lhe conferir significado e 
completar o sentido da 
primeira. Esse processo  
excede os limites da palavra 
(verbal) e está interligado 
às diferentes estratégias 
comunicativas, inclusive não 
verbais, envolvendo olhares, 
movimentos, gestos, silêncio, 
riso, choro, expressões 
artísticas, que se manifestam 
entre o dito e o não dito, 
no intervalo entre uma 
estratégia comunicativa e 
outra, entre uma palavra e 
a contra palavra (BAKHTIN, 
2006; 2011).

É essencial nos atentarmos 
às nuances entre vivências e 
experiências, “entendendo 
vivências como o que 
é vivido no âmbito dos 
sentidos, da percepção. 
Já a experiência se 
caracteriza como o que 
fica na memória, o que 
pode ser narrado. Nesse 
sentido, a experiência é 
aquilo que dura e, para 
tal, o planejamento e a 
constância nas proposições 
são fundamentais” 
(FLORIANÓPOLIS, 2015, p. 
10, grifos no original). 
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brinca não objetiva dominar uma determinada situação ou papel para mais 
tarde desempenhá-lo de modo mais qualificado, é inegável que, ao brincar, 
as crianças experimentam situações que de outro modo não experimenta-
riam e que em situações futuras recorram à sua gama de conhecimentos 
aquilo que já foi incorporado. O desafio que se coloca é observar as brinca-
deiras das crianças e dar visibilidade a todos os processos que ela abarca, 
que são complexos e fundamentais ao seu desenvolvimento.         

A brincadeira pode, também, ser entendida como linguagem numa 
perspectiva de dialogia uma vez que, quando a criança brinca, comunica 
algo ao outro e se há comunicação, há linguagem (SAVIO, 2013). Por exem-
plo, quando uma criança bem pequena pega um objeto na mão e uma bo-
neca e começa a imitar que está oferecendo mamadeira �ao bebê� (boneca) 
outras crianças, ao verem a cena, também podem compreender o que aqui-
lo representa e se aproximar com outros objetos fazendo o mesmo. Comu-
mente, nos espaços coletivos de Educação Infantil, vimos episódios como 
esses. Esta comunicação é entre as crianças e também delas para os adul-
tos que, por uma observação atenta, interpretam o que as crianças comu-
nicam ao brincar. Isto significa dizer que a comunicação não se restringe 
à linguagem verbal, à palavra, mas ao conjunto de enunciações revelado 
pelas crianças.  É neste sentido que a brincadeira se apresenta como lin-
guagem. Esse processo requer uma escuta que vai além de ouvir, mas escu-
tar no sentido amplo, na tentativa de compreender as sutilezas do que as 
crianças, desde bebês, estão comunicando.

Numa perspectiva sociológica do brincar,    
            

Embora se constate que muito do brincar se inspira no mundo adulto, é 
um equívoco supor que se trata de uma mera reprodução ou réplica gros-
seira da vida adulta. [...] apesar de considerar que nas suas brincadeiras 
elas podem repescar os temas e representar os papéis e as formas de re-
lação que observam e experimentam no/com o mundo 
adulto, [...] elas são seletivas nos modos como os apre-
endem e interpretam, e expressam a sua diferença 
[...] pelos significados, performances e usos sociais 
criativos, transformadores ou transgressores que lhes 
investem. [...] elas, colectivamente, ao reconstruírem 
conceptualmente o contexto físico, durante ou para as 
suas brincadeiras, bem como aspectos da vida social 
adulta, não só aumentam o seu conhecimento dela em 
termos do contexto presente como, simultaneamen-
te, se apresentam nas suas próprias realidades sociais 
(FERREIRA, 2004, p. 85). 
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A brincadeira é atividade social significativa, uma importante forma 
de ação para a construção das relações e modos - coletivas e individuais - de 
interpretação do mundo, portanto, é basilar na constituição humana. Pela 
brincadeira as crianças vão apreendendo e produzindo o mundo ao seu re-
dor. Esse processo obedece a temporalidades que lhe são próprias e, neste 
sentido, o conceito vigotskiano de situação social de desenvolvimento con-
tribui para entendermos que, embora haja diferenciação nos períodos de 
desenvolvimento dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas15, 
este aspecto não está restrito às regularidades biológicas. O desenvolvi-
mento biológico e interpsíquico constitui-se conforme o contexto social. É 
pela situação social que haverá mudanças no desenvolvimento da criança 
em cada período (VIGOTSKI, 1996) e que merece atenção nas particularida-
des de cada momento.

Nesse sentido, as particularidades constitutivas da brincadeira serão 
abordadas na sequência do texto, em subitens separados, buscando apre-
sentar as implicações pedagógicas derivadas da relação entre infância e 
brincadeira para as práticas educativo-pedagógicas desenvolvidas nas ins-
tituições de Educação Infantil do município. 

15  Aqui compreendidos como: “os bebês até 1 ano e 11 meses; crianças bem pequenas — 2 
anos e 11 meses a 3 anos e 11 meses [onde se lê 2 anos e 11 meses leia-se 2 anos]; e crianças 
pequenas — entre 3 anos e 11 meses a 5 anos e 11 meses. [...] Salienta-se que essa divisão 
etária tem por objetivo perspectivar a complexificação das propostas e do processo de 
aprendizagem das crianças, contudo não há uma fronteira rígida entre esses grupos, por-
tanto, por vezes pode-se avaliar a necessidade de proposição de determinadas situações 
previstas para um dado grupo etário para outro” (FLORIANÓPOLIS, 2015, p. 12).
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A criança entra progressivamente 
na brincadeira do adulto, de quem 
ela  é —  inicialmente o brinquedo, 

o espectador ativo e, depois, o 
real parceiro. 

 (BROUGÈRE, 1995, p. 98)

As crianças, desde bebês, 
aprendem umas com as 
outras na convivência, 
nas interações e relações, 
ainda que, no processo 
educativo, as ações 
intencionais de organização 
das suas vivências sejam 
responsabilidade dos 
adultos, assim como a 
preservação das suas vidas.

A brincadeira 
dos bebês

A o afirmarmos com Brougère que o bebê é inicia-
do na brincadeira pelo adulto evidenciamos a 
importância da relação estabelecida entre eles. 

Quando o adulto brinca corporalmente com o bebê como, 
por exemplo, escondendo uma parte do corpo e fazendo re-
aparecer, quando chama a sua atenção colocando objetos e 
brinquedos próximos, permitindo o alcance e os movimen-
tos de toque, está satisfazendo sua crescente necessidade em 
diversas impressões e percepções. O mesmo ocorre quando 
mostra formas diferenciadas de movimentos e faz sons com 
os brinquedos e objetos, ou quando esse mesmo adulto des-
loca o bebê em diferentes espaços permitindo que veja e sin-
ta uma quantidade maior de coisas ao seu entorno. É notável 
como o bebê se anima e se satisfaz nessa relação.

Este estado de ânimo do bebê que é promovido e susten-
tado pela relação ativa com o adulto revela, de acordo com  
Mukhina (1996), o quão necessário ele é para a sua motivação 
e de como o afeta positivamente. Quando interage com o bebê 
o adulto não está realizando somente cuidados físicos, pois 
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decifra os sinais que são emitidos, os gestos, os sons, e com 
isso vai inserindo-o no mundo simbólico da cultura. Nessa 
relação se coloca em destaque uma característica fundamen-
tal da comunicação, que é o fato dela ser dirigida à consti-
tuição subjetiva do bebê. Este manifesta as suas sensações e 
impressões e o adulto, ao buscar interpretá-las e atendê-las, 
vai atribuindo significados. Aos poucos, esses significados 
vão sendo apropriados e compreendidos pelo bebê que vai 
agindo em consonância com eles, ao mesmo tempo em que 
vai impulsionando o seu desenvolvimento.

Nesse sentido é que reafirmamos a necessidade de pro-
mover brincadeiras diversas (levando em consideração que 
a base da consciência do bebê é centralmente sensorial, per-
ceptiva e emocional) que provoquem e sirvam de motivo para 
as ações do bebê, evidenciando o seu caráter socialmente 
constitutivo. Serão esses processos vividos na relação dos be-
bês com os adultos e outras crianças, durante o período ini-
cial da sua vida, que permitirão a mudança da comunicação 
emocional direta com os outros para a atividade conjunta en-
tre eles, mediada pelas ações com os objetos.  Nesta, como ve-
remos mais à frente, a criança se apropria dos modos sociais 
de manuseio dos objetos que se formaram ao longo da his-
tória, colocando em perspectiva a capacidade de imitação, 
além de uma considerável mudança no caráter da comunica-
ção dando início, gradualmente, aos processos relacionados 
ao faz de conta.   

De acordo com Brougère (1995-2002) o bebê vai se tor-
nando um parceiro assumindo, a seu modo, o mesmo papel 
do adulto. Voltando ao exemplo da brincadeira de esconder 
uma parte do corpo e fazer reaparecer, notamos como a ima-
ginação está colocada desde sempre, só que nesse caso ela é 
externa ao bebê, alavancada pelo outro. Ao descrever como 
vai ocorrendo a aprendizagem de reconhecer características 
da brincadeira o autor destaca 

[...] o aspecto fictício, pois o corpo não desaparece de ver-
dade, trata-se de um faz-de-conta a inversão de papéis; 
a repetição que mostra que a brincadeira não modifica 
a realidade, já que se pode sempre voltar ao início; a ne-
cessidade de um acordo entre parceiros, [...] (BROUGÈRE, 
2002, p. 22).
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Sobre o "Cesto do Tesouro", veja a publicação 
"Brinquedos e brincadeiras nas creches: manual 
de orientação pedagógica", módulo II, no qual há 
indicações para seu uso. (BRASIL, 2012). Disponível 
em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=12451-publicacao-
brinquedo-e-brincadeiras-completa-pdf&category_
slug=janeiro-2013-pdf&Itemid=30192.

A partir dessa compreensão cabe às profissionais docen-
tes contribuir, efetivamente, para a iniciação dos bebês na 
brincadeira, dando condições e apoiando as relações entre os 
bebês e com outras crianças, interagindo com eles, planejan-
do e estruturando tempos, espaços e materiais apropriados às 
suas experiências, incentivando seus movimentos de explora-
ção, descoberta e significação nos ambientes da instituição. 

Além das proposições, acompanhamento e parceria nas 
brincadeiras é também necessário realizar observações e re-
gistros, no sentido de criar condições para a diversificação e/
ou reiteração das brincadeiras dos bebês, incluindo elemen-
tos que permitam a complexificação das suas ações. Deve-se, 
ainda, disponibilizar objetos diversificados pois, mesmo que 
os bebês não os utilizem em sua função social, o fato de poder 
explorá-los lhes permite ir adquirindo 
maior domínio sobre eles. 

Um exemplo dessa questão refe-
re-se à disposição de brinquedos com 
caráter de ficcionalidade para os bebês 
e de objetos de uso cotidiano com dife-
rentes materiais e texturas como suge-
rem Goldschmied e Jackson (2006) ao 
propor o “cesto dos tesouros”. Segundo 
as autoras, os bebês devem experimen-
tar diferentes sensações e explorar os 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12451-publicacao-brinquedo-e-brincadeiras-completa-pdf&category_slug=janeiro-2013-pdf&Itemid=30192.
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12451-publicacao-brinquedo-e-brincadeiras-completa-pdf&category_slug=janeiro-2013-pdf&Itemid=30192.
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12451-publicacao-brinquedo-e-brincadeiras-completa-pdf&category_slug=janeiro-2013-pdf&Itemid=30192.
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12451-publicacao-brinquedo-e-brincadeiras-completa-pdf&category_slug=janeiro-2013-pdf&Itemid=30192.
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objetos de diversos modos para tal, elas propõem a organização de peque-
nos cestos contendo objetos de uso cotidiano de materialidades diversas. 
Os objetos devem provocar a curiosidade e interesse das crianças por meio 
de: “tato: textura, formato, peso; olfato: uma variedade de cheiros; paladar: 
tem um alcance mais limitado, porém possível; audição: sons como o de 
campainhas, tilintar, batidas, coisas sendo amassadas; visão: cor, forma, 
comprimento, brilho” (GOLDSCHMIED, JACKSON, 2006, p. 125).16 

Para a exploração dos objetos o ambiente deve ser organizado de modo 
seguro, sendo fundamental a presença de ao menos uma profissional do-
cente. No entanto, é importante ressaltar que esta presença mediadora, 
atenta e sensível ao que os bebês estão fazendo e como estão se relacio-
nando entre si e com o espaço, não significa a necessidade de constante 
intervenção dos adultos. A observação atenta também representa media-
ção e possibilita identificar quando é necessário agir junto ao bebê, entre-
gando-lhe um novo objeto, auxiliando a conquistar algo, preservando a sua 
integridade física e potencializando suas possibilidades de brincadeiras e 
descobertas acerca do que lhe é oferecido. Todo esse movimento se torna 
um profícuo caminho para a organização do trabalho docente que deve ter 
como ponto de partida a própria criança e a brincadeira como eixo estru-
turante e estruturador do planejamento pedagógico.

16  Alguns objetos sugeridos para compor o cesto são objetos naturais como conchas grandes, 
pinhas, pedra-pomes, seixos grandes, limão; objetos feitos de materiais naturais como bola 
de fios de lã, pequenos cestos, pincel de barba; objetos feitos de madeira como chocalhos, 
pequeno tambor, castanholas, colher ou espátula; objetos de metal como sinos, forminhas, 
campainha de bicicleta, espremedor de alho, molho de chaves, triângulo de metal e objetos 
feitos de couro, têxteis, borracha e pele como bola de borracha; bola de tênis, bolsinha de 
couro, saquinhos de pano contendo lavanda, alecrim, tomilho, cravos-da-índia; objetos de 
papel e papelão como cilindros de papelão, pequenas caixas de papelão e papel impermeá-
vel. Objetos plásticos são tidos como desnecessários ao cesto dos tesouros já que as crianças 
convivem com esse tipo de material na maioria dos objetos que manipulam.
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Para maior 
aprofundamento sobre 
esse processo, consulte:
Entrevista com Dra. Zoia 
Prestes. Disponível em:
https://periodicos.ufsc.
br/index.php/zeroseis/
article/view/1980-
4512.2014n30p140

A Brincadeira  
das crianças bem pequenas

O brinquedo, mesmo quando não imita os 
instrumentos dos adultos, é confronto, e, 
na verdade, não tanto da criança com os 

adultos, mas destes com a criança. Pois 
quem senão o adulto fornece primeiramente 

à criança os seus brinquedos? [...] e 
certamente graças à força da imaginação 

infantil, transformam-se em brinquedos
(BENJAMIN, 2002, p. 96).

N o item anterior destacamos a transição da co-
municação emocional do bebê para a atividade 
com objetos, mas o que configura tal mudança? 

Quais são os traços específicos desse tipo de atividade? Quais 
implicações pedagógicas temos diante dela? 

A propósito desta mudança de posição da criança nas re-
lações sociais Vigotski (2008) identifica sua força motriz na 
atividade com objetos. Esta, caracteriza-se, especialmente, 
por intensos movimentos de exploração e descobertas que 
acontecem por meio da relação direta com os objetos, de ma-
neira mais independente, sem deixar, evidentemente, de ser 
mediada pelo adulto ou mesmo por outras crianças. São as 
conquistas oriundas do período anterior, juntamente com a 
possibilidade de se deslocar por conta própria, de buscar ob-
jetos que lhe chamem atenção, de começar a designá-los pe-
los respectivos nomes, de fazer uso deles de acordo com as 
funções sociais a que são destinados que ocasiona profundas 
transformações no desenvolvimento da criança bem pequena. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis/article/view/1980-4512.2014n30p140
https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis/article/view/1980-4512.2014n30p140
https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis/article/view/1980-4512.2014n30p140
https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis/article/view/1980-4512.2014n30p140
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Para maior aprofundamen-
to do conceito, acesse:
VIGOTSKI, L.S. Sete aulas 
de L. S. Vigotski sobre os 
fundamentos da pedo-
logia. Organização [e 
tradução]: Zoia Prestes, 
Elizabeth Tunes; tradução: 
Claudia da Costa Guima-
rães Santana. - 1. ed. - Rio 
de Janeiro: E-Papers, 2018.

Este processo, que não é somente guiado pela idade, está 
principalmente relacionado com as novas possibilidades de 
ação que levam a criança a sentir outras necessidades que 
impulsionam a brincadeira. A imaginação presente desde 
muito cedo, ainda que inicialmente muito orientada pela 
percepção, permite criar e ampliar ações e brincadeiras, 
circunscritas no contexto social, que podem potencializar a 
aprendizagem das crianças desde bebês.

Essa percepção sobre o objeto na ação da criança bem pe-
quena está relacionada ao afeto. Para  Vigotski (2008, p. 29):

 
Nós a encontramos num fato central da consciência, ca-
racterístico da primeira infância, e que diz respeito à 
união entre o afeto e a percepção. Em geral, nessa idade, 
a percepção não é um momento independente, mas um 
momento inicial da reação motora-afetiva, ou seja, qual-
quer percepção é estímulo para a atividade. 

 Tal explicação também nos per-
mite entender os episódios de dis-
putas, recorrentes nas brincadeiras 
entre as crianças bem pequenas, 
quando um objeto é destacado por 
uma delas e rapidamente mobiliza a 
ação de outras que também passam a 
desejá-lo. Ou mesmo quando se apre-
senta um objeto novo para elas que 
se mostram imediatamente motiva-
das a explorá-lo. 

Esse processo que envolve a 
percepção afetiva e a manipulação da criança bem pequena 
sobre o objeto, gradualmente, ganha contornos mais comple-
xos, como o uso dos mesmos a partir da sua função social, 
além de serem ressignificados recebendo novas atribuições 
associadas a imaginação, por exemplo: um bloco de montar 
pode se tornar um telefone celular. Ao mesmo tempo, iden-
tificamos aí a presença e a importância dos processos imi-
tativos que permitem à criança bem pequena realizar ações 
decorrentes de suas observações, nas interações sociais, na 
troca com seus pares e naquelas intencionalmente referen-
ciadas pelos adultos. Quanto mais diversificados os materiais 
e brinquedos disponíveis para elaborarem suas brincadeiras, 
maior será a possibilidade de adensamento das experiências.   
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Vigotski (2008) chama 
atenção para o fato de 
a brincadeira ser um 
espaço de liberdade da 
criança, no sentido de 
ela ter a possibilidade 
de escolha sobre o que 
e como brincar, agindo 
de acordo com a sua 
imaginação e vontade. 

   

A brincadeira como atividade central ao longo do 
desenvolvimento da criança caracteriza-se, nas 
crianças pequenas, de forma mais intensa, como 

brincadeiras de faz de conta ou jogo de papéis sociais pare-
cendo “dar um salto acima do seu comportamento comum”, 
como disse o autor.

Se as crianças bem pequenas têm sua atividade e brin-
cadeiras guiadas por aquilo que se apresenta a ela, pelos 
brinquedos e objetos sociais que têm ao seu dispor, poste-
riormente, surge para as crianças pequenas uma contradição 
entre a necessidade e a impossibilidade de satisfação imedia-
ta dos desejos da criança que, segundo Vigotski (2008), faz 
emergir a brincadeira de faz de conta como uma realização 
imaginária.  Ao brincar a criança pequena cria uma situação 
imaginária, exerce papéis variados como mãe, pai, adultos 
em suas profissões e, inclusive, atribui outros significados 
aos objetos, ao seu próprio corpo (VIGOTSKI, 2008, p. 25).  A 
imaginação — esse componente essencial do brincar — como 
força mágica impressa nos objetos e brinquedos transforma 
seus significados, projeta neles algo da memória. Ao realizar 

     A brincadeira em forma 
condensada contém em si, como 

na mágica de uma lente de 
aumento, todas as tendências 

do desenvolvimento; ela parece 
tentar dar um salto acima do 

seu comportamento comum 
(VIGOTSKI, 2008, p. 35).

A brincadeira das  
crianças pequenas
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Veja também sobre uma  
perspectiva ontológica do 
brincar e especificidades 
de cada período da 
crianças Brougère (2001), 
Elkonin (1998) e Vigotski 
(2008), quando identificam 
que, ao chamarmos tudo 
de brincadeira, perdemos 
a especificidade que 
envolve cada período, sem 
generalizações.

uma ação imaginariamente a criança, gradativamente, desde 
de bebê, entra em contato com aspectos da realidade que ain-
da não está em condições de desempenhar, permitindo seu 
reconhecimento e apropriação e coloca sob seu arbítrio obje-
tos, pessoas e imagens. 

Numa brincadeira de faz de conta envolvendo bonecas, 
por exemplo, em que a criança pequena dá banho, troca 
roupas, alimenta, faz dormir, as ações da criança pequena 
se transformam em responsabilidade perante esta situação 
(com pai, mãe ou outro), ela observa certas regras da vida dos 
adultos e sua forma de agir deriva das condições concretas 
das relações sociais que têm acesso, das quais vai tomando 
consciência ao brincar, com a mediação de brinquedos estru-
turados e materiais e objetos do cotidiano (ELKONIN, 1998). 
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O conceito de reelaboração 
criativa de Vigotski nos 
remete ao diálogo com 
Corsaro (2011), que 
define a brincadeira como 
reprodução interpretativa. 
Para o último, compreender 
a brincadeira como 
reprodução interpretativa 
significa que o processo de 
socialização da criança não 
se restringe à adaptação e à 
internalização, mas abrange 
aspectos “inovadores e 
criativos da participação 
infantil na sociedade.” (p.31)
Para maior aprofundamento 
sobre reprodução 
interpretativa, consulte: 
Corsaro (2011).

Na infância a atividade criadora se reflete, sobretudo, na 
brincadeira de faz de conta e possibilita à criança reordenar 
o real em novas combinações que, de acordo com Vigostski 
(2009, p. 174, grifos nossos)

Não é uma simples recordação do que vivenciou, mas 
uma reelaboração criativa das impressões vivenciadas. 
É uma combinação dessas impressões e, baseadas nelas, 
a construção de uma realidade nova que responde às as-
pirações e aos anseios da criança. Assim como na brinca-
deira, o ímpeto da criança para criar é a imaginação em 
atividade.

Notemos como a imaginação, presente desde muito cedo, 
é engendrada a partir de materiais subtraídos da realidade, 
o que coloca para a docência na Educação Infantil a impor-
tante tarefa de oportunizar às crianças um contato variado 
com brinquedos e objetos, além de elementos provenientes 
dos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 
artístico, ambiental, científico e tecnológico. Isso é visível em 
situações em que são narradas histórias, ou quando assisti-
mos algum material audiovisual, com enredos e cenários que 
não conhecemos, mas que a nossa imaginação permite criar 
pelo intermédio de outrem.

Ainda sobre a ampliação de repertórios, não podemos 
esquecer a importância de aproximar as crianças das brin-
cadeiras infantis tradicionais, assim como aos materiais 
e brinquedos utilizados nessas brincadeiras. Para Piacen-
tini (2007, p. 01) nestas brincadeiras a curiosidade infantil, 
mesmo daquelas crianças que têm grande familiaridade com 
brinquedos eletrônicos, “[...] tem a possibilidade de se derra-
mar e expandir numa, ás vezes, não mais familiar, mas sem-
pre saudável expressão de uma interioridade que se projeta 
na força da magia anunciada nas bolinhas de vidro ou no ba-
tizado da boneca, nos carrinhos de roda ou na perna-de-pau, 
no menino-boi que toca o engenho de farinha de mandioca 
ou no cavalinho de bambu”.

Com a limitação da transmissão oral da cultura popular 
e das brincadeiras tradicionais, devido mudanças nos modos 
de vida atuais e a diminuição das brincadeiras de rua, se co-
loca para as instituições de Educação Infantil uma respon-
sabilidade em tornar disponíveis o acervo cultural de tais 
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Para conhecer as 
publicações brasileiras 
que tratam de culturas 
infantis, veja, entre 
outros: OLIVEIRA (2018). 
Disponível em: 
https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.
php/revistateias/article/
view/30604

tradições, de contos, lendas, danças populares e brincadei-
ras tradicionais que dão conteúdo e enriquecem a expressão 
imaginativa da criança e a reinterpretação do mundo.

Estas referências de cultura oferecem às crianças reper-
tórios para que, na brincadeira, reelaborem suas vivências 
sociais. Esse processo que Corsaro (2011) definiu como repro-
dução interpretativa, compreendendo que as crianças, no ato 
de brincar, não fazem apenas uma imitação da vida adulta de 
forma linear, mas sim uma reelaboração das suas vivências 
sociais. Isto interfere e contribui para o estabelecimento da 
cultura de pares, entendida “como um conjunto estável de 
atividades ou rotinas, artefatos, valores e preocupações que 
as crianças produzem e compartilham em interação com as 
demais” (CORSARO, 2011, 128). 

Numa perspectiva sociológica estas formas, especifica-
mente infantis de inteligibilidade, representação e simboli-
zação do mundo, são constitutivas das culturas infantis.

 Para Sarmento (2004) e Sarmento e Pinto (1997) as cul-
turas da infância exprimem a cultura societal em que se in-
serem, mas, fazem-no de modo distinto das culturas adultas, 
porém estão diretamente atravessadas com o mundo adulto. 

As culturas infantis, ou culturas da infância, são cons-
tituídas pelo ato de brincar. É pela e na brincadeira que as 
crianças manifestam suas diferentes formas de expres-
são, compreendem o mundo e se fazem presentes nele, 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/30604
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/30604
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/30604
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/30604
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Para mais informações 
sobre as estratégias da 
ação docente, veja a  
Parte 4 deste documento.

Sobre as produções culturais 
das crianças, veja o capítulo 
das linguagens: Linguagens 
Visuais

imprimindo suas marcas relacionais. Esse processo é perme-
ado pela imaginação e autoria das crianças na medida em que 
buscam seus próprios meios de fazer as coisas, expressando-
-se de modo particular.  

Ao brincar, as crianças revelam com mais evidência suas 
preferências sobre o quê, com o quê (materialidades, brin-
quedos preferidos) e com quem brincam. Diante disso, ob-
servar as brincadeiras que as crianças criam é caminho para 
capturarmos pistas sobre o modo como elas interpretam e 
compreendem as relações das quais fazem parte. A brinca-
deira enredada pelas crianças é tempo/espaço para a consti-
tuição da linguagem (comunica algo), sendo o seu principal 
campo de efetiva participação nas relações sociais. Para tan-
to, é imprescindível a observação atenta para compreender-
mos quais proposições contribuirão com suas aprendizagens 
e para podermos conhecer as culturas infantis - o conjunto 
de ações e estratégias que as crianças se utilizam para ree-
laborar seus modos de interpretar o mundo a partir do que 
vivem. 

Ao observarmos e refletirmos sobre os repertórios de 
brincadeiras e modos como as crianças brincam podemos 
obter indicativos para o planejamento de tempos/espaços 
e materialidades que favoreçam o brincar. Tal movimento 
possibilita a valorização e a reflexão sobre as experiências 
das crianças projetando uma ação intencional no sentido de 
respeitá-las, diversificá-las e complexificá-las. Tratar a brin-
cadeira, em uma perspectiva educativo-pedagógica, exige 
proposição por parte das profissionais docentes de práticas 
de observação, registro e análise sistemáticos, o que requer 
documentação pedagógica constante. 
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Para Anselmo (2018), "trata-
se do exercício diário ao 
encontro de todo o potencial 
transgressor da brincadeira, 
de vivenciar intensamente 
experiências lúdicas no 
cotidiano" (p.43).
A expressão dimensão 
brincalhona foi também 
utilizada por Sayão 
(2004, p.68), tomando por 
referência Prado (1999).

Para maior aprofundamento 
sobre o termo, consulte:
Prado e Anselmo (2020). 
Disponível em: http://www.
revistas.usp.br/ep/article/
view/169852

Brincadeira: caminhos 
para a ação educativa

A brincadeira deve ser proporcionada nas ins-
tituições de Educação Infantil de modo pleno, 
significativo e complexo de forma a garantir o 

direito das crianças de interagir, fazer explorações, experi-
mentações, tomar decisões e fazer escolhas. 

As profissionais docentes têm o papel fundamental de 
garantir diferentes possibilidades para o desenvolvimento 
da brincadeira cotidianamente, sendo necessário participar 
das mesmas como adulto brincante que compartilha desses 
momentos com as crianças, brincando com elas e assumindo 
uma dimensão brincalhona. 

Para as crianças, pensar e agir sobre o mundo se dá de 
modo imaginativo, criador, inventivo e, sobretudo, brincan-
te. Porém, nem sempre esse modo é compreendido e valori-
zado pelo adulto pois, devido à vivência de ações cotidianas 
excessivamente centradas nas relações práticas-utilitárias 
(ZANELLA, 2006, p. 144), muitos deixam de viver a brinca-
deira e, consequentemente, funções intrínsecas ao humano, 
imaginação, invenção e criação.

Como impulsionar essas dimensões? Estando jun-
to às crianças e, também, através de processos formativos 

 As crianças brincam, isso é o que as 
caracteriza. Construindo com pedaços, 

refazendo a partir de resíduos ou sobras 
(Benjamin, 1987b), na brincadeira, 
elas estabelecem novas relações e 
combinações. As crianças viram as 

coisas pelo avesso e, assim, revelam 
a possibilidade de criar. Uma cadeira 
de cabeça para baixo se torna barco, 

foguete, navio, trem, caminhão 
(KRAMER, 2007, p. 15). 

https://www.revistas.usp.br/ep/article/view/169852
https://www.revistas.usp.br/ep/article/view/169852
https://www.revistas.usp.br/ep/article/view/169852
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Sobre uma ação educativa 
pautada na diversidade e 
no respeito às diferenças, 
veja também o capítulo 
do NAP, Relações 
Sociais e Culturais, neste 
documento.

podemos recobrar a nossa dimensão brincalhona e, assim, 
“valorizar o ser brincante que fomos e que as crianças nos 
provocam a ser” (ANSELMO, 2018, p. 48). 

Como pontua Sayão (2004, p. 68) “há uma intencionali-
dade lúdica nas interações que as crianças criam. Portanto, 
cabe a nós adultos desenvolvermos cada vez mais e a todo 
momento nossa dimensão brincalhona para que possamos 
nos aproximar das interações tornando-nos parceiros em 
suas invenções”. Nesse sentido, reiteramos a importância 
das profissionais docentes vivenciar e impulsionar a sua di-
mensão brincalhona, fomentar uma postura permanente de 
disponibilidade e abertura frente ao novo, ampliar o olhar e 
escuta sensíveis. 

Estar presente na brincadeira permite também observar 
com atenção a forma como as crianças, desde bebês, enredam 
suas brincadeiras, atribuem sentidos e significados aos obje-
tos, espaços e relações e permite melhor conhecê-las, assim 
como, aproxima os adultos das lógicas instituídas por elas. 

 Os processos de observação e reconhecimento dos in-
teresses da crianças exigem um acompanhamento contínuo 
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Segundo Brougère, “uma 
atividade de aprendizagem, 
controlada pelo educador, 
toma o aspecto de 
brincadeira para seduzir a 
criança. Porém, a criança 
não toma a iniciativa da 
brincadeira, nem tem o 
domínio de seu conteúdo e 
de seu desenvolvimento. O 
domínio pertence ao adulto, 
que pode certificar-se do 
valor do conteúdo didático 
transmitido dessa forma” 
(BROUGÈRE, 1995, p. 103).

das profissionais docentes que, à medida que se relacionam 
com as experiências das crianças, podem incluir elementos 
que as provoquem a viver outras situações, desafiando-as e 
tirando-as de suas zonas de conforto diante de algum interes-
se próprio para o bem comum e, até mesmo, para diversificar, 
ampliar e complexificar seus repertórios.

Organizar e planejar a brincadeira, no entanto, não sig-
nifica didatizá-la, utilizando-a como meio para atingir algum 
objetivo de ensino, pois o processo de brincar já tem em si po-
tencialidades constitutivas de conhecimento, de construção 
simbólica, de apropriação e reconstrução cultural e, portan-
to, de experiência. 

As profissionais docentes têm papel primordial ao se-
lecionar espaços, materiais e materialidades para dispor às 
crianças, considerando que é fundamental conhecer os ele-
mentos culturais que estão presentes nas brincadeiras. Nes-
ta direção, a ampliação ou ressignificação da brincadeira 
também dependerá das escolhas dessas profissionais no mo-
mento em que elaboram os planejamentos. Por exemplo, ao 
observar que ao brincar as crianças reproduzem alguns este-
reótipos de gênero, etnia-raça e classe social - que na maioria 
das vezes resultam em atitudes discriminatórias, racistas, 
violentas, etc. - as profissionais docentes podem intencional-
mente organizar espaços e diferentes propostas com elemen-
tos que provoquem as crianças a externalizar seu ponto de 
vista para que outras crianças, ou mesmo para que elas, pos-
sam mediar esse posicionamento, portanto, tragam para as 
crianças outros referenciais e as ajudem a elaborar, ampliar e 
complexificar repertórios em torno desses estereótipos.

 Este caminho de atuação docente implica na compreen-
são e reconhecimento da centralidade do brincar na vida das 
crianças e na responsabilidade frente à efetivação da brinca-
deira como eixo estruturante e estruturador da prática edu-
cativo-pedagógica. O planejamento desta atuação precisa ser 
pensado de forma coletiva, elaborado e partilhado entre as 
profissionais docentes, assumindo o exercício de uma docên-
cia compartilhada (entre duplas, trios e/ou com o coletivo da 
comunidade educativa) que permita às crianças o convívio 
entre diferentes idades com a intenção de constituírem no-
vos parceiros de brincadeira.  

O processo de aproximação e construção de vínculos e 
interações entre as crianças, sobretudo de diferentes idades, 
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No NAP, Relações sociais 
e culturais tratam das 
questões que dizem respeito 
à interação com o outro, 
a relações de afeto e à 
alteridade

precisa prever encontros constantes e prolongados, pois esse 
não é um processo simples, linear e imediato. Ao estarem 
juntas, as crianças começarão a se conhecer e isso significa 
observar umas às outras, perceber os modos como brincam, 
viver disputas e conflitos relacionados aos materiais, enre-
dos e papéis. Nesse processo, com o auxílio das profissionais, 
as crianças construirão vínculos e interações, aprenderão a 
negociar e fazer acordos, a experimentar conflitos, a se co-
municar, a compartilhar descobertas e aprendizados.  É nes-
sa cadeia relacional, na interação com o outro, que relações 
de afeto e de alteridade são constituídas.

A centralidade da brincadeira permeia todo o desen-
volvimento da atuação docente em cada um dos Núcleos de 
Ação Pedagógica propostos neste documento orientador. Na 
sequência, apresentamos uma síntese dos indicativos que 
constituem algumas possibilidades para a atuação das pro-
fissionais, na perspectiva de potencializar a brincadeira no 
cotidiano da Educação Infantil.  
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Um pouco mais da  
atuação das profissionais 
frente à brincadeira 

• Planejar e organizar tempos, espaços e materiais para que as crianças, 
desde bebês, possam, ao brincar, expressar, ampliar e diversificar seus mo-
dos imaginativos, criadores, inventivos de pensar e agir sobre o mundo;

• Participar com as crianças de suas brincadeiras e descobertas observan-
do, atentamente, na condição de propositora e/ou de parceira brincante. 
Vivenciar e impulsionar sua própria dimensão brincalhona;

• Oportunizar as crianças, desde bebês, a livre escolha de brincadeiras, in-
dividualmente, no encontro com coetâneos e com crianças de outras ida-
des;

• Prever tempos para a brincadeira de forma a não a fragmentar dentro de 
uma rotina rígida e homogênea, respeitando o tempo necessário à produ-
ção e organização das brincadeiras das crianças.  
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• Atentar para as interrupções da brincadeira assegurando sua retomada 
às crianças que desejarem continuá-la procurando manter e respeitar as 
organizações de espaços e materiais por elas realizadas;

• Planejar e criar condições para a realização de brincadeiras em diferentes 
espaços internos (salas, refeitórios, corredores, parque etc.) e externos às 
Unidades Educativas (praças, parques, praias, dunas, etc.) articulando com 
proposições de profissionais de educação física e demais profissionais do-
centes;

• Organizar os diversos espaços da unidade (hall/refeitório, corredor, par-
que, salas, dentre outros) com brinquedos, materiais e estruturas diversas, 
provocadores de imaginação, invenção, criação, fantasia e brincadeiras;

• Possibilitar e planejar brincadeiras com elementos da natureza como 
água, areia, barro, pedrinhas, gravetos, madeira, folhas, entre outros;

• Acompanhar de modo atento, registrando cotidianamente (por meio da 
escrita, áudio, vídeo, fotografia, desenhos etc.) os repertórios de suas brin-
cadeiras e descoberta das crianças desde bebês.

• Ter uma postura que evidencie participação, valorização, interesse e res-
peito pelas brincadeiras das crianças, desde bebês, cientes que a obser-
vação e análise dos registros desses momentos podem dar visibilidade a 
importantes indicativos acerca da atuação docente; 

• Compartilhar com as crianças, desde bebês, e suas famílias os registros 
das brincadeiras e descobertas;

• Organizar espaços e tempos para que bebês brinquem entre si, com crian-
ças de outras idades e com os adultos da unidade dispondo diferentes tipos 
de brinquedos, além dos de encaixar e montar, bem como, materiais varia-
dos (tecidos de diferentes texturas, utensílios de casa, novelos de lã etc.) 
que provoquem distintas sensações e formas de manipulação e potenciali-
zem situações de faz de conta; 

• Planejar e organizar o cotidiano para que bebês possam vivenciar os dife-
rentes espaços da unidade experimentado suas possibilidades, dentre eles 
o parque;

• Requerer as condições institucionais, relativas aos tempos, brinquedos, 
materiais e espaços, para que o brincar ocorra para todas as crianças;
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• Promover o acesso constante das crianças, desde bebês a brinquedos, 
objetos, livros diversos, músicas e audiovisuais com a intenção de adensar 
seus repertórios culturais, imaginários e, portanto, de brincadeiras;

• Selecionar os materiais (livros, brinquedos, diferentes objetos, audiovisu-
ais, músicas, imagens etc.) a partir de alguns critérios, tais como: 

a) Contemplar e possibilitar o conhecimento, a valorização e representati-
vidade de diferentes culturas, etnia-raças, imigrantes estrangeiros e crian-
ças com deficiência ou outros transtornos de desenvolvimento; 

b) Atentar para excluir os conteúdos com perspectivas unilaterais morali-
zantes, com juízos de valores e propósitos disciplinadores; 

c) Evitar aqueles que se vinculam ao consumo de mercadorias, uma vez que 
muitos personagens de desenhos, histórias em quadrinhos, grupos musi-
cais etc. são, reiteradamente, utilizados por marcas de vestimentas, mochi-
las, gêneros alimentícios, entre outros;

• Propor e incentivar brincadeiras desconectadas de processos de cópia 
e repetição exaustiva de gestos, canções, danças etc., nos quais o adulto é 
aquele que diz como fazer. É de extrema importância reconhecer que as 
crianças, desde bebês, criam, expressam-se, são autoras e não apenas re-
produtoras das indicações e da estética dos adultos;

• Disponibilizar diferentes brinquedos e propor diferentes brincadeiras 
tradicionais, tais como: boi de mamão, bolinhas de gude, batizado de bo-
necas, cinco marias, amarelinha, bilboquê, pião, pipa e tantas outras que 
fazem parte da cultura popular;

• Considerar e incentivar a participação das crianças, desde bebês, na or-
ganização das brincadeiras auxiliando-as sempre que houver necessidade 
(disponibilizando materiais e ajudando a viabilizar a construção das estru-
turas necessárias às brincadeiras);

• Disponibilizar, permanentemente, às crianças, desde bebês, brinquedos 
e materiais diversos. Guardá-los em locais de livre acesso a elas (em estan-
tes baixas, dentro de caixas identificadas, com tamanho e peso que as per-
mitam manipular etc.) que convide à brincadeira;

• Valorizar os modos como as crianças, desde bebês, organizam os brinque-
dos, materiais, objetos e espaços;
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• Organizar e verificar se os materiais, brinquedos, espaços e tempos pre-
veem e incentivam a brincadeira e a possibilidade de as crianças escolhe-
rem, experimentarem e estruturarem situações de brincadeira de forma 
segura, mesmo sem a presença direta dos adultos; 

• Garantir a todas as crianças a acessibilidade aos espaços, materiais, ob-
jetos e brinquedos de modo a permitir sua condição de propositores e par-
ticipantes ativos e a ampliar suas possibilidades de ação nas brincadeiras;

• Garantir que o espaço seja estruturado considerando a diversidade de 
necessidades e interesses das crianças, que os objetos atendam às suas 
demandas e que as relações com as crianças sejam mediadas de modo cui-
dadoso e inclusivo pelas profissionais;

• Colecionar e construir com as crianças materiais variados para suas brin-
cadeiras (tocos de madeira, pedras, conchas, materiais reutilizáveis, dife-
rentes objetos etc.).



PARTE 3
Núcleos da ação  
pedagógica
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Núcleo da Ação  
Pedagógica: Relações  
Sociais e Culturais 

U ma das principais características das instituições de Educação 
Infantil é a possibilidade do encontro diário e contínuo entre 
bebês, crianças e adultos, de diferentes e diversas origens so-

ciais e culturais, que compartilham um mesmo tempo e espaço por um gran-
de período de suas vidas. Parafraseando a sugestiva contagem do tempo de 
Batista (1998) são cerca de dez a onze horas por dia, cinquenta e cinco horas 
por semana, duzentos e vinte horas por mês, dois mil e duzentas horas por 
ano quando frequentam o período integral. Um tempo e espaço constituído 
dialeticamente pelas configurações histórico-sociais que definem o papel da 
Educação Infantil e, também, pelo movimento das ações de adultos e crian-
ças que circunscrevem e inscrevem modos relacionais nesse lugar. 

Ter um núcleo de ação pedagógica que abarca as relações sociais e cul-
turais na Educação Infantil está implicado no reconhecimento da densi-
dade e importância de tais encontros com as crianças e entre elas nestes 
contextos, reafirmando que:

Eu, tu, eles, nós  
O encontro com outros 

na Educação Infantil
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O currículo da Educação Infantil é concebido como um 
conjunto de práticas que buscam articular as experiên-
cias e os saberes das crianças com os conhecimentos que 
fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico 
e tecnológico. Tais práticas são efetivadas por meio das 
relações sociais que as crianças desde pequenas estabe-
lecem com os professores e as outras crianças, e afetam a 
construção de suas identidades (BRASIL, 2009a).

Para as crianças, além da possibilidade de encontro 
com múltiplos outros, o período da Educação Infantil coin-
cide também com uma intensificação em seu processo de 
desenvolvimento, envolvendo a constituição gradativa de 
sua autonomia física e de seu controle corporal, bem como 
da sua capacidade de imaginar e fazer de conta, de criar e se 
expressar usando diferentes linguagens.  Esse processo de 
desenvolvimento da criança está intrinsecamente ligado à 
condição de viver em relação com outros em sociedade, in-
serido em determinado momento histórico, produzido nas 
relações que elas estabelecem com o mundo material, social 
e cultural. Isso porque, embora nessas aquisições a dimensão 
orgânica se faça presente, elas não são constituições univer-
sais, biologicamente determinadas e ou inalteradas. 

Compreende-se que a criança se constitui e se desenvol-
ve pelas interações, relações e práticas cotidianas a ela pro-
porcionadas e por ela estabelecidas, com adultos e crianças, 
nos contextos as quais se insere. 

Nas relações humanas, a 
dimensão biológica também 
se altera historicamente 
pela interferência social e 
cultural, e sua incontornável 
existência interfere também 
na estruturação das relações 
sociais. O ser humano e as 
crianças são constituídos 
de natureza e cultura, do 
biológico e social, de forma 
interseccionada. (SCHMITT, 
2014; SABBAG, 2017; 
CABRAL, 2019)
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Para Vygotski (1996, 2000) as relações sociais, no sentido de sociabili-
dade humana em geral, são concretizadas em relações ou vínculos do tipo 
eu-outro (não eu).  O outro, embora possa se reportar de forma direta a outro 
humano na relação conosco, conceitualmente não se restringe a ele. Pode-
mos considerar que a categoria outro, como “não eu”, envolve marcadores 
sociais e dimensões contextuais que implicam no processo de socialização e 
de construção das subjetividades, tais como:  classe social, gênero, etnia-ra-
ça17, geração etc. que estruturam e orientam nossas formas relacionais e que, 
portanto, interferem em nossa constituição mútua, eu e o outro.

Nessa perspectiva, o ser humano se constitui na relação com o outro 
passando pelas significações que este lhe atribui de forma histórica e cul-
turalmente situada. Na relação social estabelecida, acessam-se sempre os 
significados e signos que compõem e estruturam a cultura. O processo de 
constituição do ser passa por esse significado cultural, mas também se al-
tera pela construção de sentidos singulares atribuídos pelo próprio sujeito. 
Todavia, as significações daquilo que somos, falamos, sentimos e pensamos 
passou primeiro pelo outro, pelo externo, portanto, são de origem cultural 
e se estabelecem pelo social. 

É por meio do outro que o mundo começa a adquirir significação, o 
que atribui a esse outro um papel fundamental na relação da criança com 
o mundo. Isso, contudo, não significa atribuir um papel passivo, meramen-
te receptivo às crianças.  Ao contrário, desde cedo elas se constituem de 
forma ativa, na produção de sentidos singulares, manifestando-se ao outro 
por intermédio da constituição gradativa de suas formas de comunicação 
e expressão. À medida que se constituem elas também contribuem para a 
constituição do outro, inclusive dos adultos, nos diversos papéis que esses 
possam assumir, mãe, pai, professor, entre outros, sob o envolvimento do 
contexto social e cultural em que se encontram.

17  Usamos ao longo do texto o termo etnia-raça seguindo o indicativo do movimento so-
cial negro e de pesquisadores. Raça não no sentido biológico, perspectiva já quebrada pe-
los estudos da genética que comprovaram não existir raças humanas, mas conferindo um 
outro sentido político ao dar visibilidade à relação direta com o racismo �[...] significado 
político construído a partir da análise do tipo de racismo que existe no contexto brasileiro 
e considerando as dimensões histórica e cultural que este nos remete�. Ou seja, o termo 
etnia-raça utiliza a etnia sob uma perspectiva política de considerar �[...] uma multiplici-
dade de dimensões e questões que envolvem a história, a cultura e a vida dos negros no 
Brasil” (GOMES, 2005, p. 47).
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Assim, é preciso reiterar que as relações sociais não se 
fundem na mera presença física subjetiva ou na existência 
de duas ou mais pessoas, embora seja necessário o encontro 
delas para sua concretização. Além da condição da existência 
humana e do aparato biológico que lhe permite interagir, é 
preciso considerar que as relações entre pessoas são atraves-
sadas por determinantes e significações sociais e culturais 
que as constituem e constroem, interferem nas suas posições 
um frente ao outro. 

Ao olharmos a composição dos grupos infantis nas Uni-
dades Educativas não estamos apenas frente a um conjunto 
de crianças e adultos com determinadas características bio-
lógicas, mas sim, frente a seres sociais constituídos por as-
pectos que as diferenciam e as assemelham. Crianças que 
são: negras, brancas, asiáticas, indígenas, brasileiras, imi-
grantes ou estrangeiras, de diferentes grupos sociais, filhos 
e filhas de trabalhadores, moradoras do interior da ilha, da 
região central, da região continental, de diferentes comuni-
dades, católicas, evangélicas, de religiões de matriz africana, 
ateias, agnósticas18 etc., ou seja, crianças e adultos que com-
põe as Unidades Educativas são constituídos por fatores so-
cioculturais que os tornam, ao mesmo tempo, seres únicos 
e também com características comuns que os identificam a 
determinados grupos sociais. 

18  Agnóstico refere-se às pessoas que não tem certeza da existência de 
divindades em Deus ou em princípios espirituais sem adotar ou seguir 
alguma religião.

Para aprofundar sobre a 
compreensão do papel 
do social e da cultura no 
desenvolvimento humano, 
veja, entre outros: “O 
social e o cultural na obra 
de Vigotski”, publicado 
por Pino (2000), no  link: 
https://www.scielo.br/pdf/
es/v21n71/a03v2171.pdf

https://www.scielo.br/pdf/es/v21n71/a03v2171.pdf
https://www.scielo.br/pdf/es/v21n71/a03v2171.pdf
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De forma mais elucidativa à nossa compreensão, no cotidiano das Uni-
dades Educativas, as crianças nos apresentam e manifestam formas de 
significar e se relacionar no e com o mundo circunscritas por contextos 
culturais diversos, o que nos convoca a conhecer suas realidades. 

A ação pedagógica na Educação Infantil necessita levar em conta a di-
versidade de contextos nos quais as crianças se originam e se inserem, bem 
como, os modos como é manifestada e respeitada a condição heterogênea 
dos grupos que fazem parte.  Parte-se do princípio que o reconhecimento 
da composição múltipla, diversa e potente dos grupos de crianças é base e 
ponto de partida para a ampliação, a diversificação e a complexificação das 
suas experiências educativas.

Para tanto, relembramos o enunciado 
dos Princípios Pedagógicos para a Educa-
ção Infantil Municipal de Florianópolis, ao 
afirmar que as relações educativo-pedagó-
gicas travadas no contexto coletivo são ob-
jetos da Educação Infantil. Incluem, nesse 
sentido, outras relações que fomentam a 
constituição das crianças e dos demais su-
jeitos na sociedade que, de maneira direta 
ou indireta, atravessam as relações vividas 
no espaço educativo da Educação Infantil 
(ROCHA, 2000). 

Nesse sentido, a perspectiva reiterada 
por esse documento considera que toda e 
qualquer aprendizagem se origina das relações que as crianças estabele-
cem com a realidade social e natural no âmbito de uma infância situada. 
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Assim, a ação pedagógica, que tem como foco as relações sociais e 
culturais, exige tomar como base o modo como essas ocorrem, mas tam-
bém observar e compreender o que é enunciado e quem delas participam 
(crianças, famílias e profissionais). A relação social é condição para compo-
sição da ação educativa e o próprio foco de investimento desta, implicada 
no conjunto de relações que as crianças vivem cotidiana e continuamente 
no âmbito das Unidades Educativas. 

O reconhecimento de que é através das relações que nos constituímos, 
enquanto sujeitos únicos e também enquanto um grupo social de pertença, 
implica na constituição de um contexto educativo da infância heterogêneo, 
quanto aos modos relacionais e aos elementos culturais que se disponibili-
za, sob a perspectiva de compreender a criança como ser social e singular.
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A Diversidade no 
encontro com a 
diferença: um princípio 
das relações educativas

“Não há nenhuma “harmonia” e nem 
“quietude” e tampouco “passividade” 

quando encaramos, de fato, que as 
diferentes culturas e os sujeitos que 
as produzem devem ter o direito de 

dialogar e interferir na produção 
de novos projetos curriculares, 

educativos e de sociedade. Esse 
“outro”deverá ter o direito à livre 

expressão da sua fala e de suas 
opiniões. Tudo isso diz respeito ao 

reconhecimento da nossa igualdade 
enquanto seres humanos e sujeitos 

de direitos e da nossa diferença 
como sujeitos singulares em gênero, 
raça, idade, nível socioeconômico e 

tantos outros” 
(GOMES, 2012, p.105).

A necessidade de utilizar o plural quando nos re-
ferimos à infância e à criança reflete um aden-
samento científico significativo sobre o tema, 

principalmente, em torno dos estudos sociais da infância 
em permanente diálogo com a área da Educação Infantil. Já 
não nos permitimos observar e definir a infância como algo 
universal, que iguala um período da vida de todas as crian-
ças. Ainda que elas estejam presentes em todas as culturas, 
com algumas características em comum, as condições cons-
titutivas concretas de suas vidas, bem como os modos rela-
cionais que as envolve não são homogêneos e universais. Há 
uma heterogeneidade revelada não apenas pelas diferenças 
individuais de cada criança, mas também por sua inserção na 
estrutura social que a caracteriza e a interpela como perten-
cente a grupos sociais.

Ver, entre outros: 
ROSEMBERG, Fúlvia. 
Estudos sociais sobre 
a infância e direitos da 
criança. Cad. Pesqui., 
São Paulo , v. 40, n. 141, 
p. 689-691,  Dez.  2010.
Disponível em: https://
www.scielo.br/j/cp/a/
XZrxcC6rhXKmhfmK49VTd 
/?lang=pt

https://www.scielo.br/j/cp/a/KLXZrxcC6rhXKmhfmK49VTd/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/cp/a/KLXZrxcC6rhXKmhfmK49VTd/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/cp/a/KLXZrxcC6rhXKmhfmK49VTd/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/cp/a/KLXZrxcC6rhXKmhfmK49VTd/?lang=pt
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COUTINHO, Angela 
Scalabrin Os novos 
estudos sociais da 
infância e a pesquisa com 
crianças bem pequenas. 
Revista Educativa - 
Revista de Educação, 
Goiânia, v. 19, n. 3, p. 762-
773, fev. 2017. ISSN 1983-
7771. Disponível em: 
http://seer.pucgoias.edu.
br/index.php/educativa/
article/view/5426/0

Ainda que as crianças façam parte de uma mesma socie-
dade, morem na mesma cidade ou bairro, os seus modos de ser 
e se relacionar são atravessados por aspectos que as diferen-
ciam e as subjetivam. Podemos observar essas diferenças en-
tre as crianças residentes na cidade de Florianópolis quando 
analisamos: a origem das famílias provenientes de outras cida-
des com aspectos culturais diferentes e diversos, as caracterís-
ticas dos bairros onde as crianças residem (nas comunidades 
pesqueiras como na Costa da Lagoa, nas comunidades quilom-
bolas19, nas comunidades organizadas em torno dos morros 
ou na área urbana continental), os diferentes arranjos familia-
res (nucleares, monoparentais, homoafetivas, entre outros), a 
classe social que fazem parte, entre outros. 

A diversidade das inserções religiosas das famílias, como 
manifestações culturais, necessita também ser reconhecida, 
mas mantendo o caráter laico e democrático da Educação 
Infantil. Ou seja, é preciso reconhecer que as famílias apre-
sentam diferentes opções e escolhas em torno da religiosi-
dade, em um espaço social público que é laico, e que prima 
pelo caráter democrático de suas relações.  As escolhas e ma-
nifestações da religiosidade são culturais e necessitam ser 
reconhecidas como tais, sob o princípio do respeito da diver-
sidade no encontro da diferença.

19  Existe no Município de Florianópolis a Comunidade Quilombola Vidal 
Martins, reconhecida no ano de 2013 pela Fundação Cultural Palmares, 
órgão do Ministério da Cultura, localizada em São João Batista do Rio Ver-
melho. A comunidade é composta de 26 famílias que residem uma parte 
no Rio Vermelho e outra na Costa da Lagoa (MATRIZ, 2016; GOMES, 2020). 

http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/educativa/article/view/5426/0
http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/educativa/article/view/5426/0
http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/educativa/article/view/5426/0
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A diversidade só pode ser reconhe-
cida a partir da compreensão de que 
ela é composta pela diferença e nos 
situa na composição das relações, ou 
seja, o diferente não se remete ou se 
instala isoladamente no outro. A dife-
rença está em cada um de nós, pois, se 
nos reconhecemos nas semelhanças, 
também nos identificamos pelo que 
nos difere mutuamente.

Reconhecer a diferença que nos 
constitui e constitui o outro não signi-
fica fazê-lo a partir da distinção, da hie-
rarquização ou da desigualdade. Esse 
reconhecimento se dá pela alteridade, 
pela igualdade de exercer e pela defesa 
da equidade “[...] para a construção de 
uma sociedade mais democrática, onde 
todos, reconhecidos na sua diferença, 
sejam tratados igualmente como sujei-
tos de direitos” (GOMES, 2012, p. 731).

Quando as crianças se inserem 
no contexto da Educação Infantil, elas 
não se destituem dos aspectos e dos 
contextos diferentes e diversos que 
as constituem, muito pelo contrário, 
elas trazem para dentro do espaço ins-
titucional toda a intensidade de suas 
diferenças e de sua diversidade, o que não significa que te-
nhamos observado e compreendido de maneira valorativa e 
respeitosa. 

Atuar sobre uma relação que reconheça as diferenças na 
diversidade significa reconhecê-las como constitutivas das 
relações sociais e culturais, tanto no que concerne na consti-
tuição das crianças e dos adultos como, também, na configu-
ração dos modos relacionais. Isso significa que nos alteramos 
no encontro de nossas semelhanças e diferenças, bem como, 
a partir deste reconhecimento, instauramos modos singula-
res de relações.  

E nesta perspectiva reiteramos que o sentido da ação 
educativa: 

As práticas pedagógicas que 
compõem a proposta curricular 
da Educação Infantil devem 
ter como eixos norteadores as 
interações e a brincadeira e 
devem garantir experiências que:
[...] Possibilitem vivências éticas 
e estéticas com outras crianças e 
grupos culturais, e que alarguem 
seus padrões de referência e 
de identidades no diálogo e 
conhecimento da diversidade; 
(BRASIL, 2009a)
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[...] está em movimentar-se no sentido da superação dos 
estigmas e no reconhecimento, respeito, ética e poten-
cialização do encontro das diferenças. A visibilidade e a 
incorporação dos modos de ser dos diferentes grupos ét-
nicos raciais possibilitarão o fortalecimento da igualda-
de e da democracia entre grupos sociais no contexto da 
Educação Infantil institucionalizada (FLORIANÓPOLIS, 
2016, p. 49).20 

É preciso considerar, como define as Diretrizes Nacionais 
para Educação Infantil (BRASIL, 2009a), a necessidade de as 
instituições de Educação Infantil reconhecerem e considera-
rem as diferenças constitutivas das infâncias ao estruturarem 
o cotidiano educativo-pedagógico, sendo espaços que inclu-
am formas de sociabilidade contrárias aquelas que cultivam 
a discriminação e a dominação pautadas nas dimensões gera-
cionais, de classe social, étnico-racial, de gênero, regional, lin-
guístico ou religiosa, ainda tão presentes em nossa sociedade. 

20  Em 2003 foi sancionada a Lei n.º 10.639 que altera o texto da Lei n.º 
9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), nos seus arti-
gos 26 e 79, tornando obrigatório o ensino da história e culturas africanas 
e afro-brasileira em todos os currículos escolares e institui o dia 20 de 
novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Em 2008, o texto da 
LDB é novamente alterado pela Lei n.º 11.645 incluindo a obrigatoriedade 
do ensino da história e cultura indígena. Em 2013, a Lei n.º 12.723 altera, 
outra vez, a LDB e inclui a diversidade étnico-racial como princípio edu-
cativo. No município de Florianópolis em 1994 foi aprovada a Lei n.º 4.446 
que determina a inclusão, nos currículos escolares, de conteúdos históri-
cos e culturais dos afro-brasileiros e no ano de 2016 a Secretaria Munici-
pal de Educação de Florianópolis publica o documento Matriz Curricular 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Básica.

O Princípio da diversidade 
no encontro com a diferença 
não se restringe apenas a 
projetos e ações pontuais, 
tampouco se condiciona 
à presença daqueles que 
historicamente foram 
considerados “os diferentes”. 
Sendo um princípio da relação 
educativo-pedagógica, deve 
fundamentar toda e qualquer 
relação (entre adultos e 
crianças, entre as crianças, 
entre os adultos) e está 
implicado com o compromisso 
ético de construção social
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Estas orientações, ora apresentadas, consideram que a 
presença da diversidade no encontro com a diferença pode 
proporcionar às crianças e aos adultos a oportunidade de 
ampliarem seus saberes e a sua compreensão de si e do 
mundo a fim de construir atitudes de respeito e solidarie-
dade nas relações constituídas no contexto da Educação In-
fantil.  Cabe as profissionais da Educação Infantil observar, 
planejar, interferir e acompanhar a composição relacional 
que sedimenta ou reforça qualquer forma de discriminação 
e preconceito neste contexto.  A posição dos adultos, neste 
caso, interfere na forma como as crianças vão constituir o 
olhar de si e dos outros.

Nesse sentido, é pertinente retomar os princípios apre-
sentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Edu-
cação Infantil (BRASIL, 2009a) e na Matriz Curricular para 
Educação das Relações Étnico-raciais na Educação Básica 
(FLORIANÓPOLIS, 2016) que indicam que as propostas pe-
dagógicas precisam cumprir os seguintes princípios: 

• Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade 
e do respeito ao bem, ao meio ambiente e às diferentes cultu-
ras, identidades e singularidades;

• Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da critici-
dade e do respeito à ordem democrática;

• Estéticos:  da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e 
da liberdade de expressão nas diferentes manifestações ar-
tísticas e culturais.

Alguns termos, que são recorrente-
mente utilizados em nosso cotidiano, 
necessitam de compreensão acerca 
de seus significados. Aqui, reapre-
sentamos alguns deles a partir de um 
recorte da Matriz Curricular para a 
Educação das Relações Ético-Raciais:

Racismo: doutrina que se baseia na 
superioridade racial. O racismo hierar-
quiza pessoas de acordo com sua ori-
gem e características biológicas. No 
pensamento de uma pessoa racista, 
existem raças superiores e inferiores. 
Em nome da distinção das raças, inú-
meras atrocidades foram cometidas 
nesta humanidade: genocídio de mi-
lhões de índios nas Américas, elimina-
ção sistemática de milhões de judeus 
e ciganos durante a segunda guerra 
mundial. 

Preconceito: ou pré-conceito, é uma 
ideia concebida antes de conhecer-
mos os conteúdos dos conceitos. É 
um aspecto da intolerância que ma-
nifesta a má vontade diante de uma 
cultura, de grupos étnicos-raciais, 
origem social, lugar, povos, religião. 
O preconceito se instala no âmbito 
do pensamento. 

Discriminação: ato de distinguir ou 
diferenciar negativamente pessoas 
por sua origem étnica, sexual, gera-
cional, social, religiosa, regional, en-
tre outros.   

Xenofobia: medo ou aversão a pes-
soas de outra etnia ou coisas de 
outros lugares. No âmbito da psico-
logia, a xenofobia é caracterizada 
como um transtorno psiquiátrico. No 
âmbito da ciência social e política, a 
xenofobia pode ser considerada um 
comportamento de ódio, causando 
intolerância e atitudes discrimina-
tórias para com os grupos que julga 
diferente. (FLORIANÓPOLIS, 2016)
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 Tendo em vista que os valores têm um cunho, sobretudo, moral e as-
sentado em escolhas de ordem pessoal, é importante demarcar estes prin-
cípios, tais como os documentos mandatório supracitados, que permitem 
estabelecer uma base comum necessária à mediação das relações educati-
vo-pedagógicas.

Algumas questões apresentadas na Matriz Curricular para Educação 
das Relações Étnico-Raciais na Educação Básica (FLORIANÓPOLIS, 2016) 
podem tecer reflexões importantes na composição da ação pedagógica:

 
[...] quais atitudes, narrativas e lógicas as profissionais lançarão mão 
para superar discursos e comportamentos racistas que se evidenciam, 
ou camuflam-se, no contexto educativo? Que estratégias serão planeja-
das para incluir as crianças de diferentes origens étnico-raciais? Como 
contribuirão para que as crianças construam ou fortaleçam identidades 
que ajudem a confrontar os constrangimentos impostos por uma ordem 
social instituída no interior das Unidades Educativas? Quais as formas 
de participação social no sentido de emancipação de ações e modos de 
pensar das crianças negras? (FLORIANÓPOLIS, 2016, p. 39).

O assentamento do racismo estrutural21 e o do patriarcado dentro da 
sociedade brasileira contribuiu para uma organização social ausente de 

21  As pesquisas e o debate mobilizado pelo movimento negro no âmbito nacional têm au-
xiliado a fundamentar e avançar nos modos como o racismo é conceituado e identificado 
nas relações sociais. Almeida (2020) realiza uma importante contribuição ao apresentar 
o conceito de racismo estrutural na superação da ideia de que o racismo transcende o 
âmbito da ação individual ou da má índole das pessoas. Segundo o autor, o racismo é uma 
decorrência da própria estrutura social que incide e reproduz as formas relacionais no 
âmbito das relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares.  
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uma consciência dos seus próprios enunciados, reproduzindo e naturali-
zando a desigualdade social. Essa reprodução fica evidente em nossas ins-
tituições quando ainda naturalizamos a padronização de materialidades 
que, por exemplo, mantêm uma ausência de imagens ou produtos que re-
conheçam a presença das crianças negras ou a manutenção de organiza-
ções estabelecem uma divisão sexista de brinquedos e brincadeiras (para 
meninos e para meninas) que impedem o reconhecimento das diferentes 
formas das crianças constituírem sua identificação de gênero. Em outros 
exemplos como: atitudes de repreensão do que são modos julgados ina-
dequados de serem crianças a partir de papéis sexistas padronizados, de 
demonstrações afetivas diferenciadas para crianças com padrões físicos 
mais valorizados socialmente, de escolha de história em que as persona-
gens e heróis são sempre brancos e de impor limitações ou as segregações 
às crianças com deficiência, entre outros, representam um não reconheci-
mento à diferença e às diferentes formas de sociabilidade. E, mais do que 
isso, acentuam os preconceitos e os modelos patriarcais, etnocêntricos, 
adultocêntricos, racistas etc. 

Compreender a diversidade e a diferença exige das profissionais a pes-
quisa sobre as diferentes culturas ultrapassando uma perspectiva etno-
cêntrica22. Nesse sentido, é importante que as profissionais tenham espaço 
para discussão e troca de experiências, construção de materiais diversifi-
cados a respeito das diversas culturas, apropriando-se de saberes impres-
cindíveis para o planejamento de uma prática que privilegie e valorize a 
diferença no encontro com a diversidade.  

O reconhecimento dos repertórios culturais implica em uma ação do-
cente que toma como ponto de partida as crianças, suas infâncias e seus 
contextos sociais e culturais. A ampliação e complexificação desses reper-
tórios exige estratégias de observação, pesquisa e inserção aos universos 
sociais, considerando a proximidade como um exercício metodológico da 
docência. 

Quando nos referimos a composição desses múltiplos referenciais 
não desconsideramos as relações de poder que os atravessam. O desafio da 
equidade está no reconhecimento, valorização e estudo contínuo dessas 
culturas de modo a nos ajudar a compreender as relações com as crianças 
e suas infâncias.

22  A perspectiva etnocêntrica considera a supremacia de um grupo étnico em detrimento 
de outros grupos ou sociedades e toma sua cultura ou perspectiva como eixo central que 
interpreta e define concepções de mundo. Exemplo: a perspectiva de mundo a partir de 
uma modelo de humanidade eurocêntrica em que se tem como modelo padrão o homem, 
branco, europeu, burguês. Ver estudos de Fanon (2008).
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A presença das diferenças requer a igualdade de possibilidades de suas 
manifestações culturais, sem que prevaleça um modelo único de ser huma-
no e de cultura, exigindo sensibilidade das profissionais, seja na relação com 
a crianças, entre elas, com a família ou com a comunidade.
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Em relação às crianças com deficiência é importante con-
siderar o que a Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015, indica a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência) destinada a assegurar e a promover, 
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das li-
berdades fundamentais por pessoa com deficiência visando à 
sua inclusão social e cidadã, bem como, a indicação do art. 59, 
inciso I da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, ao afirmar que 
se deve assegurar “currículos, métodos, técnicas, recursos 
educativos e organizações específicos, para atender às suas 
necessidades”.

 Desta forma, torna-se imprescindível compreender e 
reconhecer as crianças com deficiência como crianças que 
possuem especificidades próprias e, por isso, também, com 
demandas específicas a serem supridas, tal como todas as 
crianças. Para além da questão mandatória da lei, ao consi-
derarmos a diversidade no encontro com as diferenças como 
algo a ser respeitado e valorizado, orienta-se que as crianças 
com deficiência sejam reconhecidas e envolvidas junto com 
as outras crianças nas ações e relações constituídas por di-
ferentes formas de sociabilidades nas Unidades Educativas.  
Nesse sentido, reconhece-se o direito das crianças com de-
ficiência à educação formal, em instituições regulares, com 
condições de recursos e orientações especializadas a partir 
da articulação entre a Educação Infantil e Educação Especial.  

Para ampliar o entendimento sobre questões que envolvem as relações e identidades de gênero e sexualidade, 
necessitamos compreender algumas categorias teóricas centrais para o debate na sociedade contemporâ-
nea. Segundo Wolff e Saldanha (2015), são elas: sexo, gênero e sexualidade:

1. O sexo, que normalmente se refere a características físicas e biológicas dos corpos que, na nossa socieda-
de, são classificados em machos (associados aos homens), fêmeas (associados às mulheres) e intersex (anti-
gamente chamados de hermafroditas).

2. O gênero, que se refere aos aspectos culturais, históricos e sociais de como se classificaram as pessoas a 
partir das diferenças percebidas entre os sexos (SCOTT, 1990), que categoriza as pessoas como femininas ou 
masculinas (cisgêneros), transgêneros (trans-homem, trans--mulher) ou não binárias, e que também se rela-
ciona com o que tem sido chamado de “expressão” ou “papel” sexual, ou seja, como as pessoas performatizam 
ou representam seu gênero.

 3. A sexualidade ou orientação sexual, que se refere às práticas sexuais das pessoas, seja orientada para pes-
soas do sexo oposto (heterossexuais), para pessoas do mesmo sexo (homossexuais), para ambos (bissexuais), 
para pessoas trans (omni/pansexuais) ou para nenhum (assexuais). Essas classificações podem se cruzar de 
formas variadas. (WOLFF; SALDANHA, 2015, p. 30).

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 13.146-2015?OpenDocument
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A realização destes princípios exige uma intencionali-
dade na ação educativa, com base no reconhecimento de si e 
do outro como diverso e diferente, na busca em conhecer as 
origens de cada criança e incluir nos planejamentos as mani-
festações culturais das famílias e crianças que fazem parte da 
instituição. Pesquisar junto às famílias e às próprias crianças 
os seus repertórios culturais, incluindo as músicas, as brin-
cadeiras, as imagens, a culinária etc., de forma a integrar às 
práticas educativo-pedagógicas. 

O acesso a diversos contextos culturais locais e de outros 
lugares pode se colocar disponível para as crianças através das 
imagens, das músicas e dos objetos que remetem às manifes-
tações culturais diversas, bem como a promoção de passeios 
aos espaços culturais e históricos do bairro e da cidade. Isto 
pode incluir o acesso as manifestações culturais da comunida-
de onde moram as crianças, como: escola de samba, boi de ma-
mão, pesca da tainha, história de bruxas, conto do dos orixás, 
festa do divino, farinhada, entre outras.  Importante ressaltar 
a coexistência de saberes e culturas diversas na mesma comu-
nidade, bem como a condição de constante alteração destes 
locais com a chegada e saída dos sujeitos e das mais diferentes 
formas contemporâneas de mobilidade. A cidade de Florianó-
polis já não se restringe à cultura açoriana, sendo constituída 
por diferentes grupos e referências culturais, tais como: indí-
genas, afro-brasileiras, africanas, latino-americanas, orien-
tais, muçulmanas, ciganas, judaicas, entre outras, que nos 
convocam a ampliar os nossos próprios referenciais.

Quando nos encontramos 
com crianças com 
deficiência nas instituições, 
precisamos não apenas 
estar atentos às 
singularidades dessas 
crianças, como também 
compreender que sua 
sociabilidade está 
intrinsecamente envolvida 
com a sociabilidade das 
demais crianças. Ou seja, 
reitera-se a ideia de que 
o reconhecimento da 
diferença altera os sujeitos 
e instaura novos modos de 
sociabilidades.

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que abrange/atende todas 
as etapas e níveis, com o acompanhamento dos processos educativo-peda-
gógicos e o Atendimento Educacional Especializado voltado para:

• Crianças com Deficiência: aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, intelectual, mental ou sensorial.

• Crianças com Transtornos globais do desenvolvimento: crianças com autis-
mo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegra-
tivo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação. 

• Crianças com Altas habilidades/superdotação: aquelas que apresentam 
um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 
humano, isoladas ou combinadas. (BRASIL, 2009)
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Com a crescente migração e imigração de famílias de dife-
rentes cidades, estados e países altera-se, permanentemente, a 
composição das relações sociais e culturais vividas nas Unidades 
Educativas e nos contextos locais em que estas estão inseridas. 
Este fato passa a requerer atenção aos processos múltiplos de in-
serção (não apenas na entrada na Educação Infantil, mas em uma 
cidade, em uma comunidade, em uma língua nova etc.) e de per-
manência que abarcam configurações e reconfigurações relacio-
nais que incidem sobre seus processos educativos. Processos de 
inserção23 para essas crianças e famílias ganham contornos e sen-
tidos múltiplos, pois são atravessados por questões que envolvem 
aspectos culturais, sociais e étnico-raciais. 

Neste sentido, é necessário atenção na prevenção e no com-
bate dos diferentes tipos de preconceito, principalmente, no que 
tange o convívio com as camadas populares, com filhos e netos 
de imigrantes e o próprio imigrante. É indispensável que a vida na sociedade 
civil proporcione o convívio respeitoso entre as diferentes tradições e expe-
riências étnico-raciais e culturais, o que vale, principalmente, à equipe pe-
dagógica das Unidades Educativas para que se possa fazer a diferença — no 
duplo sentido dessa expressão (OLIVEIRA, 2019).

A inclusão no cotidiano educativo das diferentes manifestações dos con-
textos culturais e sociais nos quais as crianças estão inseridas exige uma ação 
permanente das profissionais docentes, e de todo o coletivo das Unidades 

Educativas, diante de atitudes discriminatórias 
eventualmente observadas nas relações esta-
belecidas nas instituições, seja com e entre as 
crianças, com as famílias ou mesmo entre os 
adultos profissionais. Algumas intervenções 
das profissionais precisam ser imediatas, prin-
cipalmente, nas situações de violência ou de 
risco iminente de desrespeito aos direitos das 
crianças. Outras, contudo, exigem uma estra-
tégia intencional de ações contínuas de pla-
nejamento e acompanhamento. Por exemplo: 
intervenções na organização dos espaços, das 
escolhas das materialidades e das mediações 

constantes com as crianças no sentido de assegurar o direito à heterogenei-
dade da condição humana.
23  Sobre os processos de inserção na Educação Infantil a Rede, desde 2010, vem divulgan-
do um documento com orientações pontuais para o planejamento nas unidades com ações 
de acompanhando e avaliação anualmente. Essas orientações são divulgadas às famílias via 
informativo e, no ano de 2020, foram realizadas traduções em outras línguas para facilitar a 
comunicação com famílias imigrantes. Este documento pode ser acessado no site da Secre-
taria Municipal de Educação. 
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As relações com as 
famílias nas ações 
educativo-pedagógicas 
da Educação Infantil

O reconhecimento da heterogeneidade da infân-
cia e das diferentes relações que as crianças 
constituem com a cultura, passa pela necessi-

dade de se conhecer e respeitar as diferentes origens e orga-
nizações familiares. A relação que as instituições de Educação 
Infantil estabelecem com as famílias precisa ser pautada na 
compreensão e no respeito da diversidade e da diferença em 
sua formação e origem. 

Assim, o modelo nuclear, fomentado pela modernidade 
ocidental, constituído por pai, mãe e filhos, não pode mais 
ser considerado o padrão ideal a ser esperado pelas famílias 
na sociedade. As diferentes configurações revelam que mui-
tas famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, ou com-
postas por uniões homoafetivas, ou ramificadas por novas 
uniões, entre outras formas de constituição. São formações, 
muitas vezes, conhecidas pelas instituições, mas nem sem-
pre legitimadas na forma como as tratamos. São ações sim-
ples que, muitas vezes, revelam esse não reconhecimento da 
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diversidade e da diferença quando, por exemplo, escrevemos 
os bilhetes com o mesmo enunciado para todas as famílias 
(“Srs. Pais” ou “Sra. Mãe”) ou quando instituímos a festa das 
mães ou dos pais sem, contudo, percebermos que nem todas 
as crianças possam ter essas figuras presentes em suas vidas.

Conhecer as crianças que estão inseridas no contexto edu-
cativo exige conhecer as suas famílias, respeitando suas diver-
sas e diferentes organizações, seus diferentes conhecimentos, 
saberes e valores, sobretudo, no que diz respeito às formas de 
cuidado e educação das crianças numa atitude responsiva.

Uma posição responsiva, de acordo com estudos Bak-
thinianos, implica na não indiferença do ser frente ao outro, 
ao lhe dar respostas a partir do lugar que ocupa. Segundo o 
autor, compreender o outro é compreender nosso dever em 
relação a ele, “atitude ou posição que devemos tomar em re-
lação a ele, isto é compreendê-lo em relação a mim [...] o que 
pressupõe a ação responsável, e não abstração de mim mes-
mo” (BAKHTIN, 1993, p. 35).

 Neste sentido, situados no campo profissional, profis-
sionais de Educação Infantil possuem uma posição ética que 
exige reconhecer as famílias, suas posições e respondê-las.

Nessa relação com as famílias não podemos ignorar os 
possíveis conflitos e a necessidade de orientação em situ-
ações que colocam a criança em risco. Contudo, essas cir-
cunstâncias necessitam ser encaradas e redimensionadas 
na perspectiva do diálogo contínuo por meio de uma escuta 
sensível, acolhedora e responsiva na busca de compreender 
a história de vida de cada criança, de seus contextos e seus 
modos de vida. 

Para tanto, como aparece nas “Orientações e ações para a 
educação das relações étnico-raciais” (BRASIL, 2006a) alguns 
preconceitos necessitam ser superados como, por exem-
plo, a ideia de que as famílias (principalmente em extratos 
sociais econômicos mais empobrecidos) não sabem educar 
seus filhos, que não se preocupam com a educação dos mes-
mos, que não entendem sobre alimentação ou higiene e que 
necessitam de alguém de fora ensine sobre o educar e o cui-
dar. Se nos constituímos e aprendemos por toda a vida, nos 
diversos espaços sociais que transitamos, sempre estamos 
nos apropriando de conhecimentos e saberes em diferentes 
tempos e ambientes. As famílias possuem saberes distintos 
das instituições de Educação Infantil e podem contribuir 

Para aprofundar a 
contribuição dos conceitos 
de responsividade, diálogo 
e alteridade  na relação 
creche-família, veja o 
artigo:  A relação com 
as famílias na Educação 
Infantil: o desafio da 
alteridade e do diálogo, de 
GUIMARÃES (2012)
https://nditeste.paginas.
ufsc.br/files/2013/08/
Educa%C3%A7%C3%A3o-
e-Sociedade.pdf

https://nditeste.paginas.ufsc.br/files/2013/08/Educa%C3%A7%C3%A3o-e-Sociedade.pdf
https://nditeste.paginas.ufsc.br/files/2013/08/Educa%C3%A7%C3%A3o-e-Sociedade.pdf
https://nditeste.paginas.ufsc.br/files/2013/08/Educa%C3%A7%C3%A3o-e-Sociedade.pdf
https://nditeste.paginas.ufsc.br/files/2013/08/Educa%C3%A7%C3%A3o-e-Sociedade.pdf
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na composição das relações educativo-pedagógicas com as 
crianças e profissionais no espaço das instituições. 

Não podemos nos esquecer que as famílias representam 
o primeiro espaço de socialização dos bebês, ainda que a par-
tir de um determinado momento esse processo seja compar-
tilhado com as instituições de Educação Infantil. É na família 
que as crianças constituem suas primeiras formas de signifi-
car o mundo e de se reconhecer como parte de um grupo. 

A relação estabelecida com as famílias necessita legiti-
mar o princípio da complementaridade já enunciado na 
constituição de 1988, ao definir a Educação Infantil como di-
reito da criança de 0 a 6 anos e reiterado na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional de 1996.

Quando a criança passa a frequentar a Educação Infantil, 
é preciso refletir sobre a especificidade de cada contexto 
no desenvolvimento da criança e a forma de integrar as 
ações e projetos educacionais das famílias e das institui-
ções. Essa integração com a família precisa ser mantida e 
desenvolvida ao longo da permanência da criança na cre-
che e pré-escola, exigência inescapável frente às caracte-
rísticas das crianças de zero a cinco anos de idade, o que 
cria a necessidade de diálogo para que as práticas junto às 
crianças não se fragmentem (BRASIL, 2009, p. 13).

Isto implica uma proximidade e uma disponibilidade éti-
ca relacional, sem confundir as diferenças de um e outro es-
paço social. Não é papel da Educação Infantil repetir os rituais 
domésticos fidedignamente, mas percebê-los como aspectos 

De acordo com o artigo 5° 
da DCNEI, “A Educação 
Infantil, primeira etapa da 
Educação Básica, é oferecida 
em creches e pré-escolas, 
as quais se caracterizam 
como espaços institucionais 
não domésticos que 
constituem estabelecimentos 
educacionais públicos ou 
privados que educam e 
cuidam de crianças de 0 a 
5 anos de idade no período 
diurno, em jornada integral 
ou parcial, regulados e 
supervisionados por órgão 
competente do sistema de 
ensino e submetidos a controle 
social.” (BRASIL, 2009a)
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que influenciam nas relações constituídas com as crianças no 
contexto das unidades de Educação Infantil e em outros espa-
ços sociais. Além disto, o campo profissional em que situa a 
Educação Infantil exige que as profissionais planejem, acom-
panhem, sistematizem e documentem as relações educativas 
com as crianças, orientadas por princípios pedagógicos.

Por isso, é importante reconhecer e acolher as diversas 
formas de organização familiar e considerar as diferentes 
perspectivas das famílias sobre a educação como ponto de 
partida para composição da experiência educativa com as 
crianças. Assim, uma ampliação pode ocorrer de ambos os 
lados quando valorizado o aspecto da complementaridade. 
Tanto a família pode reconhecer nas profissionais docentes 
uma parceria na educação das crianças, como a instituição 
educativa pode perceber os diversos e diferentes aspectos 
culturais destas na ampliação, diversificação e complexifica-
ção das experiências educativas.

Mas, por onde começar essa relação? Quando que se inicia 
o estabelecimento de parcerias com as famílias e, como se re-
conhece a sua diversidade e suas diferenças culturais na com-
posição das relações educativo-pedagógicas nas instituições? 

É preciso reconhecer que as famílias têm o direito de se-
rem ouvidas nas unidades educativas, bem como de receber 
informações sobre a educação das crianças de maneira a com-
partilhar saberes e conhecimentos com as profissionais.  Além 
da disponibilização das informações sobre a unidade educati-
va, é necessário fazer o movimento inverso: buscar junto às fa-
mílias conhecimentos relevantes acerca de suas expectativas 
na educação das crianças. Muitas vezes essas expectativas não 
são verbalizadas de forma imediata ou elaboradas, mas se ma-
nifestam na cotidianidade, nos diálogos acerca dos cuidados 
desenvolvidos no contexto familiar, nas ações e rituais educa-
tivos que envolvem o sono, a alimentação, a higiene, as formas 
de acalento etc. Essas informações são bastante importantes 
para elaboração do planejamento das relações educativo-pe-
dagógicas, visto que podem modificar a postura das profissio-
nais frente às várias situações cotidianas.

As estratégias para articular e fomentar as relações com 
as famílias ocorrem na cotidianidade das Unidades Educati-
vas, nos encontros e reencontros diários com elas. As reuni-
ões individuais e coletivas, os eventos e festividades podem 
ocorrer, mas são complementares à composição relacional 
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que é construída com elas no dia a dia da vida coletiva. A pre-
sença e a participação das famílias na composição das rela-
ções educativo-pedagógicas são anunciadas e reafirmadas 
neste documento como um direito das crianças, portanto, 
um critério de qualidade do qual a Educação Infantil não abre 
mão. Como um direito das crianças, a participação das famí-
lias não paira apenas na expectativa de que a família assuma 
esse interesse, mas configura-se, essencialmente, em uma 
atribuição da própria Educação Infantil em pensar, planejar, 
articular e garantir estratégias permanentes para uma rela-
ção dialógica e democrática com elas.

As estratégias para garantir a presença e a participação 
das famílias nas Unidades Educativas se evidenciam e se tra-
duzem nas situações mais cotidianas, tais como: nos diálogos 
que ocorrem no processo de inserção, no convite verbal e não 
verbal para que as famílias permaneçam mais tempo den-
tro das salas, no reconhecimento do nome dos familiares da 
criança, no reiterado convite às famílias para que participem  
de proposições planejadas com as crianças, na preocupação 
enunciada sobre o bem-estar das crianças e sua família, nas 
estratégias de comunicação constituídas para informar às 
famílias sobre o que as crianças vivem cotidianamente na 
unidade educativa, no reconhecimento e no respeito às dife-
rentes organizações familiares evidenciados na forma como 
organizamos  eventos e festividades, no respeito às diferentes 
organizações que estas possam ter, na tentativa de conhecer e 
respeitar seus horários possíveis para participar de reuniões 
e eventos etc. Estes são alguns modos e possibilidades para 
dizer às famílias que a unidade educativa pensa e planeja essa 
relação de modo respeitoso e complementar.

É preciso observar que 
a alusão às festividades 
neste documento não 
está relacionada à 
ideia de trabalhar com 
datas comemorativas 
na estruturação do 
planejamento da educação 
infantil. Entende-se que 
celebrar acontecimentos 
importantes pode fazer 
parte da história relacional 
das instituições com 
as suas comunidades. 
Todavia, refuta-se qualquer 
perspectiva de que tais 
celebrações, ou mesmo 
qualquer proposição, 
estejam alinhadas pelo viés 
mercadológico, religioso 
ou pela conformação de 
modelos estereotipados de 
famílias ou culturas 
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As relações de  
educar-cuidar na 
Educação Infantil

O cuidado está presente em toda e qualquer relação 
educativa independentemente da idade, no entan-
to, este ganha mais ênfase no contexto da Educa-

ção Infantil pela condição relacional de interdependência24 que 
envolve as crianças, principalmente, os bebês e as crianças bem 
pequenas que necessitam da atenção dos adultos para satisfaze-
rem suas necessidades de bem-estar e constituírem sua autono-
mia. Todavia, ainda que de forma assimétrica, os adultos, no caso 
as profissionais, também necessitam se guiar pelas crianças para 
constituírem, realizarem suas tarefas.

Os adultos possuem um papel importante na vida das crian-
ças, pois é a partir de sua observação e interpretação que são iden-
tificadas as necessidades de cuidado. Trocar a fralda, dar banho, 
se locomover, prover a alimentação, acalentar, entre outras ações 
de provisão e proteção, principalmente com os bebês, são de ini-
ciativas dos adultos. 

Isto não significa traduzir essa dependência inicial na consti-
tuição do ser humano, em uma relação unilateral onde só as ações 
dos adultos prevalecessem de maneira única e universal. Primei-
ro porque as crianças não são meros receptores dos cuidados ou 
significações atribuídas pelos adultos ou simples corpos a serem 
tratados; não são objetos. Elas se constituem de forma ativa ma-
nifestando-se ao outro por intermédio da constituição gradativa 
de suas formas de comunicação e expressão, revelando formas e 
ritmos próprios na relação com seu corpo e com o outro, interfe-
rindo na própria composição da ação e interação com o outro. 

24  Ao considerar a condição de interdependência estamos observando que 
necessitar do outro, da ação do outro ou da relação com este, não é uma ca-
racterística apenas das crianças, mas também da posição dos adultos, so-
bretudo, quando consideramos o papel social que estes exercem perante as 
primeiras.  No contexto da Educação Infantil adultos e crianças estão em 
relação de interdependência para viverem suas vidas, a vida de docente ou 
a vida de criança em uma instituição. A dependências das crianças e dos 
adultos, ainda que se revelem de forma assimétrica, é essencialmente re-
lacional, orientada e constituída na interação social (SCHMITT, 2014; CA-
BRAL, 2017).

A constituição do campo da 
Pedagogia da Infância se alicerça 
na afirmação de que toda ação 
educativa exige considerar a 
ação da criança e os contextos 
socioculturais que definem sua 
infância; e de que as crianças 
são dotadas de ação social, 
capazes de se envolver em 
múltiplas relações que contribuem 
para a sua constituição e 
para a produção cultural, sem 
desconsiderar que elas são 
afetadas pela estrutura social de 
que fazem parte. (ROCHA, 1999; 
BARBOSA, 2010).
Para aprofundar os estudos 
sobre o conceito de ação social 
das crianças, veja os estudos de 
Angela Coutinho (2010) sobre a 
ação social dos bebês: https://
repositorium.sdum.uminho.pt/
bitstream/1822/11336/1/tese.pdf

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/11336/1/tese.pdf
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/11336/1/tese.pdf
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/11336/1/tese.pdf
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E, segundo, que as formas como os adultos se relacionam com as crian-
ças são diversas, circunscritas pelo espaço social 
em que eles estão e pela compreensão/concepção 
de sua posição frente a estas. O contexto de uma 
instituição de Educação Infantil não é o mesmo da 
casa, do hospital, da escola, da igreja ou de qualquer 
outro local em que possam se encontrar crianças e 
adultos. Na instituição de Educação Infantil, um 
contexto público de direito das crianças, além da 
identificação dos adultos como profissionais com 
saberes e conhecimentos específicos a respeito 
da infância e sua educação, há uma estrutura que 
necessita ser pensada e planejada, envolvendo um 
coletivo constituído heterogeneamente. 

Ainda que algumas ações sejam próximas das 
exercidas no ambiente doméstico, as relações de 
cuidado nas instituições de Educação Infantil en-
volvem o planejamento das relações nestas situ-
ações de cuidado e a organização intencional de 
um tempo e espaço para o convívio diário com um 
coletivo de crianças e adultos diversos. Dormir, 
comer, se banhar, brincar, receber atenção quan-
do se está triste ou alegre, usar o banheiro, entre outras, são situações que 
ocorrem no compartilhamento do tempo, do espaço e das regras em grupo, 

dentro de um espaço público de educação.  Isso 
não pode, ou não deveria significar, é claro, uma 
homogeneização dos modos relacionais na defini-
ção de um jeito único de tratar as necessidades das 
crianças que fazem parte desse espaço. Ou seja, é 
preciso observar que, mesmo que a instituição de 
Educação Infantil se componha por uma estrutu-
ra de organização coletiva, as crianças, que desta 
fazem parte, possuem jeitos, ritmos e rituais pró-
prios constituídos em outros espaços sociais que 
necessitam ser reconhecidos e respeitados. 

As experiências que permitam ações individuais e em 
grupo, lidar com conflitos e entender direitos e obriga-

ções, que desenvolvam a identidade pessoal, sentimento de autoestima, 
autonomia e confiança em suas próprias habilidades, e um entendimento 
da importância de cuidar de sua própria saúde e bem-estar, devem ocupar 
lugar no planejamento curricular (MEC, 2009, p. 16).
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Será possível todos os bebês e as crianças terem sono ao 
mesmo tempo? Possuírem o mesmo paladar? Utilizarem o ba-
nheiro sem necessidade de privacidade? Necessitarem do mes-
mo tempo para se inserirem no grupo? Possuírem as mesmas 
formas de manifestar as suas emoções? Já sabemos que não.

Então, reside na função das profissionais docentes e de-
mais profissionais, um esforço de compreender, respeitar e 
dialogar com os modos próprios constituídos pelas crianças 
de se relacionar consigo e com o outro, bem como, de buscar 
das famílias saberes e conhecimentos que possam auxiliar na 

constituição dos modos de cuidado na 
Educação Infantil.

Não estamos dizendo com isto que 
a unidade educativa irá se compor pela 
individualização extrema, mas que, ao 
constituirmos regras e modos de rela-
cionamento no contexto coletivo, pre-
cisamos observar as singularidades 
de cada criança que o compõem num 
processo dialógico. Ao viverem coti-
dianamente relações de cuidado com 
o outro, e consigo mesmas, as crianças 
não apreendem apenas aquilo que as 
profissionais e a instituição educativa 
propõem, como forma de comer, dor-
mir, banhar, limpar e se controlar em 
suas emoções. Elas trazem e manifes-
tam outras formas culturais advindas 

de suas famílias, assim como necessidades, ritmos e desejos 
próprios que precisam ser considerados no diálogo com as 
formas de convívio coletivo. 

Partimos aqui da perspectiva de que crianças necessitam 
ser vistas como partícipes das relações estabelecidas com o 
outro, constituindo trocas culturais, a nível horizontal, sem 
desconsiderar a assimetria de poder e responsabilidade pela 
condição da alteridade seja, nesse caso, com as profissionais 
ou outras crianças da unidade educativa. É pertinente o re-
conhecimento das formas como as crianças deslocam ou al-
teram as ações dos adultos, das outras crianças e da própria 
instituição. Ou seja, observar a capacidade de alteridade das 
crianças na composição das relações educativas como modo 
de rever e redirecionar o planejamento da ação pedagógica.

A palavra alteridade vem do 
latim alter, que significa ‘outro’, 
ou a qualidade do que é outro. 
Significa o outro em mim, como 
profere Bakhtin (1993) em seus 
escritos, na constituição da 
consciência e da linguagem, 
aspecto fundamental das 
relações sociais e da constituição 
do ser humano. Ou seja, é aquilo 
que, sendo de fora de mim, sendo 
do outro, me atinge, me modifica, 
me constitui, me completa, me 
diferencia, me altera, seja na 
linguagem, seja nos hábitos, nos 
gostos, nas palavras, na forma de 
brincar e nas diversas expressões 
sociais. (SCHMITT, 2008, p.149)
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Andrada (2001) ilustra que uma das formas de dar visibilidade 
à participação das crianças no processo educativo é acolher suas 
necessidades e solicitações por cuidado desde bebês. Isto é, respon-
dê-las em suas manifestações, que nem sempre são verbalizadas, 
mas que podem ser identificadas pela profissional através de um 
posicionamento empático (BAKHTIN, 2003).

 A empatia possui o significado de se colocar no lugar do ou-
tro, ser afetado pelo que ele sente. Contudo, isso não anula o lugar 
e posição do adulto de dar resposta ao que a criança manifesta. 
O reconhecimento e o acolhimento das necessidades e desejos 
das crianças (por exemplo: de dormir quando está com sono, de 
saciar a fome que se manifestou antes do horário estabelecido, 
de ser acalentada quando chora por alguma situação inusitada, 
de receber apoio em situações que provocam estranhamento ou 
insegurança, de ter a fralda trocada a qualquer momento que 
precisar, entre outras) revelam não apenas a escuta e olhar sen-

sível das profissionais, mas também 
um posicionamento que privilegia 
o diálogo entre aquele que é ouvido 
com aquele que responde. Na pers-
pectiva do vivenciamento empático, perceber o 
lugar do outro, bem como suas manifestações, 
não significa invisibilizar a posição que ocupo, 
mas a partir do outro e do meu lugar constituir 
a minha resposta. 

Há uma implicação da docência com uma 
disponibilidade e busca de compreender as 
crianças. Um exercício constante de ausculta-
ção que apreende não apenas o ouvir ou o ob-
servar, mas essencialmente uma postura ética e 
política, de reconhecer e compreender o outro 
(as crianças) a partir de suas manifestações e da 
posição que ele ocupa

Com relação aos bebês, principalmente, 
os adultos exercem uma função importante ao 

darem significados às suas sensações de desconforto, por intermédio de 
suas respostas verbais e não verbais, ao defini-los e respeitá-los como seres 
humanos que sentem. Aos bebês que ainda não falam, que não expressam 
verbalmente seus sentimentos, desejos e necessidades, a posição de empa-
tia das profissionais, na unidade educativa, torna-se imprescindível para 
sua constituição. Uma posição de empatia enunciativa que responde e sig-
nifica o bebê, bem como a relação que estabelece com ele. Neste sentido, o 
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cuidado é constituído da e na relação com as crianças. É educativo porque 
altera o outro, a si mesmo e a própria relação. 

Observarmos, ainda, que as relações de cuidado são todas, em sua 
essência, práticas socioculturais apropriadas pelos seres humanos nas 
relações constituídas com o outro. Isto vai além do ato de saciar uma ne-
cessidade biológica de se nutrir ou se assear pois, ao estabelecer ações 
de cuidado com as crianças, estamos inserindo-as e enunciando hábitos 
sociais carregados de sentidos constituídos em nossa cultura. Frases que 
comumente dizemos às crianças nesses momentos de cuidado como: use 
a colher, sente-se direito, não fale com a boca cheia, vamos tomar um ba-
nho para ficar cheiroso, entre outras, acompanhadas de gestos, olhares de 
aprovação ou desacordo compõem esses momentos para além de uma sa-
tisfação física. Vão se constituindo, nessa relação, modos de se relacionar 
na sociedade em que vivemos, que contribuem para a constituição subjeti-
va e coletiva do ser humano.

Neste sentido, o cuidado é uma prática social que constitui as crian-
ças e os adultos que estão envolvidos e a própria relação que se estabelece. 
Consequentemente, a própria ação docente na Educação Infantil apreende 
o cuidado como dimensão indissociável do educar25. Em síntese, o cuidado 
é uma dimensão constitutiva das relações humanas e na Educação Infantil 
diz respeito não apenas às crianças, mas também a própria constituição 
dos adultos e da docência.

25 Para Aprofundar o estudo sobre a dimensão do cuidado na Educação Infantil ver estu-
dos de: Ávila (2002); Búfalo (1997); Tristão (2004); Schmitt (2008, 2014); Guimarães (2008); 
Muniz (2017); Castro (2017); Cabral (2019).
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De acordo com as Diretrizes Nacionais para Educação Infantil (BRA-
SIL, 2009), educar de modo indissociável do cuidar é, também, oportunizar 
às crianças a interação delas no tempo e espaço da unidade educativa de di-
ferentes maneiras, acolhendo e respondendo suas manifestações de curio-
sidade e interesse pelo mundo físico e social. É oportunizar às crianças a 
construção de sentidos pessoais e coletivos à medida que se constituem e 
se apropriam das formas culturais de agir, sentir e pensar.

Assim, podemos ver ações de cuidado não apenas relacionadas à higie-
ne ou alimentação. O cuidado está também na forma como as profissionais 
acolhem outras situações que exigem a sensibilidade de observar as mani-
festações e os jeitos das crianças atuarem no mundo de maneira pessoal e 
coletiva. Organizar o espaço, pesquisar elementos que ampliem as ações 
das crianças, assegurar o acesso a materiais diversos, garantir o encontro 
com outras crianças, entre outras ações, fazem parte do ato de cuidar e im-
primem em sua forma organizativa a intencionalidade pedagógica ao enun-
ciar, de forma direta ou indireta, o que se acredita e se espera dos sujeitos 
que fazem parte destas relações. 

A dimensão do cuidado é permanente na relação educativo-pedagógica 
e precisa ser assumida de tal forma. Assim, entende-se que a composição 
do termo educar-cuidar com o hífen substituindo a preposição “e”, ou seja, 
em vez de educar e cuidar, compõe aqui uma alteração importante ao as-
sumir enunciativamente a sua indissociabilidade e sua composição intrín-
seca. Entende-se o cuidado como uma dimensão que atravessa e alicerça o 
educar e que politicamente necessita ser evidenciada como função primor-
dial no campo profissional da Educação Infantil, respaldando não apenas o 
caráter da ação pedagógica, mas, sobretudo, como um direito inquestioná-
vel das crianças.

É importante, também, considerar que existe uma tênue fronteira entre 
atenção e controle (FARIA, 2000) nas relações com as crianças, sobretudo as 
que envolvem o cuidado. Muitas vezes, a ação docente está tão demarcada pelo 
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controle (não deve se sujar, não deve se molhar, não deve se pôr 
em risco...), que as crianças são impedidas de experimentar e ex-
pressar seus desejos e interesses.  É verdade que os adultos são 
responsáveis pela segurança das crianças, mas a atenção sobre 
elas necessita ocorrer de forma dialógica e respeitosa, sem que 
haja o cerceamento de forma unilateral de suas necessidades.  

O controle sobre as crianças pode, em muitas situações, ser 
identificado como práticas de violência simbólica ou mesmo fí-
sica, algo paradoxo para instituições que representam a defe-
sa de seus direitos. Exemplos como impor que elas durmam, 
insistir que comam sem ter vontade, reter suas necessidades 
de se movimentar, impor longos períodos de espera para realizar ações ou 
ter suas necessidades atendidas, privá-las de tempos e espaços para brincar, 
impedir o contato com os espaços externos sem causa aparente, impor a per-
manência na roda de conversa, entre outros, revelam práticas sutis ou mes-
mo explícitas de violência que precisam ser revistas ou mesmo denunciadas.

As situações de cuidado cotidiano precisam de planejamento, observa-
ção e acompanhamento do coletivo profissional das Unidades Educativas, de 
forma que, na composição das relações educativo-pedagógicas, possam ser 

revistas práticas inaceitáveis que possam ofe-
recer qualquer risco de ferir os direitos das 
crianças. Esse diálogo sobre as práticas, nes-
se caso em torno do cuidado, envolve, ainda, 
a preservação das atribuições de diferentes 
profissionais: a) as profissionais docentes que 
estão em relação direta com as crianças; b) as 
supervisoras e diretoras responsáveis pela ar-
ticulação pedagógica e administrativa e; c) as 
cozinheiras, profissionais da limpeza e pro-
fissionais readaptados que oferecem apoio à 
docência. 

Há uma corresponsabilidade sobre a 
educação e cuidado das crianças, envolven-
do o diálogo entre famílias e os diversos pro-
fissionais que compõe a unidade educativa. 
Nesse sentido, algumas questões podem aju-
dar e mobilizar a reflexão sobre o cuidado na 

Educação Infantil: como as relações sociais e culturais na Educação Infan-
til são planejadas tomando o cuidado como uma dimensão fundamental? 
Como o cuidado se expressa nas relações com as crianças e famílias? Como o 
cuidado reitera o princípio do reconhecimento e respeito da diversidade no 
encontro com a diferença entre crianças e adultos? Como assentamos o cui-
dado a partir de uma dimensão ética e de defesa das crianças e não a partir 
de uma mera moral conformadora?

Aqui, é importante tecer 
considerações sobre a 
autonomia. Fazer com 
que as crianças, o quanto 
antes, façam ações 
de forma autônoma e 
independente muitas 
vezes é uma perspectiva 
dos adultos, que criam 
expectativas de ações 
que elas ainda não estão 
disponíveis ou preparadas 
para vivenciá-las. Entende-
se que a constituição da 
autonomia é um processo 
que ocorre quando os 
adultos, sobretudo, 
ajudam as crianças a 
agirem socialmente por 
si, sem pressa, pressão ou 
opressão.
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As relações e  
interações entre bebês, 
crianças e adultos

 

P aradoxalmente, as unidades de Educação Infantil 
representam a possibilidade de encontro de crian-
ças de diferentes idades ao mesmo tempo em que 

tende a seriá-las e classificá-las pela paridade etária ao com-
por os grupos. No entanto, as crianças, cotidianamente, nos 
mostram que estar com outras crianças de idades diferentes 
lhes proporciona a ampliação de suas possibilidades de criar, 
imaginar e produzir saberes. A heterogeneidade etária, com-
posta no espaço educativo, precisa ser vista não como um 
problema a ser ordenado, mas como possibilidade de troca e 
enriquecimento nas relações subjetivas e coletivas daqueles 
que fazem parte deste contexto.

Esta possibilidade de encontro com outros de diferentes 
idades e experiências de vida não abrange apenas as crianças, 
mas também os adultos que atuam com elas numa condição 
de constituição mútua de suas singularidades e da própria 
vida coletiva.  Ou seja, há uma composição relacional no âm-
bito da Educação Infantil inscrita fortemente pelas relações 
entre as crianças e adultos. 

O encontro entre pessoas de diferentes idades, seja en-
tre adultos e crianças ou entre as crianças, ou mesmo com 
os pares de mesma idade, é parte do processo pelo qual as 
crianças, desde cedo, vão adquirindo o conhecimento social 
através das mediações culturais que as inserem no mundo.  

Ainda que a organização de nossos grupos de referên-
cia, no espaço da Educação Infantil, ocorra por um recorte 
etário, essa disposição não pode ser imutável ou mesmo ig-
norada. Se nos constituímos na relação com o outro, e se as 
diferentes experiências deste é que nos afetam, faz parte do 
planejamento das relações educativo-pedagógicas potencia-
lizar a interação entre as diferentes idades, sobretudo entre 
as crianças. 

Não podemos nos esquecer que as linhas divisórias que 
separam as crianças pela faixa etária são marcadas pelas 
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mediações exercidas nas relações, principalmente pelos adultos profis-
sionais, o que implica o desafio de pensarmos sempre em suas rupturas e 
aberturas para o encontro com o outro. 

Em casa, ou na comunidade, as crianças se encontram com irmãos, 
primos e amigos que possuem, ou não, a mesma idade, o que não as impede 
de estabelecerem laços de amizade e de exercerem alteridade entre si. No 
contexto da Educação Infantil, isto não é diferente pois, muitas vezes, são 
seus irmãos, primos ou amigos de outros espaços que as incentivam a par-
tilhar brincadeiras e saberes com outras crianças. É preciso, assim, estar 
atento a essa perspectiva das crianças no encontro com o outro a fim de 
ampliar suas experiências.

É preciso lembrar, também, que a potencialidade da interação entre as 
crianças não recai apenas naquelas de diferentes idades, mas também para 
aquelas que estão com o mesmo tempo de vida. Isso porque ter a mesma 
idade não significa ter a mesma experiência, ainda que se compartilhe de 
aspectos comuns ligados ao desenvolvimento ou as expectativas sociais. As 
diferentes origens das crianças e a variedade de suas experiências se fazem 
presentes, também, entre aquelas de mesma idade. Talvez essa intensida-
de das interações entre crianças de um mesmo grupo etário não seja tão 
novidade nos grupos maiores, mas quando nos referimos aos bebês faz-se 
necessário afirmar e dar visibilidade à capacidade deles de interagir entre 
si, de exercer alteridade uns com os outros. 

Cabe ressaltar a competência de se relacionar e interagir dos bebês, 
expressadas por meios comunicativos não tão valorizados e imediatos de 
codificação, como: o olhar, o toque, o gesto, o choro, balbucio, entre outros. 
Expressões que se configuram como formas comunicativas ainda em pro-
cesso de significação, mas que vão revelando jeitos de ser e de afetar ao ou-
tro como, também, de agir no mundo (SCHMITT, 2014).
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Embora tradicionalmente os diversos campos científicos e a sociedade 
privilegiem as ações dos mais experientes (aqueles que possuem os códi-
gos culturais) sobre os que recém chegam ao mundo, a visibilidade da ação 
social26 das crianças pequenas torna-se necessária. Os bebês, desde cedo, 
se interessam uns pelos outros, se aproximam, se tocam, se apropriam de 
gestos e jeitos uns dos outros, se afetam pelas ações uns dos outros no en-
contro diário e contínuo na Educação Infantil. Desde cedo as crianças são 
capazes de compartilhar aspectos sociais comuns e diversos que interfe-
rem na composição de suas presenças subjetivas nas relações sociais. Sig-
nifica afirmar que as crianças exercem ações sociais e, portanto, educativas 
entre si e que estas fazem parte da composição pedagógica do espaço da 
Educação Infantil.  

É parte da função docente na Educação Infantil reconhecer, acolher, 
dar condições e fomentar possibilidades para a composição de relações en-
tre as crianças desde bebês. Em um tempo e espaço marcado pela multipli-
cidade e simultaneidade de relações sociais (SCHMITT, 2014) aquilo que as 
crianças expressam, elaboram e produzem entre si é parte constituinte da 
estruturação das relações educativo-pedagógicas, portanto, necessita ser 
considerado no planejamento da docência.

26  A tese de Coutinho (2010), já referendada neste documento, e outros estudos como 
Simão (2012), Schmitt (2014) e Vasconcellos (2018) aprofundam a temática sobre a ação 
social de bebês e crianças. Estes últimos ocorreram em unidades de Educação Infantil da 
Rede Municipal de Florianópolis.
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Segundo Musatti (1998) a capacidade da criança em rela-
cionar suas ações com as de outras crianças e de utilizar as 
mediações culturais no uso dos objetos cresce durante os três 
primeiros anos, a partir dos contextos em que fazem parte, 
ampliando suas formas de se relacionar com o mundo social.

Tais considerações tornam pertinente o reconhecimen-
to sobre a capacidade das crianças agirem socialmente, de 
interferir nos processos educativos e nos contextos sociais e 
culturais que fazem parte, ainda que submetidas às relações 
díspares de poder dos adultos.

Assim, a Educação Infantil representa um espaço privi-
legiado, na atualidade, para as crianças, desde bebês, encon-
trar seus pares e outros adultos que contribuem, ampliam, 
diversificam e complexificam seus modos de vida. Cabe às 
profissionais docentes oportunizarem e potencializarem es-
ses encontros por meio de uma postura e planejamento que 
dê abertura e ênfase as ações interativas das crianças.

A visibilidade das interações entre as crianças, especial-
mente os bebês e as bem pequenas, requer das profissionais 
na relação educativo-pedagógica a compreensão e aproxi-
mação de formas comunicativas sutis e diversas, as quais as 
crianças pequenas expressam com mais intensidade: o olhar, 
o choro, o toque, um diálogo iniciado por gestos entre os be-
bês, entre outros exemplos.

Assim como no encontro com os adultos, acreditamos na 
perspectiva de que as crianças entre si aprendem umas com 
as outras. Para a antropóloga Delande (2003) as crianças são 
detentoras e produtoras de saberes, constituídos nas suas re-
lações sociais, tanto com os adultos como com outras crian-
ças, e os transmitem umas às outras. Os bebês e as crianças, 
na instituição educativa, ao se relacionarem, ampliam suas 
possibilidades e a constituição de seus saberes: brincar, pu-
lar, dançar, contar histórias, criar situações, falar, tocar, etc. 
Isso nos remete a pensar que a ampliação dos saberes das 
crianças ocorre, também, pela ação de outras crianças.

Ao considerar a ação social das crianças em seus proces-
sos constitutivos e nos espaços sociais que se inserem, enten-
demos que elas tanto reproduzem como produzem cultura. 

Nesse contexto, o papel da profissional docente não se 
esvai, pois, além desta constituir relações intensas ao apre-
sentar novos saberes às crianças, ela também exerce sua ação 
docente ao planejar espaços e tempos para o encontro entre 

Há formas sutis de a criança 
se relacionar e interagir 
com o mundo. Algumas 
manifestações interativas 
são silenciosas, como o olhar 
e a contemplação de pessoas 
e/ou objetos ao seu entorno. 
O olhar não faz barulho, mas 
envolve intensamente aquele 
que observa.  Isso exige 
dos adultos o cuidado de, 
antes de abordar qualquer 
crianças, observar se não 
interromperá algo que pode 
ser importante naquele 
momento para ela.  
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as crianças que frequentam a Educação Infantil. É parte de 
sua função observar e possibilitar as interações e relações 
entre estas, no sentido de potencializá-las, considerando 
as como atores sociais das relações educativo-pedagógicas. 
Mediante essas relações, devemos pensar a organização dos 
grupos de referência sob a perspectiva da heterogeneidade 
etária e discutir formas de garantir relações entre as crian-
ças, assim como, respeitar o direito delas de encontrarem 
seus irmãos, primos, vizinhos, amigos, independente dos 
grupos dos quais fazem parte e acolher suas iniciativas de se 
encontrarem com outros grupos.

Especialmente as profissionais que atuam com os bebês, 
devem estar atentas a frequência com que estes se encon-
tram com as demais crianças da instituição, construindo es-
tratégias para tal. Essas proposições exigem disposição para 
mediação das relações entre as crianças e os bebês, principal-
mente, quando as primeiras demonstram gestos que causam 
desconfortos (como apertar, carregar no colo e balançar). As 
crianças aprendem a se relacionar e os adultos, no espaço 
educativo-pedagógico, têm uma função importante de apoi-
á-las nesse processo. 

A organização dos espaços e das materialidades interfe-
re diretamente nas relações estabelecidas, como as cercas e 
os limites colocados na porta das salas dos bebês que tendem 
a dividi-los e separá-los das diversas situações que ocorrem na 
unidade educativa. Compreende-se que, mesmo que tais limites 
sejam necessários, em determinadas situações podem ser reti-
rados, oportunizando o encontro entre as crianças. Além da li-
berdade do movimento dos bebês e das crianças bem pequenas, 
também deve-se assegurar a presença de crianças de outros 
grupos para compartilharem momentos na sala, no parque, no 
corredor, no hall e em outros espaços da unidade educativa.
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É importante que, quando os momentos de interação são 
pensados e planejados, se dê mais atenção às trocas entre as 
crianças e não ao comprimento de �atividades� previstas pelos 
adultos. Uma prática que dá bases para este posicionamento 
é a observação e o registro dos encontros entre elas, entendi-
dos como estratégias da ação pedagógica   desenvolvida pela 
unidade educativa.

Em meio a tantas 
relações, um caminho 
a construir... possíveis 
ações das profissionais 
docentes

R etomamos a seguir algumas orientações que per-
meiam o Núcleo da Ação Pedagógica Relações So-
ciais e Culturais na perspectiva de sistematizar, 

reafirmar e reforçar sua importância no âmbito da Educação 
Infantil e suas implicações com a ação das profissionais docen-
tes, com base no reconhecimento dos repertórios culturais, 
tomando como ponto de partida as crianças, suas infâncias 
e seus contextos sociais e culturais. A ampliação e complexi-
ficação desses repertórios exige estratégias de observação, 
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pesquisa e inserção aos universos sociais. A seguir, apresentamos alguns 
caminhos possíveis para a ação das profissionais docentes:

• Privilegiar as conversas e os diálogos com as crianças, individualmente, 
em pequenos e grandes grupos, atentas a composição de diálogos corpo-
rificados que, com os bebês, abrangem formas comunicativas e enuncia-
tivas singulares;

• Estar atentas a constituição das narrativas com e para as crianças, de 
modo que possamos reconhecê-las em suas diferenças, com o cuidado de 
não as aprisionar ao ponto de vista dos adultos;

• Dispor objetos e brinquedos para exploração e brincadeiras das crian-
ças, de forma que dê visibilidade e revelem as diferentes e diversas cultu-
ras, por exemplo: bonecas brancas, negras, indígenas, orientais (algumas 
podem ser confeccionadas com tecido com as crianças e as famílias), ins-
trumentos musicais, tecidos de texturas e origens diferentes; 

• Pesquisar e incluir histórias e contos que valorizem diferentes cultu-
ras. Ampliar o repertório de histórias e contos para além da tradição 
europeia (Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel e outros) 
incluindo contos africanos, indígenas, latino-americanos, orientais, en-
tre outros, através de pesquisa de novos acervos além dos que a unidade 
dispõe.  Observa-se que todo e qualquer material, seja livros ou mídias 
digitais, precisam ser analisados, antecipadamente, pelas profissionais 
docentes, sob o cuidado de avaliar conteúdos impróprios de violência e 
ou de discriminação às crianças;

• Selecionar as imagens expostas nos ambientes da unidade educativa 
de modo que estas enunciem o reconhecimento das diferenças e da di-
versidade.  Por exemplo, a confecção de móbiles para bebês, a exposição 
de gravuras com pessoas ou crianças, deve incluir imagens de mulheres, 
homens, meninos, meninas, bebês, crianças, jovens, idosos, brancos, ne-
gros, indígenas, asiáticos, hindus, latinos, europeus, africanos, pessoas 
com deficiência, entre outros, de maneira a possibilitar, desde cedo, a 
construção de referências implicadas com a sua existência em um mun-
do diverso;

• Reconhecer e valorizar a identidade cultural das crianças promovendo 
e planejando o encontro destas com diferentes manifestações culturais 
de Florianópolis e outros lugares;
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• Disponibilizar elementos das diferentes culturas nos ambientes: canoa, 
balaios, redes de pesca, rendas, tambores, berimbau, chocalhos, bonecas 
africanas (Abaiomi por exemplo), jogos africanos, origamis, mandalas etc.;

• Dispor, com apoio da coordenação, direção e setor de educação especial, 
o acesso aos brinquedos e objetos adaptados às crianças com deficiência, 
como: bolas com guizo, jogos com braile, texturas diferentes etc.;

• Observar e buscar garantias para fomentação de modos de sociabilidade 
que se instauram na relação com as crianças com deficiência e suas famí-
lias. A perspectiva da inclusão está intrinsecamente ligada a alteridade, 
portanto, exige atenção das profissionais para que sejam reconhecidas e 
legitimadas formas diversas de se relacionar;
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• Pesquisar junto às famílias, nas entrevistas/diálogos iniciais ou 
em reuniões específicas, elementos de sua cultura que possam 
ser valorizados e incluídos na ação pedagógica como histórias, 
brincadeiras, músicas e todo tipo de manifestação cultural; 

• Estar atentas às atitudes e falas das crianças e outros pro-
fissionais que indicam qualquer tipo de discriminação, pro-
curando identificar suas origens e exercendo uma postura 
mediadora que respalde os direitos das crianças e suas dife-
renças, de maneira valorativa e respeitosa;

• Estar atentas às atitudes discriminatórias eventualmente 
observadas nas relações estabelecidas entre as crianças, com 
as famílias ou mesmo entre as profissionais;

• Observar, mediar e intervir em situações de desrespeito 
com as crianças ou entre as crianças, com ou entre os adultos;

• Possibilitar que as crianças possam interagir, respeitando 
as diferentes identidades de gênero, em situações diversas, 
mas em especial na brincadeira, sem cerceamento, distinção 
ou discriminação de sexo (a livre escolha para brincar de bo-
neca, de rolar pneu, de carrinho, de jogar futebol, de se fan-
tasiar, etc.);

• Possibilitar acesso às crianças com deficiência respeitando 
suas singularidades e seus modos de convívio;

• Valorizar a cor e a aparência das crianças negras, brancas, 
indígenas, orientais, nas relações de cuidado cotidiano;

• Respeitar às manifestações religiosas das famílias assegu-
rando o direito à heterogeneidade da condição humana, mas 
assegurando o caráter laico da educação pública; 

• Observar as situações de brincadeiras das crianças de modo 
a trazer novos elementos que possam compor outras narrati-
vas do faz de conta; 

• Organizar os espaços onde ocorrem as relações nas situações 
cotidianas de cuidados corporais: troca de fraldas, banho, as 
alimentações, o sono e descanso, entre outros, de forma con-
vidativa e aconchegante. Ações simples devem ser observadas 
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nessa organização, num trabalho conjunto com as profissionais de apoio: a 
limpeza dos banheiros, a troca periódica dos lençóis e fronhas, a forração 
dos trocadores, bem como sua higiene a cada troca, a colocação de brinque-
dos e livros de borrachas próximo da banheira, a utilização individual de toa-
lhas e paninhos para trocar as fraldas, a colocação de toalhas ou ornamentos 
nas mesas onde se realiza as refeições etc.; 

• Estar atentas aos gestos, olhares, expressões e a fala durante os momen-
tos em que ocorrem os cuidados individuais com os bebês e crianças pe-
quenas.  É preciso evitar a mecanização das ações durante os momentos de 
troca de fralda, banho ou alimentação;

• Evitar que as relações de cuidado com bebês e crianças sejam orquestra-
das por movimentos e gestos mecânicos, ou seja, exercidos de maneira cur-
ta, aligeirada e sem atenção aos enunciados deles. A mecanização das ações 
de cuidado impede ou dificulta que as crianças participem destes momen-
tos e tendem a se configurar em situações sutis de violência;

• Observar que os momentos de cuidados individuais são carregados de afeti-
vidade e que adjetivos ou opiniões verbalizadas nessas situações interferem 
na constituição da autoestima das crianças. Assim, é preciso estar atento 
às crianças desde bebês com uma postura que valorize suas características 
próprias, sejam físicas (tipo de cabelo, cor, peso, altura) ou psíquicas;

• A constituição da autonomia das crianças pressupõe o olhar do outro, 
nesse caso, das profissionais, tanto para a mediação do que seja necessário 
quanto para a garantia de recursos que elas necessitam para essas ações; 
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• Proporcionar às crianças, sobretudo aos bebês, momentos de colo, ao lon-
go do dia, possibilitando-lhes proximidade e aconchego;

• Reconhecer e criar condições de participação das crianças em seus cui-
dados próprios;

• Acompanhar às crianças na constituição gradativa da sua autonomia para 
se servir nas refeições, atentos para as questões de segurança alimentar;

• Estar atentas ao cardápio oferecido avaliando a aceitação pelas crianças, 
pontuando, quando necessário, sugestões para sua melhoria;

• Respeitar a necessidade ou desejo das crianças de dormirem, ou não, pre-
vendo espaços acolhedores e com propostas para dormir, ou não;

• Ajudar as crianças a manifestar os seus sentimentos (alegria, tristeza, rai-
va, ciúmes, decepção etc.) e a perceber os sentimentos dos colegas e dos 
adultos com quem se relacionam na busca do respeito mútuo;

• Construir estratégias para observação e registros das interações das 
crianças de forma a obter indicativos para organização e reorganização do 
planejamento;

• Socializar com as crianças registros fotográficos e escritos de maneira a 
ouvir suas opiniões e acolhê-las no planejamento da relação educativa. É 
necessário compreender que o posicionamento das crianças não é igual ao 
dos adultos e que opiniões muito próprias sobre brincadeiras e outras situ-
ações podem redirecionar o olhar e a escuta das profissionais;

• Narrar, em alguns momentos, os encontros entre os bebês contribuindo 
para o processo de significação de si e do outro. Em outros momentos, opor-
tunizar que os próprios bebês possam constituir elos de aproximação e sig-
nificação com o outro bebê sem que sejam interrompidos demasiadamente;

• Compreender que nos momentos em que a profissional está envolvida em 
uma ação individual, com alguma criança ou bebê, as demais continuam as 
suas relações no espaço. Assim, é necessário observar que a ação docente 
estará demarcada também na forma que se organiza o espaço para que as 
crianças possam ter suas iniciativas acolhidas;

• Estar atentas e intervir em conflitos entre as crianças ou situações em que 
surgem apelidos ou brincadeiras que humilham outra criança ou as profis-
sionais que atuam na unidade;



103

• Planejar com as demais profissionais propostas para a área externa de 
forma a incluir elementos e intervenções que promovam o encontro e as 
trocas entre as crianças de diferentes idades;

• Observar os repertórios de músicas, brincadeiras e danças que as profis-
sionais possuem e incluí-las no planejamento de vivências no espaço inter-
no e externo da unidade educativa.     

       

O espaço como “um 
outro” nas relações com 
e entre as crianças

O s espaços das unidades de Educação Infantil nunca são neu-
tros. A presença ou ausência de objetos e a forma como são 
organizados sempre estão comunicando algo sobre e para 

as pessoas que ali convivem e se relacionam. Para uma compreensão mais 
ampla, pode-se afirmar que o espaço é composto por três aspectos que se 
inter-relacionam: físicos (os objetos, a materialidade e o tamanho), sociais 
(os papéis desempenhados pelas pessoas que o compõem e sua função so-
cial) e pessoais (percepção que cada um possa ter do espaço ligado às suas 
experiências sociais). Nenhum desses aspectos existe sem o outro e, dia-
logicamente, interferem entre si. Tal observação nos permite pensar que 
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as relações no contexto da Educação Infantil ocorrem num 
espaço físico, entre pessoas, atravessadas por aspectos cultu-
rais, sociais, políticos e econômicos (CARVALHO, 1990).

Observamos que a postura das profissionais das unida-
des de Educação Infantil, na forma de organizarem o espaço, 
está ligada às condições materiais e institucionais e, também, 
às suas concepções construídas com base em suas expectati-
vas socioculturais relativas ao espaço público de educação e 
ao desenvolvimento infantil. Essas expectativas precisam ser 
fomentadas a partir dos documentos orientadores da Rede 
Municipal de Florianópolis e do Projeto Político Pedagógi-
co da unidade e, dialogicamente, marcar as formas que esse 
espaço social de educação coletiva de crianças é organizado. 
Acreditamos na potencialidade das crianças de participa-
rem do seu processo educativo e das relações desse contexto. 
Desta forma, precisamos pensar e garantir um espaço que dê 
conta de oportunizar a elas o encontro, as trocas e as brin-
cadeiras, descentralizando nosso controle e direcionamento, 
por meio de um ambiente que ofereça elementos e condições 
para o envolvimento das crianças desde bebês. 

O espaço, nesse sentido, representa, como conside-
ra Gandini (1999), um outro educador junto com as demais 
profissionais do grupo. Contudo, não é um educador forma-
do por si mesmo ou pelo acaso, mas sim pela ação humana, 
primeiro pela ação dos adultos que, de forma, consciente ou 
não, vão circunscrevendo nele suas concepções a respeito 
das crianças, de seu papel e das relações a serem ali viven-
ciadas.  E, consequentemente, pelas crianças que interagem 
com a organização e os objetos dispostos, modificando-os em 
investidas espontâneas e intencionais, dando novos sentidos 
a esse lugar. A observação das ações e relações das crianças 
com e no espaço possibilita às profissionais indicativos para 
futuras reorganizações.

Ao tratar da categoria espaço, inevitavelmente, estamos a 
tratar também do tempo, pois estas são categorias interliga-
das que interferem na ação de adultos e crianças, bem como 
são estruturados pela ação destes. A organização do tempo na 
Educação Infantil é demarcada pelo seu espaço físico e social 
e implicada com a composição da vida cotidiana das crianças, 
em um contexto que é coletivo.

 A organização do cotidiano implica pensar na estrutura-
ção de um tempo que é coletivo, mas que necessita dialogar 
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com as temporalidades singulares das crianças, tanto no que se refere aos 
seus ritmos, como da intensidade com que elas vivem e experienciam suas 
interações consigo, com os outros, com o espaço e suas materialidades. 

A partir de uma perspectiva de docência dialógica e não linear, que con-
sidera a ação das crianças, é pertinente reconhecer que as relações no âm-
bito das instituições de Educação Infantil são marcadas por uma condição 
policrônica (HALLS, 2011), ou seja, ainda que a ordem institucional tende a 
ordenar e sincronizar a vida coletiva em uma rotina estruturada, é inevitá-
vel a existência da multiplicidade de eventos interativos, interconectados e 
interdependentes. Ou seja, há uma composição múltipla e simultânea das 
ações e relações de crianças e adultos que habitam esse contexto da educa-
ção infantil. (SCHMITT, 2014)

Os espaços das unidades podem reconhecer e potencializar essa mul-
tiplicidade através de uma organização que possibilite as ações e relações 
das crianças de forma diversa e múltipla, entre elas, com as profissionais e 
com o próprio ambiente.

Como podemos pensar as relações sociais e culturais nos tempos e es-
paços a partir de princípios que respeitem as diferenças?  

• O espaço precisa ser organizado antes das crianças e famílias chegarem 
à unidade educativa com o objetivo de acolhê-las nas novas e reiteradas re-
lações a serem constituídas. Essa organização prévia não se refere a constru-
ção de painéis estereotipados ou decorações padronizadas de personagens 
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da mídia que pouco nos auxiliam na ampliação e complexificação do repertó-
rio cultural. Estamos nos referindo a uma organização que preveja o encon-
tro com adultos e crianças diversas e diferentes, que necessitam se conhecer 
e se sentir acolhidos. Um espaço planejado a partir do conhecimento que as 
profissionais possuem sobre a comunidade, das vivências ocorridas com as 
crianças nos anos anteriores na unidade, do desenvolvimento infantil, res-
peitando e incluindo as especificidades que as constituem; 

• As famílias necessitam de um lugar acolhedor que possa inspirar con-
fiança e, também, que enuncie informações sobre a história e proposta 
da instituição. Assim, a exposição de imagens de vivências das crianças, a 
disposição de pequenos relatos dos projetos (organizados em folder ou em 
painéis), a exibição de vídeos sobre o trabalho desenvolvido, entre outros, 
pode compor um lugar para que as famílias possam ficar durante o proces-
so de inserção. Convites para os familiares entrarem nas salas com seus 
filhos ou filhas, entre outras organizações, podem fortalecer e ampliar essa 
aproximação com a unidade;

• Na organização do espaço é preciso pesquisar e conhecer as diferentes 
origens culturais das crianças, famílias e profissionais que convivem na 
unidade educativa.  Se o espaço educa e enuncia valores e conhecimentos 
para os que nele habitam é preciso observar se ele exprime e garante a pre-
sença das diversas manifestações culturais. Deve incluir, assim, elementos 
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das diferentes etnias-raças através de imagens, brinquedos, sons, sabores, 
texturas, danças, brincadeiras, objetos, entre outros, que nos remetem ao 
contato com as diferentes culturas;

• O espaço não é composto apenas pelos elementos físico materiais, ou 
seja, por objetos ou móveis, mas também por imagens, odores, sons e sabo-
res que também educam e nos formam em nossa subjetividade e coletivi-
dade. Assim, a organização de elementos que oportunizam o contato com 
odores (cheiros de origens diversas, café, canela, lavanda, ervas, livros com 
cheiro, comidas etc.), com sons (das músicas de diferentes gêneros, de obje-
tos que provocam sons e ruídos, telefones, instrumentos musicais, desper-
tador, sinos, campainhas etc.) com sabores (na organização de diferentes 
momentos com a culinária) possibilita às crianças e adultos a ampliação de 
suas formas relacionais, principalmente, no contato com o diverso;

• Organizar os espaços, os tempos e as materialidades para a alimen-
tação de modo que as crianças se sintam acolhidas e respeitadas na cons-
tituição social e singular de seus hábitos alimentares. Neste momento, 
interações entre adultos e crianças ocorrem de forma intensa e necessitam 
da observação das profissionais docentes para a organização e estrutura-
ção de um ambiente que sustente, apoie e incentive as relações das crian-
ças, com elas e entre elas;

• Os brinquedos e outros materiais (que não provoquem riscos de aciden-
tes) necessitam estar ao alcance das crianças possibilitando as suas ini-
ciativas e organizações próprias;

• As imagens expostas no espaço necessitam enunciar, reconhecer e as-
segurar o contato com a diferença e estar no campo visual das crianças. 
Observa-se que nas Unidades Educativas há pessoas de diferentes tama-
nhos — bebês, crianças e adultos - e a disposição de materiais e imagens 
deve considerar a presença destas. Para os bebês, imagens colocadas no 
chão, na parte baixa da parede, na altura dos rodapés, ou mesmo no teto, 
embaixo das mesas e das cadeiras e no encosto do berço podem garantir a 
ampliação de seu campo visual;

• A qualidade na exposição de imagens e a disposição de objetos (mó-
biles, esculturas, brinquedos etc.) não é sinônimo de quantidade. É 
preciso cuidar para que não ocorra uma poluição visual com a exposição 
demasiada de elementos que podem confundir as crianças. Observamos 
que um espaço rico não é traduzido pela quantidade de elementos dispos-
tos, mas, sobretudo, por sua qualidade estética e sua disposição;
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• É importante buscar e garantir um espaço que possibilite a inclusão 
das crianças com deficiência num trabalho conjunto entre SME (Secre-
taria Municipal de Educação) e unidade educativa.  Isso exige o conheci-
mento das necessidades que as crianças apresentam a partir das diferenças 
que interrogam e alteram as relações estabelecidas entre sujeitos, com o 
espaço e com o tempo;

• Na sala de referência das crianças, desde bebês, é preciso observar o 
espaço como proposição para as interações entre si e com o próprio am-
biente, para além da presença do adulto que, muitas vezes, está envolvido 
em outras situações com outras crianças;

• No grupo dos bebês a atenção individual precisa ocorrer com mais fre-
quência do que ocorre com os grupos maiores e sua qualidade depende, 
também, da confiança que as profissionais depositam nas outras crianças 
e no espaço que organizam. Exige das profissionais não apenas o plane-
jamento das ações em que elas estarão presentes, mas também nas si-
tuações em que estarão distanciadas, o que demarca uma importância 
na forma como elas organizam os espaços e os tempos com as crianças. 
A seleção de objetos, a disposição dos móveis, a escolha dos brinquedos e 
demais materiais, o cuidado com o piso forrado com tapetes, a disposição 
do colchão, a escolha das músicas e sons, o cuidado com a luminosidade 
etc. precisam evidenciar o respeito e preocupação das profissionais com os 
bebês, tanto com sua segurança como 
com a constituição gradativa de sua 
autonomia;

• É preciso dispor no espaço das 
crianças, desde bebês, elementos 
que os desafiam e os encorajam a 
experimentar novos movimentos: 
caixas para entrar e sair, obstáculos 
com diferentes elevações, arcos pen-
durados, cabanas, entre outros;

• Dispor às crianças, desde bebês, 
objetos e brinquedos de diferentes 
materiais em quantidade suficiente 
e adequada para explorar (texturas, 
sons, formas e pesos), morder, puxar, 
por e retirar, empilhar, abrir e fechar, 
ligar e desligar, encaixar, empurrar etc.
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• É importante que a disposição dos móveis e objetos não inviabilize os be-
bês de avistarem as profissionais sempre que necessitarem e vice versa. 
A organização dos móveis deve ter a preocupação de observar sua firmeza e 
segurança, bem como de colocá-los em posições que proporcionam apoio aos 
pequeninos, quando estes iniciam suas tentativas de se locomover sozinhos;

• Os bebês e crianças bem pequenas demonstram prazer e curiosidade 
por lugares com pouco espaço (caixas de papelão, o interior das pratelei-
ras e dos armários, as gavetas, os túneis) que podem ser organizados e dis-
postos nos diferentes espaços da unidade educativa;

• O espaço necessita ser organizado e replanejado constantemente ob-
servando a mobilidade das relações vividas entre crianças, profissionais e 
famílias. Deve prever ambientes para o encontro de grandes e pequenos 
grupos e, também, para aconchegar as crianças que necessitarem ou dese-
jarem estar mais sossegadas; 

• É importante organizar espaços que permitam que as crianças fiquem 
sozinhas quando desejarem. Essa preocupação prima pelo respeito à indi-
vidualidade de cada criança, incluindo um aspecto de cuidado e zelo pelo 
bem estar desta, visto que ela não necessita participar rigorosamente de 
tudo que é proposto pelas profissionais docentes ou outras crianças;

• A organização e planejamento do espaço inclui a área externa da unida-
de educativa onde, comumente, as crianças demonstram grande prazer de 
se encontrar. Os espaços externos necessitam de cuidados que garantam o 
contato com a natureza e a provocação para a criação de brincadeiras e jogos 
atendendo as necessidades das crianças de correr, jogar, pular, manipular 
areia, água, folhas, argila, entre outros. É importante incluir nesse espaço 
brinquedos e outros elementos que possam ampliar a capacidade criativa 
das crianças na relação consigo, com os outros e com o próprio espaço. Ma-
teriais como: pneus, cordas, tecidos, bolas, loucinhas, ferramentas, pedaços 
pequenos e grandes de madeira, água, argila, entre outros, são garantidos 
pelo planejamento das profissionais docentes ao preverem esse espaço de 
forma intencional para as relações entre e com as diversas crianças;

• O espaço externo deve ser organizado cotidianamente respeitando a 
presença dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças peque-
nas incluindo elementos que possam acolhê-los em suas especificidades. 
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Aos bebês, que ainda não caminham, podemos dispor tapetes e colchões 
forrados que garantam sua segurança e bem-estar.  Essas organizações 
exigem o esforço das profissionais de levar e trazer os materiais cotidiana-
mente de dentro para fora, e vice versa, o que implica no envolvimento de 
todos as demais profissionais da unidade.

Os pressupostos relativos à brincadeira e as indicações desse núcleo de 
ação das relações sociais e culturais, em certa medida, introduzem as que 
serão desenvolvidas nos núcleos seguintes já que são basilares para a orga-
nização de toda a prática pedagógica com as crianças na Educação Infantil. 
A ênfase neste eixo conceitual do documento de orientações curriculares 
acarreta algumas reiterações de conteúdo ao longo do texto, necessárias 
para demarcação de cada uma de suas partes específicas e, ao mesmo tem-
po, criando vinculações entre elas. Portanto, as relações entre os núcleos 
da ação pedagógica se caracterizam pela complementariedade, pelo entre-
cruzamento e, em muitos momentos, pela intersecção, ou seja, estão em 
constante relação.
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Núcleo da Ação
Pedagógica:  
Linguagens

Linguagens: a criança 
é feita de cem...27

                

O Núcleo da Ação Pedagógica Linguagens é cons-
tituído pelas diferentes dimensões da lingua-
gem a serem contempladas na ação educativa da 

Educação Infantil: Linguagens Oral e Escrita, Visuais e Cor-
porais e Sonoras. Cada qual é tratada em uma parte própria 
onde se aborda suas especificidades conceituais e indicativos 
de ação particulares de forma a garantir um maior aprofun-
damento e detalhamento, mantendo o entrelaçamento entre 
cada dimensão. Da mesma forma, este núcleo das linguagens 
mantém uma relação intrínseca com a brincadeira, as rela-
ções sociais e culturais e a natureza se constituindo como 
aspecto central da ação educacional-pedagógica orientadora 
deste documento.  

27  Alusão ao poema ”As cem linguagens da criança“ de Loris Malaguzzi.
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A linguagem, em todas as suas dimensões, é constituída no âmago das 
relações em sociedade e resulta de um processo histórico, cultural e ideo-
lógico. Nesta perspectiva, ganha forma e sentido na interação social com o 
outro, não sendo mero resultado de um processo de desenvolvimento bio-
lógico e psíquico humano individual (BAKHTIN, 2006, 2009). 

Como parte central do processo de desenvolvimento humano, a lingua-
gem não se resume à formação da palavra ou ao desenvolvimento da fala, 
mas constitui-se por um conjunto de enunciados que, em todas as dimen-
sões e formas, não ocorrem de maneira individual, recebendo sempre um 
sentido atribuído pelo outro por meio da interação social, sendo a enun-
ciação respondida por outra pessoa.  A linguagem como enunciação se ex-
pressa em múltiplas dimensões desde o choro, balbucios, sorrisos, olhares, 
silêncios, gestos, movimentos, letras, símbolos, rabiscos, garatujas, dese-
nhos, danças, músicas, teatros, entre outros.

Portanto, a linguagem não se restringe a formação da palavra (verbal e 
escrita) e do pensamento, mas também abrange e se constitui por um con-
junto de diferentes enunciações. Entretanto, cabe evidenciar que a palavra 
é um fenômeno ideológico por excelência, o que significa dizer que ela está 
relacionada com a realidade material e concreta, com a vida (BAKHTIN; 
VOLOCHÍNOV, 1926). É no contexto social que a palavra ganha sentido e 
significado e se torna elo mediador na comunicação entre as pessoas. A pa-
lavra é verbalizada do indivíduo para o contexto social, lugar onde ela é ma-
terializada em uma relação entre o verbal e o extra verbal, entre o dito e o 
não dito, ou seja, no intervalo entre uma palavra proferida e outra. É daqui 
que também podemos afirmar a linguagem (não só a palavra) como dialógi-
ca por se constituir em discurso a partir da interação entre o ponto de vista 
de um e o ponto de vista de outro, é a atividade viva do diálogo entre o eu e 
o outro. A comunicação de um requer a réplica do outro, a resposta. É isso 
que torna um diálogo vivo e inacabado, que se complementa pelos sentidos 
atribuídos a cada palavra, sentidos esses que são constituídos e valorados 
socialmente (BAKHTIN, 2015).

Compreender a linguagem como dialógica é fundamental para pensar-
mos o nosso agir com as crianças nos contextos coletivos de Educação In-
fantil, coloca em evidência a importância da escuta, do diálogo, da empatia 
e da alteridade. Evidencia a necessidade de nos atentarmos ao que dizemos 
às crianças, ao como dizemos e ao que apresentamos de referenciais artís-
ticos (músicas, histórias, poesias, entre outros) e como nos comunicamos 
com elas através dos gestos, olhares, movimentos (bruscos ou sutis), mar-
cando também uma integração à corporeidade do outro.

Esta compreensão de linguagem orienta este documento, e este Núcleo 
de Ação Linguagens, constituído por um conjunto de três âmbitos: oral e 
escrita, visuais e corporais e sonoras que buscam orientar uma docência 
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para a Educação Infantil de forma mais horizontalizada às crianças, bus-
cando compreendê-las a partir de seus diferentes modos de expressão. 

Por se tratar de um núcleo que reúne as diferentes linguagens e expres-
sões, torna-se fundamental destacar introdutoriamente estes aspectos ge-
rais que interligam todas as dimensões e apresentar as particularidades 
conceituais e práticas que compõem cada qual e que, por vezes, as diferen-
ciam entre si.

            
 Linguagens oral e escrita

No âmbito das linguagens oral e escrita tomamos a compreensão de 
linguagem, acima referendada, no sentido de que a linguagem integra as di-
ferentes estratégias de comunicação e expressão, na relação entre o verbal 
e o extra verbal, como um conjunto de enunciados que tem uma função na 
formação da intersubjetividade e na constituição das narrativas, sobretu-
do, pelas crianças no contexto educativo.

A perspectiva pedagógica com as linguagens oral e escrita no contex-
to da Educação Infantil vincula-se a esta mesma função social, qual seja, a 
criação de sentidos de expressão e comunicação situadas no tempo, na cul-
tura e na história.  Em diálogo com as teorias de Mikhail Bakhtin situa-se a 
linguagem como toda e qualquer interação comunicativa presente na vida 
social tendo, cada uma delas, usos relativamente estáveis de enunciados.28 

Nesta direção, a Educação Infantil valoriza o processo de apropriação 
da linguagem como um caminho desde o gesto ao desenho, da brincadeira 
de faz de conta à palavra. Desse modo, como afirma Britto (2005, p. XIV): 

[...] o desafio da Educação Infantil não é o de ensinar letras, mas o de 
construir as bases para que as crianças possam desenvolver-se como 
pessoas plenas e de direito e, assim, participar criticamente da cultura 
escrita, convivendo com essa organização discursiva, experimentar, de 
diferentes formas, os modos de pensar típicos do escrito.

                  
Assim, a formação do leitor e produtor de textos e o processo de letra-

mento rompe com uma lógica meramente mecanizada da decodificação de 
símbolos, letras e números, onde a literatura se apresenta como uma fonte 
inesgotável de constituição da linguagem pela criança. Os artefatos da cul-
tura letrada, os poemas e narrativas de origem oral e escrita e os livros pos-
sibilitam uma ação mediadora do adulto junto à criança, mas, sobretudo, 
uma diversificação e ampliação de seus repertórios e experiências. 

           

28  Chamados gêneros de discurso – ver mais a frente neste NAP.
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 Linguagens Visuais: 

A presença das linguagens visuais na Educação Infantil 
está entrelaçada com o conjunto das demais dimensões da 
linguagem deste núcleo de ação e se assenta em alguns con-
ceitos gerais sobre a linguagem, em diálogo com algumas es-
pecificidades teórico-práticas das expressões da arte. 

Toma-se como pressuposto a constituição social, históri-
ca e cultural dos processos educativos com as crianças e sua 
dinâmica de reprodução/apropriação versus criação/produ-
ção da cultura, utilizando-se de lógicas próprias para intera-
gir, conhecer, pensar, dizer, enfim, dialogar com o mundo.

Entendemos por cultura o conjunto de significados e 
sentidos produzidos pela humanidade. Um conjunto consti-
tuído a partir “da relação que os seres humanos socialmente 
organizados estabelecem com o tempo e com o espaço, com 
os outros seres humanos e com a natureza” (CHAUI, 2009, p. 
169). Essa expressão se dá por meio da arte, filosofia, costu-
mes, política, religião, culinária, folguedos, ciência, brinque-
dos e brincadeiras, artesanato, entre outras “obras, feitos, 
ações e instituições” (Ibid). Assim, os diferentes grupos so-
ciais expressam a sua cultura de maneira também diversa e a 
partir das especificidades que os compõem, por meio de suas 
produções culturais.                

É importante atentarmos à diferenciação entre pro-
duções artístico-culturais de forma geral e as produções 
culturais das crianças (desenhos, pinturas, colagens, dra-
matizações, esculturas, cantorias, construções, instalações, 
composições, fotografias, audiovisuais etc.), pois estas estão 
relacionadas ao conjunto das culturas infantis e, como tal, de-
vem ser reconhecidas, consideradas, incentivadas e amplia-
das no cotidiano educativo-pedagógico da Educação Infantil.  

Já linguagens da arte ou linguagens artísticas são as for-
mas como a arte se organiza e se manifesta. Formas marcada-
mente disruptivas, abertas, transgressoras, não padronizadas 
e autorais. As linguagens da arte possuem os seus próprios 
elementos, códigos e materialidades por meio dos quais as 
crianças também se expressam, mas sem a intencionalida-
de do adulto. “Para a criança o desenho interessa enquanto 
processo, é o ato de brincar desenhando, como expressou um 
menino: “o desenho me interessa enquanto estou desenhan-
do. Depois que fica pronto ele fica parado” (ALBANO, 2013, 

Sobre as culturas
infantis e suas relações
com a brincadeira, veja
também a Parte 2 deste
documento: A Brincadeira
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p. 34). Desse modo, ressaltamos que não compreendemos as 
produções/criações das crianças como arte. 

A criança e o adulto, quando em relação com as diferen-
tes linguagens da arte, podem vivenciar processos parecidos 
quanto à entrega ao momento da criação e quanto as próprias 
possibilidades que esta engendra. Cunha e Borges (2015) 
apontam semelhanças nos modos como crianças e adultos 
(artistas ou não artistas) vivem sua relação com a arte.  Para 
as autoras, 

A arte faz de conta. Crianças e artistas fazem de conta que 
um rabisco, um objeto, um fragmento, um pensamento se 
transformam em outra coisa (...). Artistas e crianças per-
cebem o mundo e dão sentido a ele através de formas sin-
gulares. Utilizam seus sentidos de modo mais aguçado do 
que a maioria dos adultos que deixaram para trás essa ca-
pacidade humana de ver, imaginar e simbolizar (CUNHA; 
BORGES, 2015, p. 85). 

Reconhecer essas semelhanças é de grande importância, 
pois estas evidenciam a possibilidade humana em estabele-
cer relações singulares e ampliadas com o mundo. Entretan-
to, as diferenças nos modos como crianças e adultos vivem 
a relação com a arte e seus processos de expressão, signifi-
cação e criação necessitam ser também consideradas, uma 
vez que, enquanto fenômeno expressivo, a criação tem im-
plicações diferentes para a criança e para o adulto. Em suas 
criações, a criança, ainda que afete o ambiente, não o faz in-
tencionalmente “pois tudo o que a criança faz, o faz em fun-
ção da necessidade do seu próprio crescimento, da busca de 
se realizar” (OSTROWER, 1997 apud ALBANO, 2013, p. 33-34).                                

O encontro da criança com as linguagens da arte é essen-
cialmente relacional. Essas relações abarcam não apenas a 
produção (ou seja, o ato em si de desenhar, cantar, esculpir, 
fotografar, pintar, criar vídeos etc.), mas também o movi-
mento de conhecer e apreciar diferentes produções artísti-
cas, instrumentos e materialidades. 

Todas as linguagens da arte se inter-relacionam, são 
igualmente importantes e uma determinada linguagem ar-
tística amplia as relações com outras linguagens. Para as 
crianças, assim como de forma geral para a arte, as fronteiras 
entre uma e outra linguagem não são muros intransponíveis, 
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ao contrário: para a criança que se põe a desenhar e cantar, 
simultaneamente, por exemplo, a criação dá-se num todo, 
sem distinção. 

Considerando as especificidades das linguagens artísticas 
e seus entrecruzamentos, elas serão tratadas, neste documen-
to, no sentido da experiência estética, da possibilidade de acio-
nar e aguçar os sentidos (visão, audição, tato, olfato, paladar), 
por meio da qual as crianças podem ampliar suas formas de 
sentir o mundo e sentir-se no mundo corporalmente.

Linguagens Corporais e Sonoras   

Esta dimensão reúne diferentes linguagens que se cons-
troem na e a partir da integração entre as manifestações 
gestuais-corporais e sonoro-musicais. Inclui questões imbri-
cadas ao corpo, à gestualidade e movimentos humanos, aos 
sons da natureza, do ambiente e daqueles produzidos pela 
humanidade. Inclui, ainda, conceitos e práticas relativas ao 
conjunto das produções artístico-culturais relacionadas às 
dimensões corporais e sonoras, tais como: o teatro, a dança, 
o circo e a música.  

Toma-se como pressuposto que ao longo do desenvolvi-
mento da humanidade edificamos de forma não linear, por 
meio das nossas relações com o mundo natural e cultural, mo-
dos de ser e construir a nossa corporeidade, de nos relacio-
narmos com nós mesmos, com a nossa presença-movimento 
no espaço-tempo, assim como com a presença-movimento 
do(s) outro(s).  Quando falamos em corporeidade estamos nos 
referindo à totalidade do ser humano, o próprio termo reve-
la a busca pela superação da suposta separação entre corpo 
e mente, tão enfatizada pela tradição grega e cartesiana (SÁ, 
2002, p. 08). As práticas culturais, sociais e todo o conheci-
mento produzido em torno do corpo e pelo corpo dão con-
tornos para os modos de ser, estar e se comunicar no mundo, 
constituindo a corporeidade. 

Também podemos dizer que tecemos uma linguagem 
corporal com a qual, nas suas mais diversas manifestações 
� como a dança, o teatro, gesto, o olhar, a mímica, posturas 
corporais, movimentos, entre outras, expressamos significa-
dos, demonstramos emoções e ideias.  Para Le Breton (2006, 
p. 07) é do corpo que “nascem e se propagam as significações 
que fundamentam a existência individual e coletiva”, sendo 

Aqui nos remetemos às 
teorias de Vigotski e 
Bakhtin, para as quais a 
linguagem e suas múltiplas 
dimensões se constituem 
por meio das relações 
sociais e ganham forma e 
sentido na interação com 
o outro. São, portanto, 
sempre relacionais, 
sociais e culturais, como já 
afirmados.

Corporeidade aqui 
entendida como "o que 
constitui um corpo tal 
qual é, e cada corpo é uno, 
individual e inalienável". 
(SANTIN, 2005 p. 104).

No texto da Brincadeira, 
já anunciamos, a partir de 
Walter Benjamin, sobre a 
potência revolucionária 
da experiência para a 
constituição humana, que 
se dá desde a infância. 
Pela experiência, a criança 
vai conhecendo e se 
apropriando do mundo, 
e assim ultrapassa o já 
conhecido e a si mesma. 
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“através do corpo, que o homem se apropria da substância de 
sua vida traduzindo-a para os outros, servindo-se dos sistemas 
simbólicos que compartilha com os membros da comunidade”. 

Nosso corpo, assim como o de cada criança, traz consigo 
e comunica não somente características e semelhanças físi-
cas, biológicas. Ele carrega marcas, fala quem somos, o que 
experienciamos em relação a gênero, etnia, religião e sexua-
lidade. É, e revela, nossa singularidade em relação ao outro, 
nossa identidade.  

Contemplar cada uma destas especificidades, porém, 
não significa desconsiderar a integração entre as linguagens 
e entre elas e as demais áreas. Por isso, embora conceitos e 
orientações acerca das linguagens corporais e sonoras, bem 
como das demais linguagens que compõem este núcleo, por 
ora tratados em suas especificidades, sejam centrais, não po-
demos perder de vista que as crianças da Educação Infantil se 
expressam e aprendem por meio de processos imaginativos, 
inventivos, de experimentação e descobertas que acontecem 
de forma integrada. 

“(...) é uma superfície na 
qual estão inscritos tanto os 
desígnios da dominação e da 
mais degradante servidão 
humana, o sacrifício, os estigmas 
do passado, os conflitos, as 
repressões, a dor, a alienação, 
quanto os desejos, os afetos, 
a alegria, os sonhos, o prazer, 
a luta, a transgressão, a 
resistência”. (SILVA, 2010, p. 80).
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Linguagens oral e 
escrita: os gestos, a 
palavra, as narrativas  
e a literatura

Há que se afinar o corpo até o último sempre. 
Exercer-se como instrumento capaz de re-
ceber a poesia do mundo. Poesia suspensa em 

rotação e translação. Movimentos moderados 
alinhavando dias e luares, estações e colheitas, 

minutos e milênios, provisoriamente.
Há que se ter o ouvido incapaz de olvidar 

ruídos de asa e bússola que arranham o silêncio 
com viagens. Ler no vento notícia de aroma 

e sumo. Pisar a terra sem sufocar a semente 
grávida de árvore e fruto

(QUEIRÓS, 1991, n.p.5)

A recolha das palavras de Bartolomeu Campos Queirós, imersas 
no seu livro Minerações, inspira nossa aproximação às ideias 
de entrega, presença, atenção, escuta e observação, inteireza e 

intencionalidade tão necessárias a qualquer ação humana e, em particular, 
na ação educativo-pedagógica com crianças desde bebês. Que neste fazer 
estejamos abertos para receber e dar poesia! Poesia29 no seu sentido mais 
amplo, mais do que a construção da palavra, mas a sensibilidade e a estéti-
ca das coisas que nos rodeiam. Como anuncia Manoel de Barros �a poesia é 
a infância da língua� e é rodeada da meninice do dizer.

29  Em relação à diferença entre poema e poesia Lyra (1986) afirma que o primeiro possui 
existência concreta, é um objeto empírico, enquanto a segunda tem substância imaterial, 
só existe em outro ser. 
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            Com esta poética, esta versão revisitada da dimensão 
das linguagens oral e escrita, no âmbito do Núcleo de Ação 
Pedagógica (NAP) das Linguagens, dá uma especial atenção 
à linguagem literária � como constitutiva da oralidade e da 
escrita � e busca ampliar a relação da criança com a ficcio-
nalidade das narrativas poéticas e suas construções. Busca, 
inicialmente, relacionar as particularidades dos processos 
de apropriação das linguagens pela criança, desde bebês, em 
contexto coletivo de educação, desde o gesto, olhares, risos e 
choros até a palavra, as narrativas e a literatura. 

                                                 

Diálogos entre e com 
as crianças: entre 
sons, olhares, gestos, 
risos e choros...

O s bebês olham para todos os lados, estão atentos 
a tudo e a todos.  Buscam os sons, se encantam, 
estranham e se assustam com o mundo sonoro.  

Observam-nos atentamente quando falamos com eles. Pres-
tam muita atenção em nossas expressões e gestos, seja quan-
do estamos lhes contrariando ou incentivando, oferecendo 
ou pedindo algo, perguntando ou respondendo, rindo ou 
chorando, narrando ou cantando. Aos poucos, e sempre de 
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forma cada vez mais complexa, os bebês passam a nos imitar, 
balbuciar, gesticular, se movimentar na busca pela criação e 
instauração de relações comunicativas e expressivas conos-
co, entre eles e com o mundo. 

Os bebês, quando imitam, estão reelaborando e demons-
trando o modo como se apropriam do que vivenciam nas rela-
ções sociais das quais fazem parte. Seus choros, risos, gestos 
e movimentos, significados e narrados pelo outro (as crian-
ças bem pequenas e pequenas, as profissionais docentes, os 
diferentes adultos da relação), são enunciados constitutivos 
da linguagem oral. A observação ao modo como os bebês in-
teragem entre eles e deles com os objetos pode ser caminho 
para compreendermos o modo como significam o mundo e 
iniciam suas primeiras brincadeiras.

Neste sentido, é preciso lembrar que a comunicação en-
tre os adultos e os bebês é permeada não apenas pela oralida-
de, pela fala, mas também é composta por expressões extra 
verbais envolvendo corpo, olhar, movimentos, esperas e to-
ques. Segundo Bakhtin e Volochínov (1996, p. 43): �Todas as 
manifestações verbais estão, por certo, ligadas aos demais ti-
pos de manifestação e de interação de natureza semiótica, à 
mímica, à linguagem gestual, aos gestos condicionados, etc.” 
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 Dessa maneira, é fundamental que os adultos prestem 
atenção naquilo que vai junto com a palavra falada, ou seja, 
ela não acontece isolada da entonação do corpo, do gesto, da 
emoção e do sentido.

Quando conversamos com o outro, nesse caso com os 
bebês, não falamos apenas com a voz, dizemos muito com 
o nosso corpo e pelos movimentos, sentidos, valores que 
o acompanham.  Os bebês, as crianças bem pequenas e as 
crianças pequenas não estão alheias ao que enunciamos se-
jam por palavras, gestos, olhares ou movimentos corporais. É 
importante ter atenção ao que os bebês observam e como nos 
respondem e nos dizem do que apreendem. 

Assim, na inserção ao nosso cotidiano, podemos nos 
questionar: nos momentos em que vamos exercer uma ação 
de cuidado como de higiene e alimentação anunciamos ou 
avisamos nossa chegada junto ao bebê? Percebemos que es-
tamos tocando um outro ser humano? Nos preocupamos em 
avisá-lo sobre o que vai acontecer? Observamos a sua respos-
ta ao nosso chamado? Percebemos a forma como o tocamos? 
Temos este toque também como uma forma de comunicação? 

Tardos (2008) afirma que, muitas vezes, no contexto de 
educação coletiva com crianças, dizemos muito mais pelo 
nosso corpo do que pela palavra em si. O que implica es-
tarmos atentos não apenas na necessidade de como e o que 
conversamos com as crianças, mas também no que o nosso 
corpo, gestos e expressões complementam ou contradizem 
dessa comunicação. A própria perspectiva da resposta do 
outro, expressada pelo tempo disponibilizado pela espera e 
acolhimento da manifestação deste, revela um tipo de comu-
nicação caracterizada não pelo monólogo, mas pelo diálogo. 
Uma troca de significados e sentidos sociais constituídos e 
concretizados pelo encontro do eu com o outro. 

A linguagem exerce uma função fundamental na cons-
tituição da (inter) subjetividade. Se, como afirma Vygotski 
(1995), aquilo que eu sou passa primeiro pelo outro, o que co-
municamos ao outro interferirá na sua constituição, na sua 
identidade. Desta forma, não devemos nos referir às crianças 
e às suas famílias de forma pejorativa e estereotipada, utili-
zando diminutivos, apelidos, falsos elogios, ironias etc. As-
sim, é importante estarmos atentos ao nos dirigimos a elas 
chamando-as pelos seus nomes e com o cuidado na forma 
como contribuímos para a construção de sua identidade.

Para maior aprofundamento,  
verifique: SCHMITT (2014).
 Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.
br/xmlui/bitstream/
handle/123456789 
/135380/334486.
pdf?sequence=1& 
isAllowed=y

Para maior aprofundamento, 
verifique: Castro (2016).
Disponível em:
https://repositorio.ufsc.
br/xmlui/bitstream/
handle/123456789/ 
173271/345339.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789
/135380/334486.pdf?sequence=1&
isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789
/135380/334486.pdf?sequence=1&
isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789
/135380/334486.pdf?sequence=1&
isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789
/135380/334486.pdf?sequence=1&
isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789
/135380/334486.pdf?sequence=1&
isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789
/135380/334486.pdf?sequence=1&
isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/173271/345339.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/173271/345339.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/173271/345339.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/173271/345339.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/173271/345339.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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A comunicação atravessa todos os espaços e tempos em 
que adultos e crianças estão juntos e/ou quando as crianças 
estão somente entre elas. Dentro desta concepção também 
podemos falar que o espaço físico, a sua organização, os ob-
jetos, cores e sabores nele presentes são fontes e meios de 
comunicação para os que estão nele inseridos. Assim, de-
vemos planejar e refletir constantemente sobre a maneira 
como o espaço está organizado e os elementos que o compõe. 
Devemos perceber as comunicações implícitas e explícitas 
que este espaço comunica planejando-o30 e reestruturando-
-o sempre que necessário. Para além das imagens dos bebês, 
crianças bem pequenas e crianças pequenas e suas respecti-
vas famílias, é importante que a organização dos espaços seja 
composta por características culturais que lhes possibilitem 
conhecer pessoas de diferentes etnias-raças, artefatos e obje-
tos que se relacionem com a ampliação estética do que é apre-
sentado a eles.

30  Este planejamento necessita ser coletivo, por meio de uma comunica-
ção constante com as crianças, a partir dos indicativos que elas nos dão, 
entre profissionais de diferentes grupos em diálogo com a supervisão e a 
direção, considerando, também, os elementos trazidos pelas famílias em 
diferentes momentos do cotidiano. Ver capítulo das Estratégias da Ação 
Docente.

Sobre os elementos 
e imagens que 
integram os espaços, 
veja também NAP 
das relações sociais 
e culturais.
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É necessário planejar considerando, também, diferentes 
espaços da unidade educativa — que não seja o de referência 
do grupo que atuamos — onde estão outras crianças de várias 
idades com as quais o encontro e a interação possibilitam a 
apropriação da linguagem oral. Estes encontros que ocorrem 
no movimento do cotidiano por iniciativas das crianças para 
estarem juntas precisam ser acolhidos e sem hora marcada de 
maneira rígida pelos adultos, mas não livres da sua mediação.  

Promover a autonomia e as iniciativas dos bebês depende 
de uma condução mediada pelo olhar, pela observação e pela 
organização do espaço com uma presença que não interfira 
constantemente de modo direto. Deste modo, temos mais chan-
ce de garantir segurança ao grupo permitindo que as crianças 
escolham, dentre as opções que lhes oferecemos, quais espaços 
transitarem e com quais objetos e brinquedos interagir.  

Outro momento fundamental em que a comunicação e 
a expressão corporal com os bebês se fazem presentes são 
quando recebem cuidados direto com o seu corpo, ou seja, ao 
longo dos períodos de alimentação, higiene e descanso, quan-
do devemos estar atentos a nossa ação gestual, corporal dire-
ta para com eles e destes para com seu próprio corpo. Ainda 
que estes aspectos sejam válidos para as relações com todas 
as crianças, é preciso considerar o fato de que a relação do 

Para maior 
aprofundamento, 
verifique: SCHMITT 
(2019). Disponível 
em: http://www.
portaldeperiodicos.unisul.
br/index.php/Poiesis/
article/view/8217/4632

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/8217/4632
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/8217/4632
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/8217/4632
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/8217/4632
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adulto com o corpo do bebê é mais recorrente, dada sua con-
dição psicoemocional e fisiológica.

Manferrari (2011) chama a atenção sobre a importância 
de a disposição do adulto comunicar para as crianças as dife-
rentes situações que estão ocorrendo. Torna-se importante, 
também, narrar o que ocorrerá como meio de oferecer se-
gurança a elas, seja quando estamos em contato físico direto 
com elas ou por outras ações mais distanciadas. Desta forma, 
ter atenção ao movimento corporal que será estabelecido 
conduzindo a ação com tom de voz sereno, com olhar aten-
cioso ao olhar do bebê, refletindo e agindo com cuidado no 
momento de tocá-lo. A atenção a estes cuidados configura-se 
como um “pedir licença” para interagir com o corpo do bebê 
em um momento de troca de fralda, banho ou troca de rou-
pas. Assim, constitui-se um contínuo processo de narrativa 
em que um elo comunicativo, por diferentes enunciações, vai 
sendo firmado entre as profissionais docentes com a criança. 

A narrativa chega cedo à vida da criança, já em seus pri-
meiros dias de vida, isto é, na medida em que a criança entra 
em contato com a linguagem também está em contato com a 
narrativa [...] A narrativa chega através da conversa do adul-
to que conta ao bebê o que fez e aconteceu, familiarizando-o 
com os ritmos do relato e com o que eles significam. (GIRAR-
DELLO, 2007, p. 40). 
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Desta forma, destacamos a importância de narrar de si, 
do outro e das coisas do mundo, das relações em que bebês e 
crianças fazem parte, pois o ato de narrar potencializa a re-
lação afetiva entre bebês, crianças e adultos como um ato de 
entrega de si ao outro. As narrativas para as crianças, desde 
que são bebês, reforça a ideia do quanto a presença delas é im-
portante e é considerada naquele dado espaço, no nosso caso, 
no espaço coletivo de Educação Infantil (MANFERRARI, 2011).

 Entendemos que este processo contribui com a cons-
tituição da linguagem oral das crianças que, desde bebês, 
vão se apropriando dos sentidos e significados vivos que são 
atribuídos pelos adultos e crianças, aos gestos, movimentos, 
olhares e palavras que são enunciados.  Considerar as dife-
rentes estratégias comunicativas dos bebês e crianças reitera 
o fluxo contínuo da comunicação entre eles e as profissionais 
docentes, aspecto que sempre solicita ao outro uma resposta, 
um olhar que acolhe e um gesto que abrace aquilo que estão 
comunicando. 

Brincando com 
gestos, palavras, 
histórias e poemas

A s práticas educativo-pedagógicas que priorizam 
uma construção cada vez mais significativa e 
complexa da gestualidade infantil, das suas nar-

rativas, desenhos e palavras contribui para que as crianças 
sejam contadoras-criadoras e leitoras de histórias, sendo ca-
pazes de reinventar ludicamente o mundo dos sons, dos ges-
tos e das palavras. Este processo que inicia a linguagem oral 
está vinculado ao brincar e, segundo Kishimoto (2010, p. 31), 
“é por meio do faz de conta que as crianças assumem papéis 
de pais, vendedor, super-herói, criam diálogos, a partir de 
guias metacognitivos, que desenvolvem a oralidade”. 



126

Para Vygotski (1995) o desenvolvimento da escrita está fixado na histó-
ria da gestualidade e da fala humana, uma vez que a gestualidade, para ele, 
é a fonte da atividade gráfica: desenho e escrita. Os gestos, nesta perspec-
tiva, são compreendidos como uma forma de escrita no ar, no espaço, as-
sim como os primeiros rabiscos das crianças são entendidos como “gestos 
fixados no papel”, sendo que ambos constituem formas expressivas uma 
vez que significam algo. Vale lembrar que a significação é de origem socio-
cultural e mediadora de todos os processos psíquicos.

O processo de desenvolvimento da escrita se dá, também, por meio 
da alfabetização e do letramento e, neste sentido, faz-se necessário com-
preender letramento como os usos que as pessoas fazem da língua escrita 
nas diferentes esferas da vida social (familiar, escolar, jornalística, literá-
ria, acadêmica etc.) situados no tempo e no espaço. Podemos exemplificar 
como eventos de letramento a leitura de livro para uma criança, a escrita 
de um bilhete, de um artigo científico, a leitura de uma bula de remédio etc. 
A alfabetização, por sua vez,

[...] é parte do letramento e, no interior dele, se anuncia com uma especi-
ficidade muito bem marcada: alfabetizar exige criar condições para que 
os sujeitos se apropriem do sistema de escrita alfabética, fazendo-o no 
âmbito dos usos sociais dessa modalidade da língua, o que significa com-
preender que o processo de alfabetização precisa se dar no âmbito dos 
gêneros do discurso. Assim, expressões como “alfabetizar letrando” ou 
“alfabetização para o letramento” perdem sentido, porque não se coloca 
a possibilidade de dicotomizar ambos os conceitos: eles estão em estrei-
tas relações um com o outro, já que a apropriação do sistema de escrita 
alfabética não pode se dar fora dos usos sociais da escrita (FLORIANÓ-
POLIS, 2016, p. 80).
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Mello (2010) afirma que a formação de leitores e pro-
dutores de textos exige a compreensão de como as crianças 
aprendem a linguagem escrita e como se tornam leitoras.31 

De acordo com a autora, esse é um processo complexo que 
tende a ser simplificado e a relação entre a escrita que repre-
senta a fala que, por sua vez, representa a realidade, tende a 
ser reduzida a uma relação direta da letra que representa o 
som para ela: 

“devemos chamar a atenção da criança primeiro para o 
significado do texto — ou seja, para a relação entre escri-
ta e realidade — e só mais tarde é que chamaremos sua 
atenção para o aspecto técnico da escrita, para a manei-
ra como se escreve, ou seja, para a ligação entre escrita e 
fala” (MELLO, 2010, p.  47).           

Nesse sentido, é fundamental que a criança compreenda 
por que lemos e escrevemos e que encontre sentido nos atos 
de leitura convivendo e vivenciando as diferentes formas de 
organizar o discurso escrito. 

Na perspectiva do letramento isso significa acolher as 
curiosidades das crianças em relação às letras, às palavras 
e seus significados, assim como possibilitar a compreensão 
do uso social da escrita no cotidiano através do acesso aos di-
ferentes suportes da escrita (papéis, cadernos, computador 
etc.); aos instrumentos de escrita (caneta, teclado, giz etc.) 

31  Ver Mello em texto sobre as contribuições da Educação Infantil para a 
formação do leitor e produtor de textos no documento Diretrizes Educa-
cionais Pedagógicas para a Educação Infantil / PMF-SME, 2010.  

Sobre os processos 
de apropriação da 
linguagem e função 
social da educação 
infantil, veja a Parte 
1 deste documento. 
Rocha (2012)
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e; aos variados gêneros do discurso — (ex.: lista de compras, 
carta, poesia, história em quadrinhos etc.).  

A diversificação destes gêneros e suportes de textos na 
Educação Infantil tem por objetivo potencializar os proces-
sos de apropriação, produção e expressão das linguagens oral 
e escrita das crianças, desde bebês, sem nunca ter como ob-
jetivo qualquer grau de domínio de conteúdo a ser apresenta-
do e apreendido pelas crianças. Da mesma forma, qualquer 
domínio relativo à alfabetização não tem nenhum caráter 
de terminalidade na Educação Infantil. Os domínios de ler e 
escrever estarão presentes na medida em que respondam às 
demandas das crianças nas suas ações de brincadeira, inte-
rações e produções artística-culturais que envolvam a lingua-
gem escrita. 

A proposição de situações que envolvam a escrita e a 
leitura deve ser considerada em um campo mais amplo de 
significação, o que requer pensarmos os espaços onde a brin-
cadeira, a gestualidade, o desenho, a fala, as interações, ou 
seja, as múltiplas expressões humanas acontecem e como 
são incentivadas a serem experiência das crianças, sozinhas, 
com seus pares e/ou adultos. Além da garantia de um espa-
ço e tempo próprio para estas expressões, e de orientações 
pedagógicas que viabilizem o desenvolvimento de diferentes 
linguagens, é preciso refletir e organizar os elementos ma-
teriais, diversificados e de qualidade, que possam ser utili-
zados pelas crianças (e adultos) na construção de situações 
significativas em que falar, manusear livros - revistas, gibis, 
folhetos, jornais, catálogos etc. - ler, desenhar e escrever 

Existem diversos gêneros 
do discurso, que podem 
ser classificados como 
primários (diálogo oral, 
carta, bilhete, etc.) ou 
secundários (reportagem 
jornalística, bula de 
remédio, artigo científico, 
contos de fada, poema, 
crônica, etc.). Os gêneros 
literários fazem parte 
dos gêneros do discurso, 
mas se distinguem pela 
especificidade da própria 
linguagem literária, que não 
objetiva ser informativa, 
mas sim ficcional, 
utilizando-se de diferentes 
recursos estilísticos, 
metafóricos e lúdicos, como 
é o caso do romance, da 
poesia, da fábula, do conto, 
dentre outros. Os suportes 
de gênero, por sua vez, 
são objetos e/ou locais nos 
quais os gêneros do discurso 
estão, como o livro, o jornal, 
o outdoor, etc. 
Para um maior 
aprofundamento conceitual 
sobre gêneros do discurso, 
veja: BAKHTIN Mikhail. 
Estética da criação verbal. 
São Paulo, Martins Fontes, 
2003.
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sejam modos de brincar. Um brincar capaz de desafiar cons-
tantemente as crianças a descobrirem e se apropriarem dos 
encantos e especificidades das linguagens oral, do desenho e 
da escrita promovendo a curiosidade infantil, construindo e 
fortalecendo os processos de imaginação da produção da cul-
tura infantil. 

Embora as crianças lancem mão de formas de comunica-
ção e elaboração de significados em diferentes situações que 
não só aquelas que são propostas com a finalidade de pos-
sibilitar experiências específicas nesses campos, contem-
plá-las nessas diferentes situações é possível à medida que 
a profissional docente, ao estruturar os espaços e ao propor 
brincadeiras de faz de conta com jogos e propostas com as 
diferentes linguagens, pode dispor intencionalmente objetos 
e mediar as interações das crianças de modo que utilizem as 
linguagens oral escrita contextualizadamente. Por exemplo, 
ao organizar um espaço para uma brincadeira de faz de con-
ta, como um salão de beleza para as crianças brincarem, as 
profissionais docentes podem também dispor telefone, agen-
da e canetas para que elas utilizem na brincadeira podendo 
inclusive mediar esse processo junto às crianças.

É necessário criar nas unidades de Educação Infantil prá-
ticas educativo-pedagógicas que promovam a imaginação e a 
atividade criadora das crianças, sua fala, seu brincar, dese-
nhar e todas as demais linguagens por meio das quais elas se 
expressam. Isto porque todas elas convergem para o desen-
volvimento integral das crianças e, portanto, para o desenvol-
vimento e construção da linguagem escrita. Assim, o contato 
e a experiência com a dramatização de diferentes gêneros li-
terários, o cantar e declamar, o brincar com trava-línguas e 
cantigas de roda, a leitura, a escuta e a criação de histórias e 
de contos diversos por crianças e pelas profissionais respon-
sáveis (direta ou indiretamente) pela sua educação e cuidado 
permitem, entre outros, que crianças da mais tenra idade se-
jam inseridas no mundo da linguagem escrita.

As propostas pedagógicas também devem estar volta-
das à valorização das �pesquisas� e das invenções infantis nas 
linguagens oral e escrita. A fartura e diversidade dos livros a 
serem manuseados pelas crianças e das narrativas a serem 
contadas/lidas por elas e pelas mediadoras (profissionais 
docentes e outras profissionais do espaço educativo) é fa-
tor condicionante para uma ação leitora profícua e exitosa. 

Veja sobre cultura infantil
na Parte 2 deste 
documento: A Brincadeira.
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Livros de literatura infantil e livros infantis devem conviver 
sem distinção. Os primeiros dizem respeito ao conjunto de 
títulos que tenham carga de literariedade, que o exercício 
com a linguagem ficcional seja característica primeira e que 
promovam o letramento e o letramento literário32. Os segun-
dos se referem aqueles livros que, na sua estrutura textual, 
estejam comprometidos com a informação (jornais, catálo-
gos, boletins informativos, de números, cores, animais, entre 
outros) e que promovam o letramento. Igualmente, devemos 
prestar atenção na apresentação de um material literário de 
boa qualidade plástica e linguística, bem como a proposição 
contínua — e cada vez mais complexa - do faz de conta por 
meio do brincar e descobrir palavras, sonoridades, ritmos e 
significados compondo um quadro permanente de ampliação 
dos repertórios culturais das crianças, de seus vocabulários e 
brincadeiras, também fundamental. 

Quanto à proposição de situações que envolvem direta-
mente a escrita, indicamos que elaborar dicionários com ima-
gens e palavras que as crianças têm interesse em conhecer o 
seu significado pode ser interessante, assim como elaborar 
textos coletivos em que a profissional docente é a escriba e as 
crianças as autoras. Além de escrever o texto com as ideias 
das crianças, também é papel das profissionais docentes aju-
dá-las a estruturá-lo de modo que se torne legível para todos, 
sempre respeitando as ideias das crianças. 

32  Uso social de diferentes gêneros literários.

Para saber mais sobre letramento 
literário, acesse: GRAZIOLI ; 
DEBUS (2017).
Disponível em: https://
doi.org/10.17648/
textura-2358-0801-19-39-1758

https://doi.org/10.17648/textura-2358-0801-19-39-1758
https://doi.org/10.17648/textura-2358-0801-19-39-1758
https://doi.org/10.17648/textura-2358-0801-19-39-1758
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Ainda, chamamos a atenção para a curiosidade das crian-
ças em relação às letras, por isso sua presença no espaço das 
unidades educativas só faz sentido se elas puderem manuse-
á-las sempre que tiverem necessidade, se puderem descobri-
-las nos jogos, nos cartazes a sua altura, nos livros, revistas, 
ao participar de situações em que a profissional docente 
produz textos, enfim, no contato com variadas situações que 
envolvam a escrita e materiais escritos. Como destaca Britto 
(2005, p. 17):

Na Educação Infantil, ler com os ouvidos e escrever com a 
boca (situação em que a professora ou o professor se põe 
na função de enunciadora ou de escriba) é mais funda-
mental do que ler com os olhos e escrever com as próprias 
mãos. Ao ler com os ouvidos, a criança não apenas se ex-
perimenta na interlocução com o discurso escrito organi-
zado, como vai compreendendo as modulações de voz que 
se anunciam num texto escrito. Ela aprende a voz escrita, 
aprende a sintaxe escrita, aprende as palavras escritas.  

O acesso à escrita e a leitura é um direito da criança que 
necessita ser assegurado no contexto da Educação Infantil. 
As propostas nesse âmbito precisam provocar a curiosidade 
das crianças, promover o seu interesse e não as afastar des-
sas práticas, portanto, na Educação Infantil devemos estar 
atentos para os modos como essa aproximação é proposta, 
como afirma Mello (2010, p. 48):
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 [...] uma tarefa importante da professora de crianças pe-
quenas é proporcionar experiências que deixem as crian-
ças encantadas e maravilhadas para que tenham muito 
que expressar a partir daí. Nesse sentido, vale lembrar 
que nós professoras temos muito que aprender. Precisa-
mos ser cúmplices das crianças no oferecimento e propo-
sição de atividades que sabemos que as crianças gostam. 
[...] Precisamos, ainda, ser ousados e criativos naquilo que 
propomos e dessa forma vamos aprendendo com nossas 
próprias experiências novas formas de relação com as 
crianças e novas possibilidades de relação com a cultura.

Isso para que tenhamos em evidência que os processos 
de aprendizagem ocorrem de modo articulado às experiên-
cias socioculturais não se diferenciando no caso da oralida-
de, da escrita e da leitura.

Para saber mais sobre 
linguagem escrita na 
educação infantil, consulte: 
BAPTISTA (2010).
Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/
docman/dezembro-2010-
pdf/7159-2-7-linguagem-
escrita-direito-educacao-
monica-correia/file 

Acesse também a coleção 
“Leitura e escrita na 
Educação Infantil”, 
organizada pelo Ministério 
da Educação em parceira 
com a Universidade 
Federal de Minas Gerais – 
UFMG e Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro – 
UNIRIO no ano de 2016.
Disponível em: 
http://www.
projetoleituraescrita.com.
br/publicacoes/colecao/

http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-pdf/7159-2-7-linguagem-escrita-direito-educacao-monica-correia/file
http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-pdf/7159-2-7-linguagem-escrita-direito-educacao-monica-correia/file
http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-pdf/7159-2-7-linguagem-escrita-direito-educacao-monica-correia/file
http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-pdf/7159-2-7-linguagem-escrita-direito-educacao-monica-correia/file
http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-pdf/7159-2-7-linguagem-escrita-direito-educacao-monica-correia/file
http://www.projetoleituraescrita.com.br/publicacoes/colecao/
http://www.projetoleituraescrita.com.br/publicacoes/colecao/
http://www.projetoleituraescrita.com.br/publicacoes/colecao/
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A palavra literária: o seu, 
o meu e o nosso repertório 
de poemas e narrativas 
orais e escritas

Quando o menino disse 
que queria passar para as 
palavras suas peraltagens
 até os caracóis apoiaram
(BARROS, 2010, p. 451).

É preciso lembrar que as crianças, desde bebês, na 
maioria das vezes, chegam às unidades de Edu-
cação Infantil com um repertório da vivência 

familiar. Muitas vezes estes são demarcados por poemas 
(acalantos, trava-línguas, adivinhas, parlendas, entre outros) 
e narrativas de origem oral (fábulas, lendas, contos de fadas, 
contos maravilhosos entre outras).
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Diríamos, ainda, que este repertório expressa as diferen-
tes manifestações artístico-culturais as quais as crianças e 
suas famílias têm acesso. Temos, ainda, entre as crianças, um 
repertório de histórias e personagens advindos da cultura di-
gital (dos programas de televisão e das plataformas de com-
partilhamento de vídeos). Assim, as crianças que chegam nos 
espaços das nossas creches e pré-escolas “não são um livro 
em branco” as “histórias já fazem parte de sua experiência, 
cabendo ao professor ampliá-las” (DEBUS, 2009, p. 4). 

 A ampliação do repertório das crianças pressupõe a 
inserção gradativa de poemas e narrativas de origem oral e 
escrita, sem pressupor que aquelas de origem oral são infe-
riores às de origem escrita, mas que promovem um diálogo 
alargado do conhecimento anterior. Os poemas e narrativas 
de origem escrita devem contemplar o maior número possí-
vel de construções, tais como: 

Poemas: os Haicais (poemas de origem japonesa33), Li-
meriques34 (poemas curtos carregados de humor e nonsen-
se), poema visual, entre outros. 

Poema Visual
                                                                          

                                          Fonte: (AGUIAR, 2000, p. 33).

33  Poema composto de 3 versos de 5-7-5 sílabas.
34  O limerique é composto de cinco linhas, o primeiro, o segundo e o 
quinto versos rimam, o terceiro e o quarto são mais curtos que os outros 
e precisam rimar entre si. 

Alguns estudiosos 
(BORDINI, 1986; SARAIVA, 
2001) têm adotado a 
expressão poema/poesia 
artística e poema/poesia 
folclórica para distinguir 
a produção em verso, 
oriunda da escrita daquela 
oriunda da oralidade. Isto é, 
aqueles poemas que estão 
no plano da inventividade 
particular do poeta seriam 
poemas artísticos, e aqueles 
nascidos da construção 
coletiva, pela voz do 
povo, seriam os poemas 
folclóricos. Por considerar 
que as duas formas são 
carregadas de arte, e que 
a distinção está na sua 
origem, tenho utilizado 
a expressão poema de 
origem escrita para aquela 
produção marcada pelo 
registro escrito, e poema 
de origem oral para aquela 
produção que tem sua 
identidade pela transmissão 
oral. (DEBUS, 2016, p.156).
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Em noite gelada
Pequena estrela se move 

Luz de pirilampo

(Camilo Lélis)

Limerique:

A foca falou para a minhoca  
Sorrindo dentro da toca:

- A coisa mais louca
(Mesmo quando pouca)

No mundo é brincar de pipoca!
(Tatiana Belinky) 

O diálogo intertextual de narrativas e poemas de origem escrita com aque-
les oriundos da oralidade, também é presença constante nas criações artísti-
cas para infância. Como se constata no poema “A cutia” de Eloi Bocheco:

A cutia diz que viu 
um fantasma prateado 
É mentira da cutia 
Ela tá é assustada. 

A cutia diz que traz 
muita linha do horizonte 

É mentira da cutia 
Ela traz é só barbante. 
A cutia diz que come

 num prato de arco-íris 
É mentira da cutia 

Ela come é num pires. 
A cutia diz que tem 

um castelo de turmalina 
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É mentira da cutia 
O castelo é de neblina. 
A cutia diz que tem 
um pente de marfim 
É verdade da cutia

 Ela até emprestou pra mim! 
Ah, ah, oh, oh, ela até emprestou pra mim!

(BOCHECO, 2006, p. 23).

Narrativas: livros em prosa que tematizam as diferentes culturas, en-
tre elas africanas, afro-brasileira e indígenas35, entre outras. Trazemos aqui 
o poema “O bailarino da Mafalala”, do escritor moçambicano Pedro Pereira 
Lopes, por acreditar que sirva de exemplo para acesso a outras culturas, 
neste caso específico a dança marrabenta, originária do bairro Mafalala 
(Maputo/Moçambique).

O bailarino da Mafalala
Não veste collants nem dança balé,

Não faz piruetas
Na ponta do pé!

O bailarino da Mafalala
Veste uma calça de capulana

E dança marrabenta
É um pouco gordinho

E na dança arrebenta!

Põe uma mão na cabeça,
Outra na cintura

35  Vale lembrar a exigência das Leis n.º 10639/2003 e n.º 11.645/2008 que instituem a obri-
gatoriedade do Ensino da Cultura e História africanas, afro-brasileira e indígena e o pa-
pel que a literatura tem nessa implementação. Os títulos a serem escolhidos podem ser 
consultados em diferentes fontes, como o site do Literafro (http://www.letras.ufmg.br/
literafro/) e do Literalise (https://literalise.wordpress.com).).
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Põe um sorriso no rosto
E faz boa figura.

Dois passos para a esquerda
E dois para a direita
E sem perder fôlego,

Baila sem parar

O bailarino da Mafalala
É apenas um rapazinho,

Mas vai dançar marrabenta
Até ficar velhinho 

(LOPES, 2015, p. 32-33).

A linguagem literária, mesmo que pela ficcionalidade, 
apresenta às crianças, experiências humanizadoras sobre a 
história e culturas africanas, afro-brasileira e indígena, bem 
como, permite o desenvolvimento de constituição das subje-
tividades em torno da construção de uma identidade positiva 
das crianças com pertencimentos étnicos específicos e uma 
valorização e reconhecimento destas histórias, culturas e 
origens pelas crianças pertencentes a grupos brancos, tradi-
cionalmente hegemônicos. Deste modo, a inserção das lite-
raturas de temática das culturas africanas, afro-brasileira e 
indígenas no cotidiano da Educação Infantil pode promover 
a ampliação do conhecimento sobre a pluralidade étnico-ra-
cial, cultural e social das sociedades.

Segundo Debus (2017), a circulação de livros de Literatura que problematizam e tematizam as questões raciais 
pode ser dividida em ¨[...] três grandes categorias: 1) literatura que tematiza as culturas africanas e afro-
brasileira; 2) literatura afro-brasileira; e 3) literaturas africanas. (p. 33). Ainda segundo a autora, a primeira 
categoria apresenta como temática as culturas africanas e afro-brasileira, sem focar na autoria, mas na 
temática. A segunda são livros escritos por autores afro-brasileiros, e a terceira, escritos por autores africanos. 
Estudos recente (Debus; Maciel & Enes) sobre as Literaturas indígenas e as Literaturas de temática indígenas 
indicam que as temáticas indígenas abrangem todas as produções literárias que apresentam aspectos da cultura 
indígena, e as Literaturas indígenas são todas as produções literárias que, além de tematizar a cultura indígena, 
também são produzidas por escritores indígenas. 

Para saber mais sobre 
literatura de temática 
africana e afro-brasileira,  
acesse no portal da UFSC:  
BERNARDES, Tatiana 
Valentin Mina. (2018) 
Disponível em: https://
repositorio.ufsc.br/bitstream/
handle/123456789/198374/
PEED1348-D.pdf?sequence=-
1&isAllowed=y

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/198374/PEED1348-D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/198374/PEED1348-D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/198374/PEED1348-D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/198374/PEED1348-D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/198374/PEED1348-D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
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A partilha dos livros com a família, seja com poemas ou 
narrativas, é de fundamental importância para que saibam 
o que as crianças têm de acesso na instituição e comparti-
lhem estes saberes. Para tal, podemos criar estratégias como 
as sacolas com livros infantis e de literatura infantil que as 
crianças levam, sistematicamente, para casa para realizarem 
leituras compartilhadas com seus familiares e mesmo com 
mídias e suportes digitais com canções de origem oral, por 
exemplo, para descobrirem, cantarem e brincarem juntos! 
Certamente, precisamos, para isso, saber das condições reais 
de leitura e escrita das famílias e buscar soluções coletivas 
sempre que necessário. 

Importa, também, destacar que, ao trazer o livro para 
criança, é necessário ampliar o olhar sobre o objeto livro e le-
var em conta a sua importância como primeira cerimônia de 
apropriação da leitura (gestos iniciantes de leitura que con-
duzem a práticas duradouras). Isto é, promover ações de lei-
tura que valorizem a construção textual e se alarguem para a 
construção física do livro. O livro, como objeto, se materializa 
também como brinquedo: livro-vivo, livro-brinquedo, livro-
-objeto, livros que “desdramatizam o ato de ler” (PERROT, 
2002, p. 35) ao tirá-lo da sua função de obrigatoriedade e ins-
talar a ludicidade: livro de pano, livro de plástico, livro com 
sonoridade, livro sanfona, livros que se hibridizam e se tor-
nam muitos.

Para maior 
aprofundamento verificar:
DEBUS; GONÇALVES  
(2018). Disponível em:
https://revistahorizontes.
usf.edu.br/horizontes/
article/viewFile/507/292

https://revistahorizontes.usf.edu.br/horizontes/article/viewFile/507/292
https://revistahorizontes.usf.edu.br/horizontes/article/viewFile/507/292
https://revistahorizontes.usf.edu.br/horizontes/article/viewFile/507/292
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O mercado editorial brasileiro tem difundido progressi-
vamente os livros para infância com estruturas desdramati-
zadas como o livro Avoada de Marília Pirillo (2014).  

A mediação da profissional docente como primeiro leitor 
do livro junto à criança leitora é imprescindível para seu en-
contro com o objeto desde bebês.

 [Livros entre os bebês?]
A utilização [do livro] como objeto aproxima a criança do 
cerimonial de leitura e seus protocolos (segurar o livro, 
virar as páginas etc.). Venho pleiteando há algum tempo 
o lugar desta criança [pequenininha] como leitora, senão 
leitora do código gráfico do aspecto físico do livro, efe-
tivando uma leitura sensorial deste material, que, por 
certo, aproximá-la-á do mundo da leitura ao fazer uma 
leitura fingida com os dedos pelas páginas coloridas do 
livro. Leitura sensorial, leitura pelos sentidos, cinco sen-
tidos. (DEBUS, 2009, p. 03).

Soma-se a tudo isso a liberdade dada às crianças, desde 
bebês, para o manuseio de diferentes livros sobre o tapete da 
sala, a almofada da biblioteca, dentro da casinha de bonecas, 
no canto da leitura ou no parque da unidade educativa, pois 
estes momentos favorecem a constituição de sujeitos falan-
tes, narradores e leitores: do mundo, da literatura, das ima-
gens e das palavras ditas e impressas que fazem imaginar, 
criar e sonhar. 

As possibilidades de ação das profissionais docentes com 
a linguagem oral e escrita se efetivam no adensamento de si-
tuações interativas e dialógicas através das rodas de conver-
sa, das histórias, da organização dos espaços e tempos, da 
disponibilização cuidadosa de repertório literário e digital 
para compor essa aventura, cujos caminhos possíveis são de-
talhados a seguir.

Imagem 2 - “Livro Sanfona” 
Avoada:  frente 

Imagem 3 - “Livro Sanfona” 
Avoada: verso
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É importante considerar que as linguagens no cotidiano da Edu-
cação Infantil se entrecruzam, pois as crianças, ao se expressa-
rem, lançam mão de diferentes expressões simultaneamente 

para: movimentar-se, cantar, brincar, escrever, falar, desenhar etc. Por 
isso, a necessidade de uma grande atenção para o cuidado com a organiza-
ção dos espaços e tempos e estratégias interativas, dentre as quais se desta-
ca a roda de conversa. 

Dialogando, narrando, 
escrevendo e contando 
histórias: o papel das 
profissionais docentes 
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Conversa vai, conversa vem…
A roda da conversa (ou da novidade) é uma prática muito presente em 

nossas unidades educativas sendo, muitas vezes, realizada de modo corri-
queiro, sem uma organização cuidadosa. Ela, muitas vezes, é compreen-
dida como espaço e tempo de apresentação de assuntos, de atividades a 
serem realizadas no decorrer do período, de retomada de situações ante-
riores que viabilizem a continuidade e a oferta de novas proposições. Esta 
estratégia de compartilhamento deve permitir que crianças e docentes 
dialoguem e tenham suas vozes escutadas, não restringindo a fala apenas à 
pessoa da profissional docente. 

Em relação às rodas de conversa precisamos compreender que esta vi-
vência não se efetiva do mesmo modo em diferentes grupos de crianças. Em 
relação aos bebês e as crianças bem pequenas temos que considerar suas 
condições psicoemocionais e biológicas que, em geral, não permitem que 
fiquem agrupados ao mesmo tempo com a atenção a um mesmo enfoque. 
Por outro lado, isso não significa que não possam ser narradas as situações 
que estão acontecendo e que serão propostas, tampouco que uma roda não 
possa se formar a partir do interesse de um grupo de bebês por um objeto 
ou livro na mão da profissional docente, por exemplo.
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Também temos situações nas quais o que as crianças fa-
lam parece não ser o assunto a ser abordado pelos adultos e, 
por isso, muitas vezes, elas não são de fato escutadas. Essa 
prática limita as possibilidades de as profissionais docentes 
auxiliarem as crianças no estabelecimento de processos co-
municativos significativos, de organização do pensamento e 
da fala, em que as brincadeiras, os medos e o riso também 
podem fazer parte. Os limites encontrados nesta prática se 
explicam, em certa medida, pelo desconhecimento do modo 
como as crianças pensam e do próprio papel da conversa, do 
diálogo permeado pelo gesto e pela entonação da voz na cons-
trução da cultura, uma vez que não nascemos conversando. 
Nós nos constituímos sujeitos falantes na interação com o 
outro, na relação entre a palavra e a escuta, a enunciação e a 
observação atenciosa que acolhe e busca compreender e in-
terpretar o que nos foi expressado. 

Toda enunciação busca uma resposta ativa e não se limita 
a uma compreensão imediata, procura ir além, possibili-
tando uma relação dialógica, porque a escuta não é algo 
externo ao enunciado. Ao contrário, é constitutiva dele, é 
garantia de interlocução entre os sujeitos. Segundo Bakh-
tin, “A audibilidade como tal já é uma relação dialógica. A 
palavra quer ser ouvida, entendida, respondida e mais uma 
vez responder à resposta e assim ad infinitum.” (CASTRO, 
2006, p. 334). A criança, quando está se constituindo como 
ouvinte (atenta e perceptiva), está também se posicionan-
do como respondente, sendo convocada a expressar suas 
interpretações e entendimento sobre o que lhe é dito, pro-
posto e enunciado (CASTRO, 2019, p. 125).

Diante disso, torna-se necessário identificar quais estra-
tégias as crianças, desde bebês, lançam mão para manifesta-
rem seus interesses verificando se e quando os assuntos das 
conversas das e entre as crianças se prolongam no tempo, 
que conceitos, concepções, estereótipos emergem em suas 
falas, expressões e atitudes. É também importante conside-
rar o que as profissionais docentes sabem a respeito dos as-
suntos e conceitos que as crianças estão conversando, bem 
como é necessário, constantemente, ampliar o seu vocabulá-
rio e as diferentes estratégias comunicativas que utilizam, os 
seus saberes e conhecimentos de forma a poder estabelecer 
conversas que problematizem e ampliem as referências das 
crianças mediante fontes de consulta confiáveis.  

Para maior 
aprofundamento, 
verifique: CASTRO; 
SCHLINDWEIN;  
DIAS (2019).  
Disponível em: 
https://revistas.usc.
gal/index.php/reladei/
article/view/5469

https://revistas.usc.gal/index.php/reladei/article/view/5469
https://revistas.usc.gal/index.php/reladei/article/view/5469
https://revistas.usc.gal/index.php/reladei/article/view/5469
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A consideração dos aspectos supracitados, mediante a 
observação e registro das ações e conversas das crianças, dis-
ponibilizam elementos que, no planejamento das situações 
de intervenção junto a elas, permitem desencadear conver-
sas interessantes nas quais há espaços para perguntas por 
parte delas. Os modos como essas conversas são comunica-
das às demais crianças da unidade educativa, ou às famílias 
de modo geral, deve ser pensado, bem como, a necessária 
atenção com a ética e a estética nestas apresentações sempre 
respeitando o nível de privacidade sugerido pelas crianças 
ou percebido como necessário pelas profissionais docentes. 
Cabe, ainda, lembrar que os registros destes momentos po-
dem auxiliar de forma efetiva na compreensão dos percursos 
discursivos e linguísticos das crianças e serem considerados 
nos planejamentos sucessivos.
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Caminhos do diálogo: 
perspectivas da atuação 
das profissionais docentes

• Escutar e observar atentamente as crianças, falar-lhes de modo não infan-
tilizado ou estereotipado preocupando-se com a entonação da voz, com a 
respiração, sentindo sua própria fala, o ritmo e o movimento de seu corpo 
construindo relações afetivas, comunicativas e expressivas, incluindo os 
momentos do cuidado diário;

• Iniciar diálogos com as crianças estando atento às suas manifestações, 
constituindo respostas que de fato as consideram, lembrando que o tempo 
e a forma de resposta das crianças podem ser diferentes dos adultos ou da-
quilo que eles esperam;

• Construir ações dialógicas que não considerem apenas aquilo que o adul-
to propõe ou diz, mas também aquilo que as crianças têm a dizer;

• Narrar aos bebês e as crianças bem pequenas as ações que são exercidas 
para e com eles como, por exemplo, a troca de fraldas, o banho, a alimenta-
ção, o acalento no momento do sono, uma brincadeira etc.;

• Organizar ambientes e materiais de leitura, escrita e escuta criando situações 
em que as crianças, desde bebês, tenham o seu acesso de modo autônomo; 

• Promover condições para que a escrita apareça de modo significativo e 
em conexão com seus usos no cotidiano da nossa cultura: cartas, bilhetes, 
recados no mural da unidade educativa, receitas médicas, receitas culiná-
rias, criação de livros, blogs e e-mails;

• Contar e ouvir diariamente histórias de diferentes gêneros e culturas: dos 
livros, inventadas por ela mesma em diferentes tempos e espaços (na roda, 
no momento em que as crianças vão dormir, nos momentos de alimentação, 
no parque, na hora do banho, nos momentos de acolhida/chegada) respei-
tando os modos próprios de escuta dos bebês, das crianças bem pequenas e 
das crianças pequenas (às vezes paradas, sentadas, deitadas, gesticulando 
sob o som da narrativa, com brinquedos nas mãos, em movimento);
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• Oportunizar cotidianamente momentos nos quais as crianças leiam, in-
ventem, narrem, cantem e encenem as suas próprias histórias, contem o 
que lhes aconteceu de interessante, surpreendente, curioso ou que lhes 
causou estranhamento, medo, insegurança. Esses momentos podem ser 
registrados em um quadro visível a todas as profissionais para que possam 
acompanhar e avaliar as propostas que são efetivadas no cotidiano e aque-
las que têm ficado fora dos planejamentos;

• Possibilitar que as crianças escutem histórias em cenários aconchegan-
tes, desafiadores e diversos (por exemplo: na casinha do lobo, embaixo da 
árvore encantada ou naquela com um buraco no tronco, como na história 
de Alice no País das Maravilhas, sentadas sobre o tapete mágico vindo das 
terras longínquas onde mora Aladdin, cabanas, tendas temáticas, sob céus 
que mudam de cores e nos propõe outros sabores, com tecidos pendentes) 
ou mesmo para além dos muros da unidade educativa: na areia da praia, 
no campo de futebol, no Parque Florestal, na praça, nas dunas, na beira da 
lagoa, no museu;

• Ouvir e registrar de diferentes maneiras as histórias das crianças (regis-
tro fotográfico, escrito, audiovisual, áudio) e socializar esta produção (por 
meio de painéis e ou murais, material impresso — como jornal do grupo e/
ou da unidade educativa, em áudio, etc.) com o coletivo da unidade educati-
va, com as famílias e a comunidade de modo geral;

• Promover a circulação de livros entre as crianças e suas famílias disponi-
bilizando o acervo da unidade educativa de modo que possam levá-los para 
casa periodicamente;

• Organizar visitas a bibliotecas (a da sua unidade educativa e de outros 
NEIM e escolas básicas, do centro comunitário do bairro; Biblioteca Pública 
de Florianópolis, biblioteca do CEC, entre outras), livrarias (circular entre 
livros e espaços não apenas destinado à literatura infantil, mas descobrin-
do outras seções), feiras literárias, encontros com escritores e contadores 
de histórias, ilustradores de livros e participar de projetos institucionais 
como o Clube da Leitura: a gente catarinense em foco do Departamento de 
Biblioteca do Centro de Educação Continuada — DEBEC da RMEF;

• Propor regularmente ações de criação e divulgação de poemas de origens 
oral e escrita, narrativas em prosa oral e escrita, músicas, entre outros, 
sempre que possível promovendo a participação das famílias;
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• Pesquisar, ampliar e cuidar permanentemente do acervo de livros das 
unidades;

• Contar e recontar histórias com auxílio de: transparências e retroprojetor 
(ilustrações dos livros projetadas em dimensões variadas, ilustrações das 
histórias criadas pelas próprias crianças), projetores, fantoches, dedoches, 
teatro de sombras (com imagens criadas pela disposição das mãos, com bo-
necos e/ou objetos, com o corpo todo), dentre outros;

• As crianças devem ter no contexto da unidade educativa a possibilidade 
de entrarem em contato com a produção oral e escrita (em prosa e verso, 
em meio impresso e digital) elaborada por outras crianças: brasileiras e es-
trangeiras, de etnias-raças, classes sociais, idades e culturas diversas;

• Criar oportunidades de uso do nome próprio da criança — leitura e es-
crita — para construir e marcar a sua identidade em seus pertences e suas 
produções, bem como a leitura dos nomes dos amigos, das amigas e dos 
adultos da unidade educativa (e de fora dela);

• Incentivar as crianças a escreverem seus nomes e dos amigos e amigas, a 
“produzirem textos” mesmo sem saberem ler e escrever formalmente;

• Planejar e propor momentos para as crianças explorarem, de modo sig-
nificativo, alguns gêneros do discurso: agenda do dia, calendário, cardápio 
das refeições, receitas, lembretes, possibilitando que as crianças viven-
ciem, percebam a escrita nos seus diferentes usos e funções sociais am-
pliando, assim, seus horizontes comunicativos;

• Incentivar e possibilitar que as crianças pequenas, individualmente ou 
em pequenos grupos, contem e recontem histórias e narrem situações, 
bem como momentos em que contem histórias para as crianças menores;

• Organizar rodas de histórias envolvendo todas as crianças inseridas na 
unidade educativa, podendo ser abertas à participação das famílias, ou ou-
tros responsáveis pelas crianças, e a comunidade com a participação de es-
critores e contadores de histórias;

• Disponibilizar tempos para que as crianças descubram, explorem as mí-
dias digitais e as suas diferentes possibilidades em relação à escrita, ao de-
senho e a comunicação;
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• Criar intercâmbio (via e-mail, desenhos, cartas, bilhetes etc.) entre as 
crianças de turnos diversos, salas, instituições, regiões e nacionalidades;

• Promover diversificadas propostas de modo longitudinal onde a lingua-
gem oral seja a �protagonista� como programas de rádio feitos pelos adultos 
e/ou pelas crianças podendo envolver familiares e a comunidade de modo 
mais amplo;

• Agendar visitas a estações de rádio, televisão, gráficas e editoras, empre-
sas de comunicação impressa, publicidade e propaganda;

• Organizar o seu próprio tempo para: leituras de diferentes gêneros lite-
rários, participar de rodas de histórias, frequentar bibliotecas e outros es-
paços que privilegiam o encontro com a poesia, com a tradição oral, para 
escrever suas histórias em prosas e versos, para descobrir novos autores, 
poetas, participar de encontros literários e outros eventos de qualidade 
onde as linguagens oral e escrita sejam o foco.

Mexe dali, puxa daqui:  
organizando espaços e tempos 
• A organização do espaço necessita assegurar às crianças (desde bebês) o 
contato com diferentes suportes de gênero do discurso. Ela pode incluir li-
vros literários, livros de arte, gibis, jornais, revistas, livros didáticos, livros 
em braile, álbuns de figurinhas, enciclopédia, revistas científicas e outros 
materiais impressos e digitais;

• Oferecer suportes e instrumentos para a descoberta e uso do grafismo e 
da escrita: papéis de diferentes formas e texturas, cadernos, bloquinhos, 
agendas, canetas, lápis e giz; 

• Disponibilizar suportes para a descoberta dos traços e da escrita: supor-
tes móveis (como pranchas) que permitam às crianças circularem pelo con-
texto da unidade educativa com apoio para a escrita e para o desenho. Do 
mesmo modo, oferecer suportes fixos (mesas e cadeiras, bancos, bancadas) 
dispostos em diferentes ambientes para que as crianças possam utilizar de 
apoio para as suas brincadeiras empregando a escrita e o desenho;
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• Lousas nos espaços internos e externos da unidade educativa à altura das 
crianças;

• Gravetos, pauzinhos e outros instrumentos que permitam e instiguem as 
crianças a deixarem marcas, desenharem, escrever na areia, na terra e na 
calçada. 

Pela estrada afora:  
o que não pode faltar pelo caminho

• Livros em língua materna e estrangeira possibilitando que as crianças en-
trem em contato com escritas e culturas diversas;

• Livros criados por crianças de diversas culturas, nacionais e estrangeiros;

• Livros-brinquedos: livros de tecido, plástico, sonoros, pop-up, entre ou-
tros, livros digitais e e-books;

• Livros de narrativas de origem oral: contos de fada, contos maravilhosos, 
fábulas, lendas e mitos de diferentes povos e origens; 

• Livros de narrativas de origem escrita: narrativas curtas, de imagens, 
aquelas que tematizam as culturas africanas, afro-brasileira e indígena, 
entre outras;

• Livros de poemas de origem oral: cantigas, parlendas, cordel, trava-lín-
guas, adivinhas, entre outros;

• Livros de poemas de origem escrita: Haicais (poemas de origem japonesa), 
Limeriques, Trovinhas, poema visual, entre outros;

• Gibis (produzidos por diferentes editoras e nacionalidades);

• Jornais e revistas diversificados (de cunho científico e tecnológico, literá-
rio, artístico, de arquitetura e urbanismo, paisagismo e jardinagem, varie-
dades, automobilismo, navegação, esportes, moda, cabelos, entre outros) 
em língua nacional e estrangeira;
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• Livros em braile, materiais em libras;

• Livros de culinária, didáticos, históricos, de arte para crianças e de histó-
ria da arte, livros de arte em geral, catálogos de exposições;

• Dicionários (de diversas línguas), livros didáticos de diferentes áreas do 
conhecimento: biologia, física, história, geografia, português etc.;

• Mapas históricos, geográficos (novos e antigos), cartas náuticas, calendário;

• Fantoches, brinquedos e outros materiais/estruturas com as quais as 
crianças possam inventar e narrar histórias;

• Jogos pedagógicos com letras e palavras;

• Canetas hidrocor, pincéis atômicos e para retroprojetor, giz de cera, giz 
pastel, lápis, grafite, crayon, carvão, lápis de cor, tintas do tipo guache, pin-
céis de vários tamanhos, papéis, papelão de diferentes gramaturas, cores e 
tamanhos, transparência;

• Gravações em áudio com sons, histórias, falas e narrativas diversas;

• DVDs de desenhos e filmes infantis e documentários de qualidade que 
contemplem diversidade cultural, diferentes faixas etárias e diferentes as-
suntos, de forma plural e ética, de modo a ampliar os repertórios culturais 
e linguísticos das crianças (sendo que este acervo deve sempre ser visto e 
discutido cuidadosamente pelas profissionais docentes antes das crianças 
terem acesso dentro da unidade educativa);

• Aparelhos de som (para diferentes formatos de mídia);

• Computadores (com leitores e registradores em diferentes formatos de 
mídia) em suportes que permitam, quando necessário, serem deslocados 
para diferentes ambientes da unidade educativa. Acesso à internet;

• DVDs, TVs;

• Retroprojetores;

• Projetores (Datashow);

• Registradores de áudio e audiovisual, entre outros.
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O que mais pode compor  
a bagagem para a nossa aventura?
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil: site institucional no 
qual você terá acesso ao Jornal da Fundação, prêmios, links relacionados a 
escritores, entre outros. Disponível em: http://www.fnlij.org.br 

Literatura Infantil e Juvenil produzida em Santa Catarina (Livro 
online):   livro online produzido pelo Grupo de Pesquisa em Literatura 
Infantil e Juvenil e Práticas de Mediação Literária em Educação Básica e 
Superior (Literalise) do Centro de Educação (CED) da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (UFSC) com objetivo de divulgar o mapeamento da 
produção literária de Santa Catarina estabelecendo diálogo com crianças, 
jovens, adultos e professores. Disponível em: https://literaturainfantiljuve-
nilsc.ufsc.br/ 

CEALE: Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita integrante da Faculdade 
de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), criado em 
1990, com a finalidade de unificar grupos interinstitucionais envolvidos com 
o campo da alfabetização e do ensino de Português. O Ceale tem a participa-
ção de professores de diferentes setores e áreas da UFMG e demais Institui-
ções de Ensino Superior e Organizações de Ensino desenvolvendo diversos 
Projetos e Pesquisas. Disponível em: http://www.ceale.fae.ufmg.br/

ANLIJ: site da Associação Nacional de Pesquisa sobre Literatura Infantil e 
Juvenil da Espanha. Disponível em: http://anilij.uvigo.es/objetivos/

Anatarambana Literatura Infantil: um blog espanhol que, em seus 
dez anos de existência, tem priorizado a divulgação da leitura literária para 
crianças e jovens. Nele, encontram-se resenhas, artigos e sugestões de títu-
los. Disponível em: https://anatarambana.blogspot.com/ 

Fundación Cuatrogatos: de fomento a leitura literária de crianças e jovens 
na Espanha. Apresenta entrevista, resenhas e divulgação de diferentes gê-
neros literários. Disponível em: https://cuatrogatos.org/ 

http://www.fnlij.org.br
http://literaturainfantiljuvenilsc.ufsc.br/apresentacao
https://literaturainfantiljuvenilsc.ufsc.br/
https://literaturainfantiljuvenilsc.ufsc.br/
https://www.ceale.fae.ufmg.br/
https://cuatrogatos.org/
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Literalise: Pesquisa a Literatura Infantil e Juvenil relacionada às práticas 
de mediação literária em educação básica e superior. Blog com informa-
ções sobre a produção de Literatura Infantil e Juvenil com links e revistas 
acerca da Literatura, sugestões de livros literários, entrevistas com autores 
e ilustradores. Disponível em: https://literalise.wordpress.com/ 

Ainda, existe um grande número de sites sobre literatura e literatura 
infantil, escritores e escritoras, poetisas e poetas e experiências que po-
dem lhe oferecer uma ampla gama de conteúdos e imagens para subsidiar 
diversos projetos pedagógicos envolvendo as linguagens oral, escrita e lite-
rária com as crianças. Navegue pela rede, entre nessa aventura! 

https://literalise.wordpress.com/
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Linguagens Visuais:  
os gestos, os traçados,  
as construções, as cores  
e imagens     

As instituições de Educação Infantil 
deveriam ser o espaço inicial e 

deflagrador para o desenvolvimento 
das diferentes linguagens expressivas, 

tendo em vista que as crianças 
pequenas iniciam o conhecimento sobre 

o mundo através dos cinco sentidos 
(visão, tato, olfato, audição, gustação), 

do movimento, da curiosidade em 
relação ao que está a sua volta, da 

repetição, da imitação, da brincadeira 
e do jogo simbólico. No que diz respeito 
às linguagens expressivas, estes são os 
fatores fundamentais para que elas se 

desenvolvam plenamente  
(CUNHA, 2001, p. 10).

D iferentes expressões artísticas compõem as lin-
guagens visuais, porém, aqui, trataremos em 
particular as relações das crianças da Educação 

Infantil com desenho, colagem, escultura, construção, pintu-
ra e produções audiovisuais. Para que o processo de criação 
das crianças tenha sentido, é preciso que elas vivenciem en-
contros significativos com a arte e com as diferentes culturas 
e que as descubram com a mediação comprometida, ética e 
sensível dos adultos. Que compartilhem entre seus pares os 
meandros das linguagens da arte, suas produções e signifi-
cados. Que brinquem de forma intensa com os códigos, ins-
trumentos e materialidades destas linguagens. Que possam 

Linguagens Visuais: brincando,
experienciando, criando….
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criar, jogar e inventar cores, linhas, volumes e imagens, es-
paços, pontos, narrativas, pois é nas relações que as crianças 
estabelecem com as materialidades, com as diferentes ex-
pressões culturais e com as linguagens artísticas que o pro-
cesso expressivo se constitui. 

    

Reiteramos que esses encontros sejam plenos de pro-
postas diversificadas de modo significativo e contínuo. En-
tretanto, isso não é o mesmo que oferecer uma série de 
“técnicas”ou atividades diversas e novidadeiras de forma 
isolada. As “técnicas”, por si só, não garantem que a criança 
vivencie a apropriação e a criação de maneira significativa, 
pois não asseguram que tenham ampliados seus modos pró-
prios e autorais de se relacionar e se colocar no mundo, bem 
como, não possibilitam maior elaboração autônoma de suas 
ideias acerca desse mundo. Diferentemente, as “técnicas” 
repetidamente oferecidas acabam por se tornar um amonto-
ado de “atividades” realizadas que priorizam o quantitativo 
em detrimento do qualitativo e não garantem que a criança 
vivencie a apropriação e a criação de maneira significativa. 

Para assegurarmos às crianças, desde bebês, processos 
efetivos de apropriação do mundo, e reelaboração contínua 
de suas formas de expressar este mundo, elas precisam ter 
a chance de retomar suas produções, de construir e recons-
truir sentidos e significados com e sobre elas, de tentar de 
outras formas. Precisam ter tempos e espaços de criação 
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autoral, oportunidades de escolha e de experienciar formas 
outras de se expressar, não apenas pelos gestos e pela ora-
lidade, mas também por meio das diferentes materialidades 
artístico-culturais.  

O texto “Educação Infantil, arte e criação: ensaios para 
transver o mundo”, de autoria de Luciana Ostetto, que com-
põe o nosso documento “Diretrizes Educacionais Pedagógi-
cas para a Educação Infantil” (2010), aborda esta questão e 
corrobora com a mesma ao explicitar que 

[...] nos processos de apropriação, produção e expressão 
de linguagens das crianças há muitos componentes en-
volvidos, tais como imaginação, busca, experimentação, 
invenção, encantamento e entrega, os quais facilmente são 
encobertos por uma série de “encaminhamentos pedagó-
gicos” costumeiros, centrados na realização da atividade 
e não naquele que a realiza. As crianças são novidadeiras, 
relacionam-se com o mundo inventando mundos; experi-
mentando e elaborando formas, buscando e inventando 
cores, construindo enredos. [...] É que elas pensam metafo-
ricamente, fazendo poesia, como diz o poeta; e expressam 
seu conhecimento do mundo em gestos, palavras, constru-
ções diversas, valendo-se de linguagens criadas e recria-
das. Para qualificar tais linguagens, é preciso ver a criação 
e o criador envolvidos no processo (OSTETTO, 2010, p. 54). 

É, também, muito importante considerarmos que as vi-
vências com as linguagens visuais devem ser associadas a ou-
tras tantas com a cultura e a natureza, pois estas, igualmente, 
oferecem às crianças, desde bebês, um leque ampliado de con-
teúdos para as suas expressões, ou seja, é preciso que as crian-
ças tenham garantidas na sua trajetória na Educação Infantil 
experiências sensíveis, encontros com a beleza dentro e fora 
da esfera das linguagens da arte. A esses encontros chamamos 
de experiência estética, mas como se configuram essas expe-
riências? Há momentos em que nos relacionamos com a arte, 
cultura e natureza de maneira intensa e especial, que aciona-
mos mais a ordem dos sentidos do que da racionalidade desen-
cadeando mudanças em nossos modos de sentir e significar o 
mundo. Esses momentos requerem, sobretudo, descompres-
são de tempo (nada de pressa!): calma para entrar em relação, 
para perceber, para sentir, para conectar, para transbordar, 
para emocionar, para significar e para reatualizar. 



155

A concepção de experiência 
estética, aqui abordada, está 
ancorada por estudos que 
buscam a interface entre arte, 
estética, filosofia, educação e 
formação docente, tais como:
BONDÍA (2002)
Disponível em: https://www.
scielo.br/pdf/rbedu/n19/
n19a02.pdf

CORRÊA; OSTETTO (2019) 
Disponível em: 
https://laplageemrevista.
editorialaar.com/index.php/
lpg1/article/view/410 

GIRARDELLO (2006)

KOWALSKI (2012)
Disponível em:

https://apei.pt/produto/
linha-editorial/cadernos-de-
educacao-de-infancia/caderno-
de-educacao-de-infancia-96

LEITE; OSTETTO (2011)

SILVA; ZAMPERETTI (2019)
Disponível em:
https://www.e-publicacoes.
uerj.br/index.php/riae/article/
view/45781/31553

ZANELLA et al (2006)
Disponível em: http://pepsic.
bvsalud.org/pdf/cap/v6n10/
v6n10a02.pdf

Assim sendo, a experiência estética abarca não apenas 
os processos de apropriação desse mundo, mas também os 
processos de criação nele. Nesse sentido, é imprescindível 

que a prática educativo-pedagógica promova, de forma inten-
cional, qualitativa e contínua, possibilidades de experiências 
estéticas nas quais as crianças, desde bebês, relacionem-se, 
por exemplo: com a viscosidade da água, das tintas e do bar-
ro, com o incomensurável da imensidão dos mares ou o nú-
mero infinito das estrelas no céu. 

É preciso garantir às crianças que brinquem e descu-
bram, cotidianamente, o imensamente pequeno, como as 
partículas do grão de areia, e o imensamente grande, como 
o firmamento. Que tenham assombros e sintam a emoção 
estética diante da multiplicidade da natureza explorando lu-
dicamente, ou seja brincando, suas formas, cores, sabores, 
odores e que, por exemplo, mergulhem no desconhecido das 
profundezas dos oceanos. 

https://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf
https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/410
https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/410
https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/410
https://apei.pt/produto/linha-editorial/cadernos-de-educacao-de-infancia/caderno-de-educacao-de-infancia-96
https://apei.pt/produto/linha-editorial/cadernos-de-educacao-de-infancia/caderno-de-educacao-de-infancia-96
https://apei.pt/produto/linha-editorial/cadernos-de-educacao-de-infancia/caderno-de-educacao-de-infancia-96
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 Enfim, é preciso promover experiências estéticas nas 
quais as crianças possam descobrir, de forma relacional, as 
espantosas qualidades do mundo artístico, cultural e da na-
tureza de modo a refinar, expandir sua sensibilidade, per-
cepção, imaginação e, ao mesmo tempo, seu saber sensível 
e intelectivo. 

Muitas são as especificidades e 
possibilidades acerca das relações das 
crianças com as linguagens visuais. Entre as 
referências sobre o tema, veja: 

ALBANO (2004) Disponível em: https://
educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-
content/uploads/Portals/1/Files/16676.pdf

BARBIERI (2012)

CARVALHO; CORREIO (2018)  
Disponível em: http://www.gepemci.com.
br/wp-content/uploads/2018/01/Revista-
Educativa-_ARTIGO-SANTOS-CARVALHO.pdf

FERREIRA (2013) 

HOLM (2005, 2007, 2015)

KOLB-BERNARDES; OSTETTO (2016) 
Disponível em: http://editorarevistas.
mackenzie.br/index.php/tint/article/
view/9762/6039

LEITE (2004) Disponível em: https://www.
fe.unicamp.br/pf-fe/publicacao/2230/43-
dossie-leitemi.pdf

LOPONTE (2008) Disponível em: https://
www.scielo.br/pdf/rbedu/v13n37/10

MÜLLER et al (2020) Disponível em: http://
fmpsc.edu.br/wp-content/uploads/2020/04/
Arte-Cultura-Tecnologia-FMP.pdf

OLIVEIRA; LERINA; BROERING (2014)

OLIVEIRA (2013)

OLIVEIRA; GIRARDELLO  (2009) 

OLIVEIRA (2008) Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/
handle/123456789/91895

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/Portals/1/Files/16676.pdf
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http://fmpsc.edu.br/wp-content/uploads/2020/04/Arte-Cultura-Tecnologia-FMP.pdf
http://fmpsc.edu.br/wp-content/uploads/2020/04/Arte-Cultura-Tecnologia-FMP.pdf
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Bruxas de lá, bruxas 
de cá, um feitiço 
eu vou quebrar! 
Problematizando as 
culturas visuais

Nas telas da TV e do computador, ou nas telonas do ci-
nema, nas mochilas e sandálias das crianças está presente 
uma infinidade de produtos e imagens como: bruxas, prince-
sas e super-heróis de grandes corporações mediáticas (Dis-
ney, Turma da Mônica, Galinha Pintadinha, Patrulha Canina, 
Peppa Pig etc.) que integram o universo contemporâneo de 
uma cultura para a infância. Estes, são carregados de sig-
nificados históricos, econômicos, sociais, éticos e estéticos 
que nem sempre são explícitos para as crianças (assim como 
para os adultos), ou seja, não são somente objetos de entrete-
nimento gratuito. Nossas crianças, desde bebês, estão sendo 
educadas por estas imagens e produtos: como é a imagem de 
uma princesa ou de uma bruxa? Qual é a cor dos olhos da se-
reia? Assim como coloca Cunha (2008, p. 108), temos de ter 
cuidado para com nossas práticas pedagógicas a fim de não 
endossarmos os significados que essas imagens carregam e 
que são “entendidos e ressignificados pelas crianças, como, 
as meninas negras recusarem suas etnias e desprezarem 
seus atributos físicos por serem diferentes daquela represen-
tação de Cinderela loura e de olhos azuis da Disney, que reina 
cotidianamente nos cenários da sala”.

Essa problemática da indústria cultural veiculada às 
crianças, desde bebês, é de extrema relevância na organiza-
ção do cotidiano educativo-pedagógico. 

Primeiramente, importa compreendermos que a ideia 
de infantil é bem ampla. Aplica-se a tudo que é feito pelas 
crianças (suas pinturas, seus vídeos, suas construções), o que 
é produzido sobre as crianças (as pesquisas e estudos, por 
exemplo) e, ainda, o que é criado para as crianças (como his-
tórias de literatura infantil, músicas, filmes etc.). E, a partir 
dessa compreensão, considerarmos que essa produção para 

Para saber mais sobre 
indústria cultural consulte o 
texto "Linguagens Corporais e 
Sonoras" deste documento

Para maior 
aprofundamento sobre 
a relação entre desenho 
animado e imaginário 
infantil de massa, acesse o 
artigo escrito por Odinino 
e Souza (2020).

Disponível em:
http://www.reveduc.
ufscar.br/index.php/
reveduc/article/
viewFile/3772/970

http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/viewFile/3772/970
http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/viewFile/3772/970
http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/viewFile/3772/970
http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/viewFile/3772/970
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crianças corresponde, na maioria dos casos, muito mais a uma 
necessidade mercadológica do que aos desejos e necessidades 
das próprias crianças. Porém, a questão não é ignorar que es-
tas imagens existem, mas, sim, sempre buscar ampliar e variar 
os repertórios culturais das crianças abarcando as diferentes 
culturas. Ou seja, estarmos convictas que aquilo que oferece-
mos às crianças deve ser de qualidade, e não necessariamente 
infantil, e que nosso papel como mediadoras da relação crian-
ça-cultura amplia, em muito, a nossa responsabilidade de 
trazer outras referências para além daquelas que a mídia e a 
indústria cultural já trazem, exatamente para poder mostrar 
outros olhares e outros pontos de vista para elas. 

Tudo começa com o visual das salas e dos demais espaços 
da instituição que, como diz Susana Vieira da Cunha (2005), 
vai além de uma simples decoração: as imagens disponibili-
zadas nos espaços educativos são textos visuais, impregnados 
de significados que direcionam e educam o olhar, oferecem 
referenciais para o repertório imagético e o pensamento das 
crianças. O que está à disposição do olhar das crianças, o que 
aparece na sala: reproduções de obras de arte, fotografias, 
figuras da mídia, desenhos elaborados pelo professor, pro-
dução das crianças, objetos de culturas diversas? Eis aqui 
um mundo de significados e conteúdos simbólicos que estão 
abastecendo o pensamento e os sentidos daqueles que parti-
lham o referido espaço educativo (OSTETTO, 2010, p. 59-60).  

Para maior aprofundamento 
sobre  infância e cultura 
mercadológica, acesse Leite 
(2020).
Disponível em: https://www.
univille.edu.br/community/
novoportal/VirtualDisk.html/
downloadDirect/2232019/
LVlinguagensx.pdf

https://www.univille.edu.br/community/novoportal/VirtualDisk.html/downloadDirect/2232019/LVlinguagensx.pdf
https://www.univille.edu.br/community/novoportal/VirtualDisk.html/downloadDirect/2232019/LVlinguagensx.pdf
https://www.univille.edu.br/community/novoportal/VirtualDisk.html/downloadDirect/2232019/LVlinguagensx.pdf
https://www.univille.edu.br/community/novoportal/VirtualDisk.html/downloadDirect/2232019/LVlinguagensx.pdf
https://www.univille.edu.br/community/novoportal/VirtualDisk.html/downloadDirect/2232019/LVlinguagensx.pdf
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Ampliar repertórios exige práticas educativo-pedagó-
gicas que possibilitem às crianças, desde bebês, conhecer 
outras histórias, narrativas, imagens e experiências que forta-
leçam a sua imaginação e as instiguem a criar novas imagens 
e não a reproduzir aquelas pré-estabelecidas pelas grandes 
corporações voltadas ao público infantil. Nessa direção, é im-
portante instigar o rompimento de padrões a serem imitados. 
Há diferentes possibilidades para isso: oferecer materiais 
distintos dos industrializados para as crianças inventarem, 
criarem com eles, construir espaços físicos, ambientes, cená-
rios e instalações que contemplem a diversidade, favorecer 
encontros prazerosos com a natureza, valorizar as diferentes 
culturas e as produções das próprias crianças. 

Outra maneira de romper com estes padrões é expor re-
produções de obras de arte diversificadas (com qualidade de 
impressão) que, mesmo tendo sido criadas por adultos, agem 
na perspectiva da ampliação dos repertórios artístico-cultu-
rais das crianças. O acesso as mais diversas linguagens ar-
tísticas ampliam seu conhecimento de mundo e faz com que 
tenham mais referências que sirvam de base para suas pró-
prias produções/criações. Afinal, o encontro da criança com 
o patrimônio artístico-cultural da humanidade, representa-
tivo dos mais diferentes segmentos sociais e étnico-raciais, é 
mais do que importante, é direito inalienável.

Entretanto, é necessário um cuidado redobrado na esco-
lha das imagens que permeiam o cotidiano educativo-peda-
gógico, bem como no uso dessas imagens, pois não podemos 
correr o risco de recairmos em práticas que possam inibir a 
expressão e a autoria de crianças e adultos, ao contrário, as 
relações educativo-pedagógicas necessitam estar aliadas a 
práticas que expandem as forças da imaginação e da criação 
de crianças, profissionais e famílias. Em outras palavras: sua 
relação significativa com as múltiplas linguagens artísticas 
não pode ser confundida com a proposta de imersão no mun-
do imagético carregado de estereotipias, tampouco com pro-
postas de cópias ou imagens para colorir. 

Os trabalhos que exigem da criança apenas a cópia, redu-
ção, ampliação ou colorido não podem ser considerados 
linguagens expressivas, pois são apenas exercícios moto-
res. Consequentemente, quando o objetivo do trabalho é 
que a criança se expresse com liberdade com relação ao 
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mundo, não há razão para propormos este tipo de ativida-
de aos pequeninos [...] (BRASIL, 2006, p. 50). 

O relacionamento das crianças com as mais diversas lin-
guagens da arte na Educação Infantil não passa por �explicar� 
a arte para elas ou solicitar que reproduzam o que viven-
ciaram ao ver, ouvir, tocar produções artísticas, realizando 
desenhos, dramatizações ou mesmo de construções tridi-
mensionais. A cópia/reprodução elimina o processo criador, 
elimina a autoria e a autonomia intelectual das crianças. O 
desafio posto é compreender que as crianças, desde bebês, 
têm o direito de ter acesso ao mais amplo patrimônio artís-
tico-cultural da humanidade, mas que cada uma irá se apro-
priar desse patrimônio de maneira pessoal, em seu próprio 
ritmo. 

Não é propondo às crianças práticas  - de colorir (ainda 
que seja com a cor que escolher) o desenho fotocopiada ou 
feito pelo adulto; de modelar o personagem da história; de 
reproduzir a dobradura do elemento folclórico; de imitar um 
mesmo movimento ao ouvir uma música; de pintar as mãos e 
fazer marquinhas das mesmas no papel; de pintar um deter-
minado quadro sobre a exposição visitada ou de reproduções 
observadas na unidade - que vamos perceber se elas se apro-
priaram da história, do teatro, da música ou da ida ao museu. 
Não se trata, então, de ver se as crianças entenderam ou se 
aprenderam o que lhes foi apresentado. A oferta de propostas 
abrangendo as diversas linguagens da arte objetiva ampliar 
as referências e repertórios das crianças, abrir portas para a 
imaginação, expandir sensibilidades. 

Como aponta o �Currículo da Educação Infantil da Rede 
Municipal de Ensino de Florianópolis� (2015), devemos �con-
siderar as crianças como autoras e protagonistas das suas 
produções e, neste sentido, o trabalho com cópia, redução, 
ampliação de imagens e a releitura de obras de arte adotadas 
como práticas homogeneizadoras devem ser evitadas, pois 
empobrecem os processos criativos� (FLORIANÓPOLIS, 2015, 
p. 91).

Uma prática educativo-pedagógica pautada na experiên-
cia estética abre caminhos para as crianças ressignificarem e 
reatualizarem o visto/vivido sem formas padronizadas e ime-
diatistas, pois o processo criativo exige reiteração e ensaios 
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permanentes. Nesse sentido, uma possibilidade que aponta-
mos para uma ação docente mais significativa é a de

[...] registrar as hipóteses das crianças sobre a criação das 
obras de arte com as quais têm contato, assim como seus 
sentimentos e descobertas diante das obras. Essa propos-
ta amplia as possibilidades de relação das crianças com as 
obras de arte, superando as propostas reducionistas vol-
tadas para a cópia e a releitura. (FLORIANÓPOLIS, 2015, 
p. 105). 

Vem desenhar comigo? 

Desenho

Desenhei um mosquito.
Veio o vento e soprou.

Saiu do papel o mosquito
e voou.

Não é caso de briga
mas se o mosquito o picar

não diga
que não sei desenhar.

MURALHA, Sidônio.  A dança dos pica-paus. Rio de Janeiro: Nórdica, 1976
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A o desenhar, as crianças expressam algo que viram, imaginaram, 
pensaram, viveram, entenderam, duvidaram, sentiram, fanta-
siaram, projetaram, criaram... O desenho é algo pleno de ex-

pressão, autoria e significado. É uma forma de jogo no qual as crianças criam 
as regras, é uma das muitas expressões da cultura infantil. Como pontua 
Derdyk (2010, p. 48) “o desenho é a manifestação de uma necessidade vital 
da criança: agir sobre o mundo que a cerca, intercambiar, comunicar”.

Ao desenhar com lápis, tinta, mãos, pedrinhas, palitos, carvão, pés, 
conchinhas as crianças materializam algo que está, até então, no âmbito da 
sua imaginação, dos pensamentos, memórias, emoções e ideias, no âmbito 
do sensível, do indizível. Como afirmam Bertasi e Carvalho (2017, p. 77): 

O ato de desenhar é uma linguagem importante a ser constituída na in-
fância. Com o desenho, as crianças podem expressar outras formas de 
olhar, imaginar, pensar e sentir o mundo à sua volta. Enquanto dese-
nham, relembram, dialogam, narram, fantasiam, planejam. Com isso, é 
possível perceber como elas pensam sobre a cultura, a história e a socie-
dade, caracterizando seu ponto de vista e deixando marcas por meio de 
seus traçados.
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O desenho faz transbordar o indizível e o torna visível. Ele pode, ou 
não, representar algo concreto, existente, visto ou ouvido, indo muito além, 
porque é permanentemente impulsionado pelos ventos da imaginação. 

A criança desenhando está afirmando a sua capacidade de designar. De-
senha brinquedos, brinca com os desenhos. É seu o desenho da sua pipa, 
o risco da amarelinha, o castelo de areia, as estradas por onde andam 
seus carrinhos, a planta da sua casinha. É desenho a maneira como orga-
niza as pedras e folhas ao redor do castelo de areia, ou como organiza as 
panelinhas, os pratos, as colheres na brincadeira de casinha. Entenden-
do por desenho o traço no papel ou em qualquer superfície, mas também 
a maneira como a criança concebe o seu espaço de jogo com os materiais 
de que dispõe (ALBANO, 2013, p.16-17).
    

Desenhar, portanto, é narrar visualmente, é criar e transformar o mun-
do vivido ou imaginado, é revelar e revelar-se por meio de movimentos, tra-
ços, linhas, formas, cores. Nesse sentido, faz-se necessário a efetivação de 
práticas educativo-pedagógicas, que considerem e sejam elaboradas, com 
o objetivo de potencializar a dimensão narrativa presente nos desenhos 
e que não se aprisionem à ideia de etapas de grafismo e de superação de 
fases. Práticas que não proponham a cópia e o uso certo ou errado de co-
res. Nesse sentido, importa atentarmos às observações trazidas por Gobbi 
(2013, p. 47): 

Muitas vezes os traçados das crianças ficam no imaginário adulto como 
sinônimo de algo que fere os padrões estéticos vigentes, apresentando-
-se como feios ou caóticos. É ainda comum vê-los presentes em alguns 
momentos que têm como objetivo �descanso da criança�, ou seja, para 
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que ela fique um tempo quietinha desenhando. Esta situação adquire 
uma conotação negativa: o desenho torna-se útil como instrumento dis-
ciplinador, ao invés de ser um libertador de expressões. Tais desenhos 
carecem de uma maneira de vê-los mais profundamente, sem procurar 
ordenar o caos, ou seja, sem a busca pela representação fiel da realidade, 
como tantas vezes fazemos, resultando em provocar nas crianças a ne-
cessidade de criar segundo prescrições adultas.

Observar desenhos de crianças da Educação Infantil, muitas vezes 
repetidos, iguais e padronizados nos faz perceber que estes desenhos ex-
pressam, nestes casos, mais sobre as condições de produção oferecidas 
às crianças do que sobre as próprias crianças e seus jeitos de ser, agir e 
pensar no mundo. Por que desenharam aquilo? Que tempo tiveram para 
desenhar? Puderam começar quando desejaram e terminar quando o con-
sideraram pronto? Tinham suportes e instrumentos variados à disposição 
para escolher? Puderam retomar esse desenho e reelaborá-lo em outro 
momento adiante? Que história está acontecendo enquanto aquela criança 
desenha? Estas são algumas perguntas necessárias, no sentido de reiterar 
a importância de estarmos, permanentemente, atentas a ações que se ali-
nhem à concepção de criança que nos orienta. Como coloca Ostetto (2010, 
p. 69-70), a compreensão de desenho como linguagem e criação demanda 
práticas docentes específicas: 

Se o educador não compreende o desenho da criança como um processo 
de criação, como linguagem que é, pode reforçar equívocos em sua prá-
tica, tais como a utilização do desenho pronto para colorir (antigamente 
mimeografado, hoje fotocopiado ou impresso) e da cópia. Um outro equí-
voco, muito comum na Educação Infantil, revela-se nas intervenções da 
(o) profissional de Educação Infantil sobre o desenho da criança, seja 
nomeando com sua escrita o que a criança desenhou, seja dando aquela 
�ajeitadinha�, o �retoque final�, para a exposição, para colocar na pasta, 
para mostrar aos pais. O principal equívoco destas práticas é a negação 
do desenho como linguagem. Por quê? Ora, se o desenho é linguagem se 
constituindo, que expressa, comunica e diz de um processo vivido, deve 
valer por si mesmo e não pela �legenda� que o (a) profissional coloca! A 
escrita sobreposta ao desenho, explicando o que é, corresponde à lingua-
gem e ao desejo do adulto, não das crianças; principalmente quando são 
pequeninas, rabiscando, garatujando, experimentando o prazer do ges-
to, encantando-se com a mágica das marcas produzidas com seu corpo 
no papel.

Portanto, os desenhos, bem como a ausência ou a presença de cores em 
suas produções, são expressões pessoais e, nesse sentido, não é pertinente 
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interpretar as suas formas ou cores escolhidas, ou, ainda, demonstrar ex-
pectativas em ver elementos reconhecíveis em meio a seus traços e querer 
nominá-los. O que conta, para a criança, é o ato em si de desenhar e a histó-
ria que ela vivencia e narra enquanto está desenhando. 

- Desenhei um boitatá meio vampiro...
-Não! Esse outro luta com uma espada na mão!

Pode ser a luta dos boitatás no céu... eles saem vitoriosos!
Bruno, 5 anos, 2006.

     
Importante, também, destacar que quanto menor a criança, mais seus 

desenhos são, prioritariamente, movimento, descoberta e surpresa daquilo 
que está ali aparecendo e materializando-se na superfície. Bebês e crianças 
bem pequenas, ao desenhar, atentam-se ao movimento em si e no inespe-
rado que o resultado desse movimento (um traço, uma marca) lhes causa. 
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A criança, a grande autora dos eventos mantém uma rela-
ção de prazer e estimula este seu fazer. O corpo inteiro da 
criança desenha, concentrado na pontinha do lápis, que 
lhe abre a possibilidade da experiência da conquista das 
formas. O desenho estabelece um elo de participação en-
tre a criança e o mundo, evocando e despertando formas, 
imagens, significados, através de seus recursos materiais 
(DERDYK, 1990, p. 106).

Da mesma maneira que o desenho, as demais expressões 
das linguagens visuais - colagens, fotografias, filmes, ou mes-
mo as esculturas, construções, instalações e pinturas - igual-
mente se constituem como narrativas visuais. 

Camaleão - Paulo Tatti e Sandra Peres

O camaleão rosa-choque ou rosa-grená  
Despertou numa manhã tão cheia de cores no ar  

Deu bom dia para a violeta, roxo e lilás  
Lavou o seu rosto no orvalho verde a brilhar 

Eu visto a cor que eu quero  
Se é sol eu sou o amarelo 

Subiu pelos galhos da figueira e ficou marrom  
Encontrou o vaga-lume aceso e virou néon  

Quando ouviu o sabiá cantando já mudou de tom  
Qualquer cor que pinte pela frente ele acha bom 

Eu visto a cor que eu quero  
Se é sol eu sou o amarelo 

Pela produção pictórica as coisas nascem coloridas, nas-
cem pela mesma ação da cor. A criança exercita as pos-
sibilidades lúdicas de poder escolher, a partir da ação 
provocativa da cor, a produção de mundos. Mundos afe-
tivos. Por essa escolha, atinge a cor desejada, essa cor 
combativa, tão diferente da cor aceita, da cor copiada (RI-
CHTER, 2004, p. 50).          
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Para finalizar esta parte do texto, salientamos que todas 
as formas expressivas nas linguagens visuais são igualmente 
importantes e necessárias à expansão da expressividade in-
fantil e à ampliação de suas possibilidades de se colocar no 
mundo. Oferecer às crianças, desde bebês, chances de apro-
priação dessas inúmeras expressões como, também, opor-
tunidades de criação nas mesmas, é assegurar-lhes o direito 
de estar em constante ampliação de seu repertório artístico-
-cultural e de possibilidades de expressão pessoal. 
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“O seu olhar melhora,  
melhora o meu“36:  
o papel das  
profissionais docentes 

A ampliação dos repertórios artístico-culturais das crianças, 
assim como de suas experiências estéticas no campo das lin-
guagens visuais, é indissociável do olhar, das experiências 

estéticas e concepções de arte das profissionais, sobretudo, daquelas que 
organizam o cotidiano educativo-pedagógico. Assim, faz-se necessário que 
estejam sempre atentas à ampliação de suas próprias experiências estéti-
cas, repertórios artístico-culturais e de suas vivências lúdicas. Conectar-se 
consigo, buscar sua inteireza, não desconsiderar seu lado sensível, poten-
cializar sua dimensão poética, ampliar sua disposição para a fantasia e a 
brincadeira farão com que as profissionais estejam em maior sintonia com 
as crianças, seus mundos imaginários, suas criações e transgressões. 

Para tal, além de criar espaços e tempos em sua vida para suas próprias 
experimentações e produções artístico-culturais, uma das sugestões é que 
as profissionais acompanhem a programação artístico-cultural de Flo-
rianópolis e região. Consultem, permanentemente, as programações dos 
órgãos e setores culturais, tais como: Centro Integrado de Cultura, Funda-
ção BADESC, Fundação Franklin Cascaes, cinemas, teatros e museus em 
busca de espetáculos, exposições e shows, muitos deles oferecidos pelos 
museus e centros culturais, gratuitamente, às profissionais da educação. 
Participem de cursos e seminários que integram o Programa de Formação 
da RMEF, com enfoque na Arte, Cultura e Natureza, bem como oficinas e 
palestras com temas de interesse da Educação Infantil. Outras possibilida-
des são os cursos de extensão que as universidades da grande Florianópolis 
oferecem anual ou semestralmente. Somam-se a estas as oportunidades de 
explorarem, ao máximo, as belezas da nossa ilha, realizando trilhas, pas-
seios pelas dunas e fortalezas, mergulhos, apreciar o pôr do sol, observar 
as inscrições rupestres etc. Relembrando que o encontro e relações com a 
natureza e com a cultura, de forma mais ampla, pode também desencadear 
experiências estéticas. 

36 Subtítulo composto por uma estrofe da música O seu olhar de Arnaldo Antunes. 
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Lembramos, ainda, que além de tudo que existe no nosso e em demais 
municípios, a própria unidade educativa, por meio de seus diversos profis-
sionais, das famílias e outros convidados, pode ser também palco de forma-
ção e ampliação de repertório artístico-cultural de todos. Rodar pelas ruas 
do entorno, perceber o que existe, se há artistas locais (escultores, fotógra-
fos, pintores etc.) e, também, convidá-los para estar com as crianças pode 
ser um bom começo. 

Espaços, tempos e 
materialidades para 
brincar, experimentar, 
descobrir e imaginar 

[...] nada é mais adequado à criança do que irmanar em 
suas construções os materiais mais heterogêneos — pe-

dras, plastilina, madeira, papel. Por outro lado, ninguém é 
mais sóbrio em relação aos materiais do que as crianças: 

um simples pedacinho de madeira, uma pinha ou uma pedri-
nha reúne em sua solidez, no monolitismo de sua matéria, 

uma exuberância das mais diferentes figuras 
(BENJAMIN, 1984, p. 69).

P or onde começar? Devemos ter presente que as 
crianças da Educação Infantil — e de modo mais 
intenso, os bebês — descobrem o mundo por meio 

do próprio corpo, dos objetos e dos elementos da natureza 
com os quais têm possibilidade de interagir, de descobrir e 
experimentar. Assim, necessitam ter ampliadas suas possi-
bilidades e meios para se inserir e se relacionar com o mundo 
das sensações, materialidades, formas, linhas, cores, espa-
ços, pontos, imagens, texturas, volumes e, também, desafia-
das a desvendá-lo de modo cada vez mais próprio e complexo. 

Nesse sentido, cabe às profissionais docentes a organiza-
ção de tempos, espaços e materialidades que potencializem 
processos de conhecimento e experimentação, por meio dos 
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quais as crianças digam cada vez mais sobre si e o mundo, 
considerando que “seja no trabalho individual, ou no coleti-
vo, é necessário ter sempre presente que arte é linguagem, 
portanto, o importante é o que [a criança] tem a dizer. O pro-
fessor pode oferecer os recursos, mas não o discurso” (ALBA-
NO, 2010, p.56, grifo da autora).  

         

A organização dos processos educativo-pedagógicos a 
partir das concepções que vimos afirmando até aqui preci-
sa, ainda, levar em conta as especificidades de cada unidade 
educativa, sua arquitetura, propostas, materialidades a se-
rem empregadas no processo de criação, assim como as sin-
gularidades das crianças e dos grupos. Deste modo, podemos 
ter cantos organizados para as linguagens visuais nas salas, 
parques e corredores ou oficinas e ateliês com materiais es-
pecíficos na perspectiva de potencializar experiências estéti-
cas e lúdicas, e, também, a autoria, imaginação e autonomia 
das crianças de forma desafiadora, instigando-as, convidan-
do-as a mergulharem cada vez mais fundo nos processos de 
criação e apreciação. 
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Ressaltamos, ainda, que a configuração do espaço, os 
instrumentos, materialidades e o tempo que disponibiliza-
mos para as crianças criarem, sempre afetam o processo e as 
produções por elas elaboradas. Desse modo, a observação e 
o registro do movimento das crianças pelo espaço (ou seja, 
seus gestos, falas, olhares e relações com outras crianças, 
materiais, suportes, mobiliário etc.) devem ser realizados 
sistematicamente, bem como o registro do que foi por elas 
produzido. A partir e junto a esses instrumentos da ação pe-
dagógica é possível realizar uma avaliação do trabalho como 
um todo e reorganizar o espaço e os materiais, considerando 
as particularidades de cada grupo, para e com as crianças de 
modo a permitir sempre a ampliação de seus processos de 
criação e apreciação.

É, também, indispensável lembrarmos que os materiais 
e instrumentos que disponibilizamos às crianças não devem 
oferecer riscos a elas, ou seja, não podem ser muito pequenos, 
pois são fáceis de ser ingeridos, não podem ser tóxicos, apre-
sentar pontas cortantes ou lascas que possam machucá-las.  

Após essas considerações, trazemos indicações gerais da 
ação que pode, também, a partir da reflexão conjunta com o 
coletivo da comunidade educativa, auxiliar a pensar, discutir 
e planejar esta organização dos tempos, espaços e materiali-
dades. 



172

• Possibilitar o acesso direto das crianças, desde bebês, de forma frequente 
e contínua aos diferentes materiais e instrumentos para a produção com 
as linguagens visuais respeitando as potencialidades, os tempos e aspectos 
emocionais de cada criança;

• Valorizar as marcas criadas pelas crianças, de forma individual e/ou co-
letiva, no espaço bidimensional e tridimensional como sendo expressões 
carregadas de significação e ressignificação do mundo;

• Disponibilizar para as crianças com deficiência materiais, suportes, espa-
ços e tempos de experimentação e criação que atendam às suas demandas 
e, ao mesmo tempo, lhes possibilitem o encontro com a arte, experiências 
estéticas e a ampliação de seus repertórios culturais; 

• Observar, de forma atenta e cuidadosa e em todos os momentos do coti-
diano, as crianças, desde bebês, em suas experimentações a fim de real-
mente conhecê-las e encorajá-las em suas descobertas; 

• Planejar o cotidiano das crianças, desde bebês, de modo a favorecer que 
explorem o espaço, suas formas, cores, materialidades, aromas, sempre 
guiadas por sua curiosidade; 
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• Registrar permanentemente, de forma variada e autoral, as muitas experi-
mentações e descobertas observadas no cotidiano (movimentos, gestos, fa-
las, descobertas, formulações de hipóteses e sensações manifestadas pelas 
crianças ao desenharem, pintarem, modelarem, construírem, colarem, etc.);

• Registrar as relações, observações e descobertas das crianças durante as 
visitas aos museus, galerias de arte, praças, cinemas etc. e não somente 
aqueles acontecimentos que julgamos especiais ou eventos e comemora-
ções coletivas das unidades;

• Realizar os registros por meio da escrita, de áudio, vídeo, fotografia etc. e 
compartilhá-los, de forma lúdica e não padronizada ou estereotipada, com 
o coletivo da unidade educativa; 

• Criar oportunidades para que as crianças possam experimentar, desco-
brir e criar na interação com outras crianças, inclusive de outras idades, 
compartilhando instrumentos, suportes, saberes e experiências;

• Compreender e mostrar interesse pelas diferentes expressões das crian-
ças dialogando com elas sobre suas produções, de modo sensível e não inva-
sivo, e registrar (mas nunca sob a produção em si) as histórias que contam 
os seus desenhos, pinturas, esculturas etc. sem, contudo, transformar esta 
dinâmica numa listagem de objetos isolados;
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• Organizar espaços (sala, oficina, ateliê) desafiadores, acon-
chegantes, arejados, iluminados e ventilados possibilitando, 
sempre que possível, a participação das crianças na organiza-
ção dos materiais, da disposição do mobiliário e da ambienta-
ção destes espaços;

• Organizar espaços (oficinas, cantos, ateliês) nos quais as 
crianças deixem suas produções, acabadas e inacabadas, de 
modo que possam retornar a elas em outro momento ou dia;

• Organizar espaços e proposições que possibilitem às crian-
ças, desde bebês, desenvolverem suas produções com a 
linguagem do desenho, da pintura, escultura, colagem, foto-
grafia etc. num ritmo próprio, bem como permitam que as 
crianças também optem pela produção individual, tantas ve-
zes necessária para que possam estar imersas em seus pro-
cessos de experimentação e criação; 

• Compor cenários nas salas dos bebês, e das demais crian-
ças, e também em outros espaços da instituição, com móbiles 
artesanais, origamis e pêndulos que possam, ou não, produ-
zir sons;

• Considerar a dimensão estética dos espaços prevendo a 
mudança frequente das imagens, dos objetos, disposição do 
mobiliário e brinquedos que compõem o ambiente da sala de 
referência dos grupos e de todos os demais espaços da uni-
dade educativa (refeitório, parque, hall de entrada, sala das 
(os) profissionais de Educação Infantil, direção, secretaria, 
banheiros etc.), tendo como um dos critérios a não estereoti-
pia e a autoria de todos os sujeitos da comunidade educativa; 

• Organizar os diferentes espaços do parque, os jardins, can-
teiros, vasos e floreiras da unidade educativa para que crian-
ças e adultos cultivem flores de diferentes estações e, assim, 
possam surpreender-se com o movimento da natureza, bem 
como construir e refletir sobre composição, harmonia, cores 
e odores;  

• Organizar e deixar ao acesso de todas as crianças, sempre 
respeitando as especificidades de cada faixa etária, suportes 
variados (papéis com texturas e formas diversas, plásticos, 
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papelão — liso e ondulado -, jornal, folhas, areia, tecido, argi-
la, pedras, madeiras — de tamanhos e tipos diferentes -, etc.) 
e instrumentos diversos (lápis grafite, caneta hidrocor, giz de 
lousa, giz de cera, caneta, canetas para retroprojetor, lápis de 
cor, esponjas, pincéis, carvão, pedras, goma de farinha de tri-
go e água, cola, tesoura, esponjas, espumas etc.) em condições 
adequadas de uso e em quantidade suficiente, de modo que 
viabilizem as experimentações e produções das crianças, de 
forma individual e coletiva, com ou sem a presença dos adul-
tos, ajudando-as a construir sua autonomia; 

• Disponibilizar, sempre que possível, equipamentos eletrôni-
cos tais como:  computador, tablet, celulares e máquinas foto-
gráficas para as crianças, tendo seu uso orientado pelo adulto; 

• Ajudar as crianças a descobrirem como funcionam equipa-
mentos como: máquina fotográfica, impressora, fotocopia-
dora, máquina de escrever, retroprojetor, projetor de slides, 
câmera de vídeo, computadores e programas de criação grá-
fico-plástica etc. a fim de que possam incorporá-los em suas 
brincadeiras e produções visuais e/ou audiovisuais;

• Oferecer recursos e meios que ampliem a interação das 
crianças, desde bebês, com seus pares e demais crianças e 
adultos, bem como o compartilhamento de suas descobertas 
sobre as materialidades e objetos; 

• Organizar papéis, papelões e plásticos com variedade de 
formas, cores, tamanhos e texturas atendo-se ao seu armaze-
namento e manutenção (longe da poeira e da umidade); 

• Disponibilizar argila e massinhas de modelar (industrial e 
caseira), bem como instrumentos a serem utilizados em seu 
manuseio como palitos, tampinhas de garrafa e de outros re-
cipientes, rastelo, espátula etc. e não as “forminhas” de cora-
ção, estrela, entre outras; 

• Armazenar argila e massinhas de modelar prevendo a sua 
qualidade e manutenção (embalada ou em um recipiente fe-
chado) e em local que facilite a sua disponibilização às crian-
ças sempre que a quiserem utilizar; 
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• Disponibilizar pincéis (com cerdas redondas e chatas, de cabo longo, em 
diferentes espessuras dos finos aos mais grossos), rolinhos e espumas para 
pintura organizados de modo que fiquem visíveis e ao alcance das crianças; 

• Planejar espaços para as experimentações e produções das crianças com 
fácil acesso à água, bem como deixar ao seu acesso tintas, recipientes (usa-
dos, como palhetas) e instrumentos para realizarem suas misturas, desco-
brirem e criem novas cores;  

• Disponibilizar toquinhos de madeira, garrafas e tubos plásticos, latas, se-
mentes, fios, lãs, tecidos, correntes, arames, conchas, areia, tampinhas, fo-
lhas secas, pedras, rolhas etc. higienizados, secos e separados com cuidado;     

• Planejar propostas para que as crianças experimentem produzir seus de-
senhos e pinturas fixando seus suportes de modo a trabalharem na vertical 
e na horizontal; 

• Possibilitar que as crianças, desde bebês, experimentem várias combina-
ções e junções entre materialidades diversas e investiguem distintas ma-
neiras de explorar, criar e deixar marcas feitas pelo movimento das mãos, 
dos pés, enfim, do corpo todo em diferentes suportes (papel, papelão, plás-
tico, madeira, areia, paredes entre outros) e com materialidades variadas 
(areia, tinta, grude colorido, cola etc.);
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• Convidar as crianças, por meio da organização do espaço, da fala, olhares, 
gestos e outras expressões corporais, a descobrirem as sensações provocadas 
no encontro do corpo com elementos como água, terra, ar, madeira, areia, 
com o frio e o quente, com a grama, folhas de árvores, massa de modelar; 

• Favorecer contextos e situações adequadas e de qualidade às experimen-
tações e ao conhecimento de cores, formas, volumes, linhas, texturas em 
um contexto lúdico, seguro, saudável e na interação da criança com a natu-
reza e a cultura; 

• Possibilitar que as crianças, desde bebês, pintem o próprio corpo com os 
dedos, com a mão toda, incentivando que descubram as sensações provoca-
das pelo contato com a tinta, assim como com as cerdas dos pincéis, espu-
mas, penas e tecidos sobre a pele; 
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• Respeitar o tempo de criação, compreender e não tolher 
os modos e necessidades de experimentação, apropriação e 
construção de conhecimento das crianças, assim como suas 
inúmeras tentativas e recomeços prevendo, também, no pla-
nejamento, vários momentos para que elas possam interagir 
com os mesmos materiais e suportes (individual e coletiva-
mente, com e sem a presença direta dos adultos); 

• Utilizar paredes, janelas, teto e pavimento como suportes/
espaços expositivos das produções das crianças de modo se-
guro e instigante; 

• Compreender o parque como um cenário lúdico que pode 
abrigar as produções das crianças recebendo imagens, estru-
turas móveis, brinquedos e cores que instiguem a curiosida-
de e fortaleçam a imaginação de crianças e adultos; 

• Conceber o parque como um ateliê a céu aberto organizan-
do seus espaços de modo a possibilitar que as crianças, des-
de bebês, possam ter vivências lúdicas e artísticas com a luz 
e a sombra, com água da chuva, com o vento e, também, de 
desenho, pintura, modelagem, construção com diferentes 
materialidades;

• Documentar e socializar a produção das crianças de modo 
que seja possível, para as próprias crianças e suas famílias, 
acompanharem a construção processual do conhecimento, 
das descobertas e hipóteses por elas elaboradas nas lingua-
gens visuais servindo, também, de base para novas proposi-
ções pedagógicas;

• Possibilitar que as crianças estabeleçam relações com artistas 
e produções artístico-culturais diversas, nacionais e interna-
cionais, presenciais e/ou virtuais, inclusive as suas produções, 
na direção da experiência estética, de modo a acionar e aguçar 
os sentidos (visão, audição, tato, olfato, paladar); 

• Organizar visitas a museus, galerias de arte, praças, casas e 
prédios antigos e contemporâneos, parques ecológicos, mo-
numentos, praias, entre outros, a fim de despertar o olhar 
atento e a curiosidade das crianças para a cidade e sua di-
versidade cultural podendo, ainda, após as visitas, pesquisar 
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com as crianças sobre os locais, vida e obra dos artistas inte-
grantes das exposições visitadas etc. sem qualquer conotação 
de “aula” sobre os temas vivenciados;

• Prever momentos nos quais as crianças possam conhecer, 
falar, comentar, perguntar, discutir, opinar sobre diferentes 
produções artístico-culturais, bem como as suas próprias, de 
modo que ampliem suas descobertas e saberes e percebam os 
seus próprios processos de criação e resultados obtidos, sem 
julgamentos, mas visando o aprimoramento do senso estético;

• Organizar rodas de apreciação e discussão (podendo envol-
ver diversos grupos de crianças e famílias) sobre painéis, mu-
rais e exposições das produções das crianças no contexto da 
instituição e fora dela; 

• Colecionar com as crianças e deixar disponíveis repertórios/
bancos de imagens (cartões postais, calendários de: carros, 
paisagens, animais, alimentos, flores, castelos, casas, crian-
ças etc.) e produções visuais não estereotipadas, diversifica-
das, abrangendo diferentes culturas e que possam ampliar o 
olhar e despertar a curiosidade das crianças oferecendo-lhes 
referências variadas; 

• Customizar malas, caixas de materiais diversos, estantes 
etc. para organizar e possibilitar o acesso direto das crianças, 
sem contar, necessariamente, com a intervenção de adultos, 
a um acervo contendo catálogos de exposições e de artistas, 
livros de arte, de prosa e poesia, de imagens, com ilustrações 
produzidas por meio de diferentes técnicas e materiais etc.;

• Promover o acesso constante das crianças a livros de arte de 
boa qualidade, músicas, filmes, não somente aqueles classi-
ficados como infantis, imagens, fotografias antigas e atuais, 
cenários naturais, formas arquitetônicas diversas, pinturas, 
esculturas, desenhos etc. produzidos por adultos, artistas e 
outras crianças (da comunidade, nacionais e internacionais);

• Expor, sistematicamente, as produções/criações das crian-
ças - não apenas em datas festivas, mostras culturais, reuniões 
de pais - pelas portas, paredes, janelas, teto, jardins, parques 
e muros da instituição. Realizar a identificação autoral ao 



180

lado dos trabalhos e, quando for o caso, datas e outras informações sobre 
o processo de criação. É de extrema importância que a organização das ex-
posições considere a altura das crianças e a não massificação de imagens 
repetidas, ou seja, sua organização deve também refletir a diversidade para 
que produções em série, advindas de uma única proposta, não sejam ex-
postas lado a lado. Importante, também, cuidar da não padronização dos 
suportes e demais objetos que componham as exposições;

• Buscar condições adequadas para o deslocamento e transporte das crian-
ças e profissionais docentes para visitas e passeios a museus, galerias de 
arte, parques, bosques, praias, praças e outros espaços expositivos, bem 
como para a participação em eventos e atividades como a Mostra de Cine-
ma Infantil de Florianópolis, Fita Floripa, Festival Internacional de Teatro 
• de Animação, Floripa Teatro, Festival Isnard Azevedo, Encontro de Bois de 
Mamão de Norte a Sul, Feira do Livro e outros.

“Pela estrada afora”:  
 que mais podemos oferecer?

Na aventura prazerosa e lúdica da descoberta das linguagens visuais, 
por meio das quais as crianças criam e se expressam, é também necessário 
que coloquemos na bagagem itens que possibilitem, instiguem e deem su-
porte a esta aventura. Citamos aqui apenas alguns deles para que possam ser 
analisados e discutidos pelo coletivo de profissionais da unidade educativa: 

• Livros e coleções de história da arte;

• Livros de artes visuais (desenho, pintura, escultura, cinema, fotografia, 
vídeo etc.) em língua materna e estrangeira possibilitando que as crianças 
entrem em contato com diferentes culturas, artistas e obras;

• Catálogos de exposições, livros de arte infantis, cartões postais de cida-
des, castelos, animais, praias, cidades, paisagens etc.;

• Livros sobre museus, livros sobre museus voltados ao público infantil;

• Livros de literatura infantil nacional e estrangeira contemplando a diver-
sidade étnico-racial, cultural, social e artística;
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• Álbuns de fotografias antigas e contemporâneas, álbuns de imagens diversas; 

• Dicionários de artes visuais ilustrados ou não; 

• Slides e transparências sobre obras de arte, artistas, paisagens e histórias 
infantis;

• DVDs de desenhos, filmes e documentários abordando as artes visuais e 
artistas, de forma plural e ética, de modo a ampliar os repertórios culturais 
e linguísticos das crianças (sendo que este acervo deve sempre ser visto e 
discutido cuidadosamente pelas profissionais docentes antes das crianças 
terem acesso dentro da unidade);

• Aparelhos de som (para diferentes formatos de mídia);

• Computadores (com leitores e registradores em diferentes formatos de 
mídia) instalados em suportes que permitam, quando necessário, serem 
deslocados para diferentes ambientes da unidade; programas para criação 
e edição de imagens, assim como de áudio e vídeo.; acesso à internet;

• Retroprojetor;

• Projetor de slides;

• Máquina fotográfica;

• Outros recursos tecnológicos.

O que mais pode compor a bagagem para 
nossa aventura?
Dentro da bagagem dos profissionais docentes que, junto às crianças, 
desde bebês, irão se aventurar pelas descobertas das linguagens visuais, 
é, também, imprescindível a presença de recursos disponíveis em dife-
rentes sites:  
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Audiovisuais: aqui você encontrará uma seleção de curtas metragens ani-
mados (ou não) interessantes para assistir com as crianças! Neste mesmo 
site conheça também o Projeto Curta na escola criado, especialmente, para 
as (os) profissionais da educação. Disponível em: http://www.portacurtas.
org.br;

Observação: Atenção, lembre-se de antes de ver e de trabalhar com o ma-
terial audiovisual com as crianças, assistir, avaliar e discutir com demais 
profissionais.

Audiovisuais: site de produção e distribuição de conteúdo audiovisual. 
Apresenta longas e curtas metragens destinadas ao público infantil e ao 
público adulto. Alguns dos filmes possuem versões em libras e em audio-
descrição. Disponível em: https://www.filmesquevoam.com.br/;

Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul: criada em 1996, a 
Fundação é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, dedi-
cada à preparação e à realização das mostras e eventos que constituem as 
Bienais do Mercosul. Neste espaço virtual você poderá encontrar imagens 
das obras expostas nas Bienais, links para temas relacionados a arte con-
temporânea, publicações e materiais pedagógicos. Disponível em: http://
www.fundacaobienal.art.br/;

Fundação Bienal de São Paulo: aqui você também encontra links para a 
Bienal de Artes e Arquitetura de São Paulo e a programação das atividades 
que as compõe como palestras e seminários, a história das bienais, artistas, 
curadoria etc. Entrevistas com artistas falando das suas obras, Jornal da 
Bienal e uma série de outras informações associadas às Bienais. Soma-se, a 
tudo isso, a existência de um espaço com links para alguns dos principais 
museus do Brasil e do exterior. Disponível em: http://www.bienal.org.br/;

Fundação Franklin Cascaes: aqui você poderá acompanhar a programa-
ção cultural da Ilha de Santa Catarina promovida ou que recebe apoio desta 
Fundação. Além disso, por meio dos seus vários setores artístico-culturais, 
você ficará por dentro dos projetos e oficinas de diferentes linguagens da 
arte. Disponível em: https://fundacaofranklincascaes.com.br/ 

Museu O Mundo Ovo de Eli Heil: neste site você encontrará informações 
sobre a artista catarinense Eli Heil, imagens de algumas de suas obras, assim 
como do museu. No processo de criação a artista emprega os mais diversos 
materiais (saltos de sapato, tubos de tinta, canos de PVC etc.) somando-se 

http://www.portacurtas.org.br
http://www.portacurtas.org.br
https://www.filmesquevoam.com.br/
https://www.bienalmercosul.art.br/
https://www.bienalmercosul.art.br/
http://www.bienal.org.br/
https://fundacaofranklincascaes.com.br/
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a riqueza das formas e cores, sentidos e significados que compõem as suas 
obras. Disponível em: http://www.eliheil.org.br/

Museu Victor Meirelles: aqui você encontrará informações sobre o 
museu, o artista Victor Meirelles, ações educativas, agenda de exposições, 
oficinas, palestras, cursos, banco de imagens e sobre a Revista Eletrônica:  
Um Ponto e Outro. O museu promove, ainda, uma excelente programação 
sobre cinema por meio do Projeto Cinema Falado. A instituição disponibi-
liza uma agenda para atendimento a escolas e instituições de Educação In-
fantil. Navegando neste site, você e as crianças poderão descobrir o espaço 
virtual da ação educativa do Museu Victor Meirelles, bem como escrever no 
mural de recados e sugestões, acessar a galeria de fotos da ação educativa e 
participar de jogos. Confira! Disponível em: https://museuvictormeirelles.
museus.gov.br/

Museu Histórico de Santa Catarina Palácio Cruz e Souza: neste es-
paço você poderá ter informações históricas sobre o museu, sua arquitetu-
ra e acervo, assim como sobre o poeta catarinense Cruz e Souza. Do mesmo 
modo, poderá descobrir e acompanhar a programação dos Projetos Sexta 
no Jardim, Música no Museu e Escolas no Museu, e, ainda, as exposições 
temporárias que o museu abriga e divulga. Disponível em: http://www.
mhsc.sc.gov.br

Museu de Arte de Santa Catarina (MASC): espaço administrado pela 
Fundação Catarinense de Cultura (FCC) e localizado no Centro Integrado 
de Cultura (CIC). Possui acervo próprio e recebe exposições de outras re-
giões. Neste espaço você tem acesso à programação de exposições e tem a 
possibilidade de agendar uma visita mediada com grupos de crianças e/ou 
adultos. Disponível em: http://www.cultura.sc.gov.br/espacos/masc

Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina (MIS): também locali-
zado no CIC, o MIS tem por finalidade preservar, documentar, pesquisar 
e comunicar acervos audiovisuais de relevância nacional e, preferencial-
mente, do Estado de Santa Catarina. No site você encontra informações so-
bre o acervo e a agenda de exposições. Disponível em: http://www.cultura.
sc.gov.br/espacos/mis

Rede arte na escola:  reúne universidades, instituições culturais e edu-
cacionais que qualificam profissionais de educação dos níveis infantil, 
fundamental e médio e os estimulam a formar de crianças e jovens mais per-
ceptivos, criativos e críticos de sua realidade. No site é possível encontrar 
relatos de experiências, textos sobre diversas linguagens da arte, o ensino 

http://www.eliheil.org.br/
https://museuvictormeirelles.museus.gov.br/
https://museuvictormeirelles.museus.gov.br/
http://www.mhsc.sc.gov.br
http://www.mhsc.sc.gov.br
http://www.cultura.sc.gov.br/espacos/masc
http://www.cultura.sc.gov.br/espacos/mis
http://www.cultura.sc.gov.br/espacos/mis
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da arte e materiais didático-pedagógicos para auxiliar no planejamento das 
propostas pedagógicas em arte, acesso a videoteca e outros. Disponibiliza, 
também, o Boletim Arte na Escola e material do Projeto Arte BR. O objetivo 
do site �é contribuir para a formação do professor, seus conteúdos buscam 
aproximá-lo da realidade em sala de aula, oferecendo exemplos de desen-
volvimento de projetos e sequências de atividades, assim como de instru-
mentos pedagógicos que ampliem e enriqueçam o seu repertório. A teoria 
é apresentada de forma contextualizada a partir da prática�. O site, igual-
mente, promove fóruns de discussão com profissionais qualificados sobre 
temáticas diversas da arte, educação e políticas a elas associadas. Disponí-
vel em: http://www.artenaescola.org.br/

Ainda, existe um grande número de sites sobre arte, história da arte, 
artistas da nossa Ilha, assim como de tantos outros, nacionais e internacio-
nais, que podem oferecer uma ampla gama de conteúdos e imagens para 
subsidiar diversas práticas educativo-pedagógicas. Também, com o auxílio 
de sites de busca, você pode procurar museus na internet por categorias 
como: arte, infância, brinquedos, história natural, cinema, marionete etc. 
Em muitos desses sites é possível encontrar o espaço dedicado aos serviços 
educativos oferecidos pelos museus. Descubra-os! 

http://www.artenaescola.org.br/.
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Linguagens Corporais e 
Sonoras: corpo, gestos, 
movimentos, sons, música, 
narrativas e o teatro

E por falar em corpo…
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Uma ideia de corpo construída  
ao longo do tempo.

Corpo na sua totalidade,
Corporeidade

Corpo e mente.
Corpo linguagem
Que se manifesta

Dança
Caminha

Olha
Sente

Se expressa.
Corpo que experimenta

Em suas marcas conta histórias
Sobre religião
Sexualidade

Etnia
Saúde.

Que se revela.
Que se cuida.

Que cuida do outro.
Corpo que mostra intencionalidade na forma 

como cuida do outro.
Corpo que vai além do eu ou do muro  

da instituição.
Corpo que é vítima da padronização  

presente nas mídias
Nos meios de consumo.

Corpo que valoriza
Que respeita.

Corpo que combate o preconceito  
e a discriminação.

Que reconhece a diferença
E que se prepara para lidar de uma forma 

ética com esta.

Corpo que tem voz
Que produz música.

Que é responsabilidade de todos e não só do 
professor de Educação Física.

Corpo que necessita de espaços organizados
Para se conhecer
Para explorar

Para expandir suas possibilidades
Para se movimentar
E descobrir o mundo

Sem tempo cronometrado
Descobrir com liberdade.

Corpo brincante
Corpo criativo

Produtor de conhecimento
Porta para a imaginação.

Corpo espetáculo.
Corpo vida.

E a professora?
Corpo que se equilibra na corda bamba

Com chapéu em forma de pesquisa
Com óculos especiais
Mãos de ternura

Pernas e braços longos
Voz de passarinho

E nos pés sapatos gastos de tanto andar
Nas ruas feitas de músicas

Esquinas de danças
Praças de poesias
Palcos de teatros
Lojas de ideias

Clínicas de repouso
Terminais de alegria…

Gisele Ilda Clemente Koerich 
(Professora do NEIM Altino Dealtino Cabral)
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É o corpo que nos informa como estamos dormindo, alimentan-
do e exercitando, se estamos tristes ou alegres, tensos ou tran-
quilos, maravilhados ou desanimados. O corpo expressa, e ao 

mesmo tempo recebe, significações marcadas pela forma como é cuidado, 
tocado, vestido, limpo e abrigado pelo outro ao longo do dia, isso, também, 
na instituição. 

Outrossim, o corpo como estrutura biológica humana precisa ser per-
cebido na sua totalidade, conectado à cultura, às práticas sociais e ao 
conhecimento. Nesta perspectiva, consideramos a corporeidade como 
superação de percepção do corpo meramente biológico, pois esta se 
constitui na história de cada sujeito e extrapola a concepção do movi-
mento apenas como deslocamento. Assim, a corporeidade percebe o 
movimento carregado de sentidos culturais e sociais, ela depende da 
subjetividade do ser humano. (FLORIANÓPOLIS, 2015, p. 63).

Todos estes modos de ser e de lidar com o corpo (o nosso e o das crian-
ças) são constituídos no mundo existente para além dos muros da institui-
ção. Para Le Breton (2006, p. 07):
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Moldado pelo contexto social e cultural em que o ator se 
insere, o corpo é o vetor semântico pelo qual a evidência 
da relação com o mundo é construída: atividades percep-
tivas, mas também expressão dos sentimentos, cerimo-
niais dos ritos de interação, conjunto de gestos e mímicas, 
produção da aparência, jogos sutis da sedução, técnicas 
do corpo, exercícios físicos, relação com a dor, com o so-
frimento, etc.

Na atualidade, o corpo ganha destaque e não escapa ao 
que a sociedade produz e consome, às mercadorias que são 
disseminadas pelas mídias e todo e qualquer meio de comu-
nicação. Diariamente, somos bombardeados por imagens, 
músicas, danças, espetáculos, filmes e outros produtos da 
indústria cultural que enfatizam, de modo exacerbado, pa-
drões corporais, de movimentos, desejos, necessidades e es-
tética corporal associados, quase que imediatamente, a ideia 
de uma vida de poder, sucesso, prazer e felicidade. Concor-
damos com Caetano e Pires (2009) que, no que se refere ao 
corpo, a indústria cultural se utiliza de um discurso enraiza-
do na liberdade de escolha, que opera diretamente na defesa 
da satisfação pulsional, que convoca os sujeitos a gozar dos 
objetos em forma de mercadoria como capazes de atender e 
satisfazer seus desejos. E que a imagem do corpo, melhor, de 
um corpo ideal, aceito pela sociedade atual está aqui incluída 
(CAETANO; PIRES, 2009). Nem mesmo as crianças escapam 
desse ataque! Ao contrário, elas representam uma grande 
“fatia” do mercado de consumo e são por ele fortemente in-
fluenciadas em como dançar e caminhar, desfilar, o que co-
mer e beber, como vestir-se, brincar e se comportar.37 

37  Um exemplo dessa dinâmica já está presente no documentário “Crian-
ça, a alma do negócio” (2008) dirigido pela cineasta Estela Renner e pro-
duzido por Marcos Nisti. No próprio documentário identificamos as 
“armadilhas” da indústria cultural e como isso influencia a imagem cor-
poral desde a mais tenra infância. 

Nos referimos à expressão 
indústria cultural a partir 
da perspectiva tratada 
por Vaz (2006), na qual 
explana que a expressão, 
empregada pela primeira 
vez por Horkheimer 
e Adorno, que não 
utilizaram o termo cultura 
de massas, já bastante 
empregado, para que não 
fosse confundido com a 
cultura popular (que vem 
das massas), já que se 
referiam essencialmente a 
um conjunto de artefatos 
produzido para as 
massas consumidoras 
(o cinema, o rádio, as 
revistas ilustradas, 
seções de jornais diários 
e, algum tempo depois, 
a televisão). Assim: "o 
conceito indústria cultural 
procura compreender as 
condições de produção 
e reprodução social em 
uma de suas faces mais 
importantes, relacionada 
à mercadorização da 
cultura, sua banalização 
e reificação". (VAZ, 2006, 
p.15). VAZ, A. F. Reflexões 
da passagem sobre o lazer: 
notas sobre a pedagogia 
da indústria cultural. 
Pensar a Prática 9/1: 13-
26, Jan./Jun. 2006. 

Disponível em https://www.
revistas.ufg.br/fef/article/
view/122

https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/122
https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/122
https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/122
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A imagem corporal que temos é socialmente determina-
da pelos valores e padrões de corpo que a sociedade preconi-
za, por isso que é tão importante para a docência na Educação 
Infantil a atenção à constituição da dimensão do corpo das 
crianças que se dá num entrelaçamento com a emoção, a so-
cialização e a linguagem constituída nas relações com o ou-
tro, com o mundo.

Considerando as influências da indústria cultural, do 
que seja uma imagem corporal idealizada e padronizada so-
cialmente, apresentadas nas músicas, imagens, desenhos, 
brinquedos e produtos massificados, entre outros, importa 
conhecer o contexto social em que vivem nossas crianças 
para poder atuar e planejar em sentidos diversificados.

A criança, no entanto, não é meramente receptiva. Mes-
mo na massificação da indústria cultural há espaço, num 
processo de apropriação e (re) interpretação dos conteúdos 
veiculados que permitem, as crianças, especialmente quando 
em pares,38 de alguma forma, resistir a lógica do enunciado 
criando modos de brincar com bonecas e/ou carrinhos, im-
pensáveis aos seus fabricantes (até mesmo rebatizando per-
sonagens da mídia com nomes imaginários). Assim, elas vão 
se apropriando da cultura e, ao mesmo tempo, produzindo 
cultura à medida que reinventam modos e outras formas de 
pensar sobre as coisas e o mundo que lhes cercam, em cons-
tante diálogo com a cultura adulta.

38  Como já explicitado na Parte 2: A Brincadeira, o termo “pares” não se 
refere a duplas, mas sim a relação de crianças com outras crianças”.

"A imagem corporal é 
identificada a partir da 
percepção que a pessoa tem de 
seu corpo. Essa percepção tem 
vinculações com as experiências 
subjetivas e dos sentimentos 
relativos ao seu próprio corpo, 
decorrente da relação afetiva 
pessoal e principalmente das 
relações sociais". (MELO, 2005, 
p.174-176).

Questões relacionadas à 
indústria cultural, ao mercado 
de consumo e à infância 
também foram abordadas no 
texto Linguagens Visuais
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É primordial aqui o papel mediador das profissionais do-
centes que precisam estar sempre atentas às informações, ges-
tos, movimentos, ritmos e conceitos que chegam por diversos 
meios a elas na instituição de forma que haja a ampliação, di-
versificação e complexificação dos repertórios da cultura cor-
poral de movimento e artísticos-culturais das crianças.

Neste sentido, cabe considerarmos que os nossos corpos 
(de adultos e de crianças) devem ser “valorizados tendo como 
princípio o direito, a dignidade, a liberdade, o conhecimento, 
a sensibilidade e a vida em sua riqueza e totalidade” (LOPES, 
MENDES; FARIA, 2006, p. 12). Assim, a ação intencional em 
todos os tempos e espaços que compõem o cotidiano da Edu-
cação Infantil deve se pautar nas expressões e nas caracterís-
ticas biológicas, físicas, psicológicas e culturais das crianças 
de forma indissociável, compreendendo o corpo como inter-
conexão entre natureza e cultura que se constitui na interfa-
ce do biológico com o social, histórico e cultural.

Essa ideia de potência concebida como interconexão entre 
natureza e cultura forneceria pistas para estratégias edu-
cativas que privilegiem essa dimensão no cotidiano dos 
contextos educativos, auxiliando-nos a compreender as 
crianças como potencialidades, e não mais como uma natu-
reza que precisa ser “controlada”, moldada. Nesse sentido, 

Segundo BROUGERE "a 
criança não brinca numa 
ilha deserta. Ela brinca com 
as substâncias materiais 
e imateriais que lhe são 
propostas. Ela brinca com 
o que tem na mão e com o 
que tem na cabeça.”  
(2000 p. 105)
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é necessário pensar e propor que as crianças também par-
ticipem na construção do mundo, tanto para elas quanto 
para os adultos, pois, além de serem produtos da cultura, 
são também produtoras de cultura. E essa construção deve 
compreender a dimensão corporal como fundamental na 
educação das crianças, já que é ela, com sua materialidade 
palpável, que literalmente incorpora o projeto educacio-
nal. (BUSS-SIMÃO et al., 2010, p. 165-166).

Portanto, as diferenças sexuais, físicas, étnico-raciais e 
sociais das crianças, das profissionais que atuam na insti-
tuição e das famílias das crianças devem ser consideradas 
e discutidas pelo coletivo da unidade educativa no sentido 
de elaborar encaminhamentos que respeitem os princípios 
contidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Infantil (BRASIL, 2009a), tal como o “respeito à dignidade da 
pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem 
de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer 
manifestações de preconceito e discriminação”.

O registro, a análise, bem como a revisão dos discursos 
de corpo e movimento que temos oferecido às crianças por 

meio de propostas pedagógicas de 
brincadeiras, músicas, danças, etc. 
necessitam ser práticas constan-
tes no sentido de assegurarmos um 
planejamento que respeite as ex-
periências prévias das crianças e o 
direito a uma educação que amplie 
seus conhecimentos e suas experi-
ências. Tal questão, exige discutir 
no coletivo da instituição, e com as 
famílias, os modos como as crian-
ças estão descobrindo e construin-
do relações e identidades de gênero 
e sexualidade, sempre a partir de 

uma intervenção ética e cuidadosa para e com as crianças. 
Para além da dimensão motriz, as relações educativas 

que envolvem o corpo se referem aos afetos (acolhimento, 
escuta, olhares, palavras, sorrisos, gestos, abraços, carinhos, 
toques, massagens etc.) com as crianças e entre elas, afir-
ma uma educação também dos sentidos e, por conseguinte, 
amalgamada pela sensibilidade. 

As categorias teóricas 
sexo, gênero e sexualidade 
já foram apresentadas no 
NAP Relações Sociais e 
Culturais, de acordo com  
Wolff e Saldanha (2015).
Destaca-se aqui que, para 
definir o gênero, há uma 
“tendência à naturalização 
das relações sociais 
baseadas na fisiologia dos 
corpos”. (VIANNA; FINCO, 
2009, p.269-270). Sobre 
esse tema, veja mais em:  
VIANNA; FINCO, 2009.
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Crianças, movimento, ação!
O movimento é uma importante 

dimensão do desenvolvimento 
humano e da cultura. [...]. 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 
(MATTOS; NEIRA, 2003, p. 176).

Faz uma careta aqui, outra ali, embala a boneca e sus-
surra uma cantiga de ninar. Encontra e logo perde, conserta 
e logo quebra. Empurra a cadeira de rodas, ergue a cabeça e 
sorri! Senta, levanta e lá vai: toca no gelo, prende a lagartixa, 
assovia e bate palmas, repete, repete e repete. Tateando e com 
ouvidos apurados descobre quem é: - “Já sei, é o Miguel”! De-
senha, modela, pinta e borda, cria castelos na areia, descobre 
as letras! Inventa versos e escreve no verso. Sente o cheiro de 
peixe e da farinha de mandioca, sente o vento beijando seu 
rosto, as ondas do mar lambendo suas pernas, o sol abraçan-
do o seu corpo e adivinha só: a um só tempo (re)descobre a si 
mesmo, conhece e inventa o(um) mundo! Sim, as crianças es-
tão, na maior parte do tempo, assim: em movimento! E, des-
ta forma, brincando vão construindo relações com o mundo, 
com outras crianças e adultos, experiências indissociáveis do 
corpo sensível - expressivo-cognitivo-afetivo, em constante 
transformação e expansão.

Chora, balança, mexe, remexe, olha pra cá, olha pra lá, expe-
rimenta com a boca e morde! Agora vai, volta, corre e salta ... 
Opa, quase caiu! Entra na roda “tin dô lê lê” e dança, dança com 
balangandãs, gira, gira e rodopia! Puxa e empurra, junta e solta, 
rola e rala o joelho de nome Juvenal (ZIRALDO, 2001). 
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Antes de qualquer coisa, a existência  
é corporal. (LE BRETON, 2006, p. 07).

Nesta direção, partimos da premissa que somos corpo e 
que as crianças experimentam e conhecem o mundo, assim, 
corporalmente. Essa ideia de criança, corpo, movimento e 
conhecimento que buscamos apresentar anteriormente é re-
cente entre nós educadores (as) e até mesmo em pesquisas 
acadêmicas voltadas à educação das crianças de 0 a 6 anos 
são recentes. Em seu lugar, aparecem concepções e práticas 
pedagógicas nas quais o trabalho com a dimensão corporal 
das crianças segue a inculcação de preceitos higienistas e 
de disciplinarização dos corpos infantis, pois sabemos que, 
ao longo da história, a educação na e da infância empreende 
sobre as crianças constantes esforços do “processo civiliza-
dor individual a que todos jovens [...] são automaticamente 
submetidos desde a mais tenra infância, em maior ou me-
nor grau e com maior ou menor sucesso” (ELIAS, 1994, p. 15). 
Também é sabido que, 

A instituição educativa é, historicamente, locus modela-
dor de condutas e ações. [...] revelam a presença firme, 
constante e invariável de técnicas, cuidados, estratégias 
de dominação do corpo, [quase sempre considerado] na-
tureza disforme, indisciplinada, mesclada, indetermina-
da, ameaçadora (VAZ et al., 2009, p. 208). 

Nos referimos aqui à 
algumas pesquisas pioneiras, 
devidamente relacionados 
nas referências, sobre corpo, 
movimento, educação física 
na educação infantil, em 
especial no âmbito da RMEF, 
que, conforme as referidas 
pesquisas, conta com um 
professor de Educação Física, 
desde 1982. (SAYÃO 1996, 
1997, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2004, 2008);
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Portanto, que precisaria ser “controlada”, “domesticada”, “domada”, 
enfim, “civilizada” e não potencializada. Sabemos que,

Na relação com o outro, o limite é importante! É importante parar e es-
cutar alguém falar. É preciso cuidado para não se machucar num pulo de 
um lugar alto. Se me embolo corporalmente com um(a) colega, tenho que 
ter cuidado para não machucá-lo (a). Enfim, os limites podem [devem] 
ser construídos nos relacionamentos! A necessidade do limite coloca-se 
no momento de cuidado comigo e com o outro. Mas, muitas vezes, na es-
cola, os limites estão todos definidos de antemão pelos adultos: não pode 
correr, não pode pular, não pode falar alto. Assim, o corpo vai sendo cala-
do, modelado e padronizado (LOPES; MENDES; FARIA, 2006, p. 43).

Ao mesmo tempo, 

Aquilo que as crianças mais gostam de fazer é experimentar novas sen-
sações, novas experiências, mexer, tocar, rolar, pular, “fuxicar”, demons-
trando uma energia corporal bastante grande que proporciona o contato 
consigo, com os objetos, com os signos pertencentes ao contexto cultu-
ral a outros com os quais elas vão tomando contato. Isso cansa demais 
aos adultos que estão a sua volta e que, muitas vezes, teimam em “parar” 
a criança em suas insistentes tentativas de descobrir não só o que está 
a sua volta, mas também aquilo que, às vezes, está bem longe (SAYÃO, 
2002, p. 61). 

Nesta direção, compreendemos que a dimensão corporal não se res-
tringe a educação física, e a nenhum campo específico de conhecimento e/
ou atuação. Tampouco a educação das crianças, pode se reduzir a campos 
específicos, principalmente, quando falamos em Educação Infantil, cujo 
campo de conhecimento e atuação dialoga com demais áreas de conheci-
mento39. O que nos interessa é considerar tais conhecimentos e reconhecer 
que o corpo, o movimento e as brincadeiras das crianças devem encontrar 
lugar privilegiado nas instituições de Educação Infantil. 

Compreendemos que o conhecimento e práticas pedagógicas que en-
volvem o corpo e movimento não deva se limitar a uma área específica, com 
um tempo limitado. O avanço dos próprios estudos sobre a educação física 
na Educação Infantil da rede municipal de Florianópolis tem reconhecido 
“a centralidade do corpo e do movimento humano como elementos-cha-
ve da prática pedagógica na Educação Física” (FLORIANÓPOLIS, 2016, 
p. 11) que contribui imensamente para a educação das crianças, mas, em 

39   Tomamos por exemplo a nutrição, medicina, enfermagem, sociologia, antropologia, 
história etc.
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contrapartida, alerta que “o corpo é um elemento que perpassa todos os sa-
beres envolvidos nas Unidades Educativas, e a educação do corpo acontece 
pela integração, nem sempre harmônica ou unidirecional, dos diferentes 
saberes atuantes, sendo um deles a Educação Física” (FLORIANÓPOLIS, 
2016, p. 15). 

Cerisara (1999, p. 13) já lembrava que, historicamente, “as atividades 
ligadas ao corpo, à higiene, alimentação, sono das crianças eram desva-
lorizadas e diferenciadas das atividades consideradas pedagógicas, estas 
sim entendidas como sérias e merecedoras de atenção e valor”. Mesmo 
a música, a dança, o teatro, as brincadeiras, os jogos, as artes circenses e 
tantos outros temas da cultura aparecem, inicialmente, nos programas e 
propostas formais de educação da infância não como formas de fortalecer 
e expandir as experiências das crianças, “mas como mais um instrumen-
to de adequação a hábitos e comportamentos considerados necessários à 
educação das crianças” (LOPES; MENDES; FARIA, 2006, p. 14), ou como li-
vre expressão, sem a necessidade de uma intencionalidade pedagógica por 
parte das profissionais docentes. Embora muito se tenha discutido e escri-
to sobre a inadequação de propostas com objetivos de controle e disciplina, 
avançar na elaboração de práticas que as superem ainda se coloca como um 
desafio possível de ser ressignificado. Por isso, precisamos ressaltar que, 
“no que tange à educação do corpo, destacamos a necessidade de atentar 
para um alargamento da compreensão das práticas corporais que conside-
re elementos para além da dimensão motriz” (FLORIANÓPOLIS, 2016, p. 
15). É necessário pensar que os corpos também são alvos de preconceitos 
e violência e que ainda se observa na sociedade, e em muitas instituições, 
“ênfase sobre uma estética corporal que se orienta por padrões estereo-
tipados e por modelos de normalidade”. Assim como “há um impulso pe-
los princípios de competitividade, eficiência, performance, rendimento” 
(FLORIANÓPOLIS, 2016, p. 16). 
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Reafirma-se, portanto, que no desdobramento das propostas pedagó-
gicas e dos eixos orientadores que compõem as Diretrizes Pedagógicas da 
Educação Infantil a educação física se articula “por meio de práticas que 
promovam interações e brincadeiras que proporcionem novas experiên-
cias e tematizem o grande acervo de práticas corporais”. Neste contexto, a 
prática pedagógica deste profissional na Educação Infantil precisa valer-se 
“de ações intencionais que propiciem às crianças brincar de diversas for-
mas, em espaços distintos e com a maior variedade de materiais” de forma 
que proporcionem autonomia, imaginação e as relações entre elas e delas 
com os adultos. Desta forma, “as crianças são consideradas como sujeitos 
ativos de sua própria formação, ressignificando e reformulando os espa-
ços, materiais e brincadeiras” (FLORIANÓPOLIS, 2016, p. 16). Para tanto, 
a proposta de trabalho da educação física na Educação Infantil precisa ser 
construída em uma perspectiva institucional e figurar no Projeto Político 
Pedagógico da unidade educativa. 

De modo geral, as brincadeiras, jogos, danças, lutas e temas da cultu-
ra popular que contemplam um conjunto de conhecimentos específicos da 
área, dentre tantos outros temas da cultura corporal de movimento, são 
centrais da prática pedagógica da educação física. Cabe salientar que esta 
dimensão deve ser considerada em todos os planejamentos das profissio-
nais docentes da Educação Infantil já que estão presentes nas diferentes 
experiências das crianças.

 Para tanto,

“É preciso aprender a lidar com o inusitado, com o imprevisto e com 
a importância da ousadia, quando falamos de movimento. O medo do 
adulto não pode ser o impedimento para que as crianças experimentem 
determinados movimentos ou objetos” (SAYÃO, 2001, p. 06).

"No que concerne ao envolvimento institucional do professor de Educação Física, 
compreende-se o trabalho pedagógico como parte dos momentos que compõem o 
cotidiano das unidades, tais como: higiene, alimentação, sono, parque, comemorações, 
festas da família, mostra educativa, projetos coletivos, reuniões pedagógicas, grupos 
de estudos, reuniões com as famílias, etc. Lembramos que a inserção da Educação 
Física nas unidades de atendimento infantil deve acontecer de acordo com o contexto 
institucional e a modalidade de contratação do profissional. Aquelas práticas mais 
diretamente ligadas à tradição da Educação Física não devem ser negligenciadas. 
Ao contrário, devem encontrar espaço privilegiado nessa dinâmica de trabalho". 
(FLORIANÓPOLIS, 2016, p. 16). Disponível em: http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/
pdf/13_06_2017_9.23.33.5187fb803460dd1cd26a6eb383715fd8.pdf

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/13_06_2017_9.23.33.5187fb803460dd1cd26a6eb383715fd8.pdf
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/13_06_2017_9.23.33.5187fb803460dd1cd26a6eb383715fd8.pdf
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 As crianças precisam brincar, dançar, dramatizar, cantar, enfim, mo-
vimentar-se, muito, relacionar-se e experimentar corporalmente o mundo. 

Lembremos ainda que o corpo em movimento “é parte inseparável da 
produção sonora” e os objetos e instrumentos que as crianças empregam 
nas suas pesquisas sonoras e musicais são prolongamentos desse mesmo 
corpo (PIRES, 2006, p. 91). Assim, suas vivências e experimentações com o 
universo sonoro e musical não acontecem deslocadas do corpo. É a partir 
dessa compreensão que passamos a tratar das relações das crianças com os 
sons e a música. 

Os sons, a música  
e as crianças     

  - Que som é esse? - Que som é esse que vem da praia?             
São as ondas do mar trazendo o navio que vai atracar!

 - Que som é esse que vem de lá? É do bebê que faz  buááá!
  - Opa, e que som é esse? É do lobo que vai te pegar!
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N osso mundo está repleto de sons e as crianças estão sempre 
prontas a descobrirem, reproduzirem e criarem outros sons, 
ruídos, barulhos, canções e músicas. Muitas vezes nos pergun-

tamos: quando falamos de sons estamos também falando de música? Para 
abordarmos esta questão no contexto da educação da Educação Infantil é ne-
cessário pensarmos a relação entre som e música.

Para Lino (2001, p. 62) “o som é uma onda invisível, e através da percepção 
tornamos esse invisível, visível, respeitando a medida do tempo no tempo da 
medida de suas direções. Sendo um fenômeno sonoro, a música só pode ser 
pensada, construída, descoberta, manipulada, refletida, representada, produ-
zida etc., com sons, pois ela é presença concreta e assim se realiza”. Para a au-
tora, a música é um fenômeno sonoro e, portanto, necessita de sons para que 
sua presença se concretize. 

Já o compositor e educador musical Schafer (1991, p. 239) indica que 
“música é comunicação através de organizações de sons e objetos sonoros”. 
Uma imagem que pode nos ajudar a compreender ainda mais essa relação 
é trazida por Cunha (2014, p. 77) ao afirmar que o som se encontra “grávido 
de músicas”. Assim podemos considerar que música e som estão intima-
mente ligados, mas nem tudo o que é som pode ser considerado música. 

Para que a música possa existir os sons precisam ser colocados em re-
lação uns com os outros e serem organizados de um modo que o resultado 
dessa organização possa ser reconhecido como música por alguém, ou por 
um grupo de pessoas, estando ela dentro de sistemas conhecidos ou não. 
Como exemplo, citamos as músicas inventadas por crianças com batuques 
de lápis em caixas de papelão que são distintas das criadas por músicos 
profissionais, eruditos ou populares, mas que, dentro de um contexto edu-
cativo, faz sentido para o grupo enquanto produção artístico-cultural, ou 
seja, crianças podem transformar sons em músicas! Porém, esse processo 
de transformação precisa ser potencializado junto às crianças e o papel das 
profissionais docentes é central à sua existência e efetivação.

Cabe prever no planejamento a participação das crianças em proces-
sos que busquem proporcionar sua relação com sons diversos e a criação 
de diferentes formas de organizá-los. Propor uma organização de tempos 
e espaços propícios à escuta e exploração de sons produzidos pela voz, por 
diferentes partes do corpo, pelos instrumentos musicais convencionais e 
não convencionais, buscando a experimentação de novas combinações de 
sons fortes e suaves, longos e curtos, misturas de instrumentos que ajudem 
as crianças nas escolhas do que faz mais sentido para elas e acolhendo suas 
sugestões e interesses. Como resultado, as crianças, junto às profissionais, 
sozinhas e entre seus pares, poderão criar músicas. Estas, por sua vez, po-
dem ser incorporadas ao acervo musical do grupo e da unidade educativa 
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como um todo, sendo retomadas em diferentes momentos, compartilhadas 
e transformadas. Desta maneira, experimentando e brincando, respeita-
das em suas descobertas e criações, na relação com seus pares, e também 
com as profissionais e famílias, as crianças poderão produzir sua música e 
reconhecê-la como “um objeto de conhecimento palpável” (LINO, 2001, p. 
62) por meio do seu próprio fazer musical.

   

As crianças já começam a descobrir os sons dentro do útero materno e, 
desde que nascem, buscam explorar o próprio corpo e todos os objetos que 
emitem sons ou por meio dos quais eles possam ser produzidos. Apreender 
e produzir sonoridades e músicas requer um aprender-saber escutar. Es-
cutar de corpo inteiro! 

Como já vimos, as crianças se movimentam constantemente e acolher 
esse movimento no cotidiano das unidades é de extrema importância. En-
tretanto, é também importante considerarmos que as práticas educativo-
-pedagógicas que envolvem a linguagem musical podem conter momentos 
que privilegiem a audição de sons e de músicas considerando a quietude, 
na perspectiva da vivência e do desenvolvimento de uma escuta atenta e 
sensível. Ouvir de modo concentrado é também uma atitude bem-vinda 
que pode ser estimulada e possibilitada pelas profissionais docentes, bem 
como exercida pelas crianças em diferentes momentos do cotidiano.          
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Com os ouvidos nós escutamos
o silêncio do mundo.

E dentro do silêncio moram
todos os sons: canto, choro, riso, lamento. (...)

Escutar é também um jeito de ver.
Quando nós escutamos,
imaginamos distâncias,
construímos histórias,

desvendamos nossas paisagens.
Os ouvidos têm raízes pelo corpo inteiro.

Os cinco sentidos - Bartolomeu Campos de Queiró40

Mas que sons, que paisagens são estas que podemos escu-
tar de corpo inteiro no movimento ou na quietude? Os sons 
que fazem parte e compõem o mundo, que permeiam os am-
bientes por onde transitamos, sejam os da natureza ou os pro-
duzidos pela humanidade. Sons que instituem e constituem 
a história sonora de cada época, de cada cultura e, assim, 
compõem o que Schafer (1991) nomeia de paisagem sonora.  

As crianças, desde bebês, interagem intensamente com 
o ambiente sonoro que as envolve, inclusive com a música. 
Uma interação que ultrapassa o exercício da escuta por si só 
já que esta ocorre com todo o seu corpo e energia. Elas ouvem 
sentindo todo o corpo, toda sua pulsão, ao tocar, se mover, 
pular, dançar de forma intensa. 

O reconhecimento da música como uma linguagem, pe-
las crianças, se dá por meio da interação com toda a varieda-
de de sons do cotidiano e com uma gama variada de músicas 
de diferentes gêneros e culturas. Os bebês realizam essa inte-
ração, sobretudo, por intermédio de movimentos corporais 
diversos como, por exemplo, batendo palmas, tocando e ex-
perimentando os brinquedos sonoros que enfeitam o berço, 
com os pés que se agitam ao som de uma batucada, com care-
tas quando despertados por um ruído forte. As crianças são 
apreciadoras de sons e músicas, mas não apenas na condição 
de ouvintes, pois elas também produzem os sons ao experi-
mentar a sonoridade do mundo que as rodeia.

Nesse sentido, sugerimos que o repertório musical na 
Educação Infantil não fique restrito às canções infantis ou a 

40  QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. Os cinco sentidos. 3. ed. São Cae-
tano do Sul: Editora Global, 2009

É importante considerarmos 
que paisagem sonora e 
música não são sinônimos, 
e que a música não está 
necessariamente presente 
na paisagem sonora. A 
partir das ideias de Murray 
Schafer, paisagem sonora 
pode ser compreendida 
como o universo de sons 
que constituem os diversos 
ambientes acústicos. 
Schafer resgata os sons 
que não ouvimos mais, ou 
por terem desaparecido, 
tendo sido substituídos 
pelos sons progressistas 
das novas invenções, ou por 
estarem tão arraigados 
ao nosso dia-a-dia que já 
não são mais percebidos 
atentamente, pois fazem 
parte do pano de fundo que 
constitui o nosso cenário 
ambiental, sons que fazem 
parte da enorme massa 
que hoje compõe o universo 
sonoro contemporâneo” 
(FONTERRADA, 1991,  
p. 10).
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músicas que possuem letras. É imprescindível que abarque músicas ins-
trumentais diversas e as que são feitas de outras sonoridades, como as 
compostas com instrumentos criados com materiais de uso cotidiano ins-
pirados pelos instrumentos convencionais. Gêneros musicais distintos, 
como música erudita e popular, em formações instrumentais culturais di-
versas também podem compor o repertório de escuta e apreciação musical 
de crianças e profissionais.    

Outras sonoridades corporais como o choro de bebês e crianças, risa-
das, balbucios, gritos, palmas, batidas de pés e tantos outros são indícios da 
própria produção sonora das crianças e podem vir a compor suas músicas. 
Segundo Pires (2006) as crianças vivem de olhos e ouvidos atentos e ma-
nipulam, brincam, movimentam-se e fazem uso de objetos e brinquedos 
presentes no ambiente de forma não silenciosa. A atenção para essa sono-
ridade do mundo e das próprias crianças faz parte de uma educação para a 
escuta, possibilitando o exercício da ampliação desta capacidade humana 
na constituição de seu repertório sonoro e musical. 

Abre-te! Abre-te, ouvido, para os sons do mundo, abre-te ouvido, para os sons 
existentes, desaparecidos, imaginados, pensados, sonhados, fruídos! Abre-te para 
os sons originais, da criação do mundo, do início de todas as eras... Para os sons 

rituais, para os sons míticos, místicos, mágicos. Encantados... Para os sons de hoje 
e de amanhã. Para os sons da terra, do ar e da água... Para os sons cósmicos, 

microcósmicos, macrocósmicos... Mas abre-te também para os sons de aqui e de 
agora, para os sons do cotidiano, da cidade, dos campos, das máquinas, dos ani-

mais, do corpo, da voz... Abre-te, ouvido, para os sons da vida   
(SCHAFER, 1991, p. 10).
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Como podemos ajudar as crianças, desde bebês, a perceberem o pró-
prio corpo e o do outro, os movimentos, o universo sonoro e musical, a es-
cutarem de corpo inteiro? Seguem algumas indicações que podem, a partir 
de reflexão individual e coletiva, efetivar as práticas e relações educativo-
-pedagógicas para e com as crianças, desde bebês.

• Reconhecer a linguagem corporal dos bebês e observar seus movimentos 
quando: os trocamos, damos banho, alimentamos, quando estão deitados, 
acordados ou dormindo, no berço, no colchão, na rede ou sobre o tapete 
embaixo da árvore na intenção de buscar compreender o que estão nos in-
dicando e, a partir dessas indicações, estabelecer relações com eles;  

• Prestar atenção e imitar, de uma forma lúdica sem ser pejorativa, os sons 
produzidos pelos bebês como fonte de comunicação;            

• Cantar para e com os bebês indicando ou auxiliando-os a seguirem o rit-
mo, o pulso e o estilo da música com movimentos corporais;   

• Oferecer um amplo leque de ritmos, sons e músicas para os bebês e não 
nos limitarmos as denominadas �músicas para bebês� e/ou músicas clássi-
cas na hora de dormir;

• Cuidar do nosso tom de voz ao nos aproximarmos, conversar de pertinho 
e de longe com os pequenininhos, promover o contato dos bebês com um 
amplo ambiente social promovendo a escuta do silêncio, de diferentes vo-
zes, ruídos, músicas e sons da natureza;

• Possibilitar momentos tranquilos, seguros, acompanhados de uma ade-
quada iluminação, ventilação e temperatura nos quais os bebês e as crian-
ças bem pequenas recebem massagens e compartilhar estes momentos 
com as crianças maiores e com seus familiares;

• Oferecer instrumentos musicais para as crianças explorarem e inventa-
rem usos não convencionais, cuidando sempre da higiene dos instrumen-
tos, pois os bebês experimentam e descobrem também com a boca;

• Criar e instigar as brincadeiras cantadas para e entre os bebês, e entre 
eles e as crianças maiores;     

• Organizar rodas cantadas, cantigas de ninar e acalantos cotidianamen-
te. Repetir as canções à medida que percebermos o interesse das crianças, 
mas ao mesmo tempo buscar ampliar esse repertório;
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• Os chocalhos, guizos, sinos, talheres, as bolas, tampas, copos etc. podem fa-
zer parte dos objetos a serem explorados pelos pequenininhos com segurança; 

• Rádios, televisores e aparelhos de som ligados num volume adequado, 
saudável à percepção auditiva das crianças (sempre com uma intencionali-
dade pedagógica e de modo ponderado); 

• Observar as necessidades de adequar estratégias de inclusão das crianças 
com diferentes deficiências, no sentido de possibilitar suas experiências 
com as linguagens corporais e sonoras;

• Organizar e acompanhar, de forma sistemática, propostas sonoro-musi-
cais e gestual-corporais que atendam as particularidades das crianças;   

• Levar as crianças, incluindo os bebês, a apresentações de música dentro e 
fora da unidade educativa;

• Criar e/ou oferecer brinquedos e estruturas fixas e móveis que ajudem os 
bebês a explorarem os sons, a expandirem os limites dos movimentos do 
corpo pelo espaço;

• Promover, observar e incentivar os processos de construção de autono-
mia, de deslocamento das crianças no engatinhar e caminhar, na desco-
berta e conquista dos espaços e na produção de sons com o corpo e com 
objetos.                                 
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Vamos bater lata,  
assobiar e cantar?

 

A s crianças estão sempre prontas a conhecer, descobrir e cons-
truir o universo sonoro e musical que as rodeia. Uma desco-
berta que igualmente não acontece separada dos movimentos, 

das sensações, dos afetos, da razão e da emoção! Assim, como podemos 
atuar de forma a ampliar a capacidade de expressão artístico-cultural das 
crianças na linguagem musical? 

Uma das possibilidades encontra-se na constituição de práticas peda-
gógicas pautadas nas dimensões da experiência musical: ouvir, executar e 
criar. Como, por exemplo, escutar repertórios sonoros e musicais diversos, 

- Batendo lata, batendo o pé... agora é na palma da mão! 
Bate forte, no pulsar do coração! 

- E o enredo da minha, da tua, da nossa escola de samba?
- E a cantiga do boi?

- Que boi?
- Do boi de mamão, do boi da cara preta, do boi de Parentins!

- E aquela música que inventei?
- Ah, aquela eu cantei, cantei, rodopiei e reinventei!
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ouvir e explorar diferentes sons, cantar diferentes tipos de músicas, tocar 
instrumentos musicais convencionais e não convencionais, criar músicas 
utilizando voz, instrumentos musicais e outras fontes sonoras. Todas essas 
práticas são fundamentais para que as crianças, sozinhas e/ou em intera-
ção e parceria com seus pares e com as profissionais e familiares, viven-
ciem e se relacionem com o universo sonoro e musical. No entanto, essas 
dimensões não obedecem a uma hierarquia, pois uma não é mais impor-
tante do que a outra. 

O que ouvir com as crianças, quando e de que forma? Estas questões 
estão sempre presentes e podem constituir discussões, estudos e proje-
tos incluindo diferentes profissionais e familiares. Se sons e músicas es-
tão presentes no cotidiano das nossas unidades, pensar essa presença é 
fundamental, sobretudo, quando ela ainda estiver limitada aos propósitos 
disciplinares, às recompensas e/ou à transmissão de conteúdo, atitudes e 
condutas. Nesse sentido, faz-se necessário repensarmos a prática de utili-
zarmos músicas com letras relacionadas à higiene, alimentação, datas co-
memorativas, etc. (tais como: meu lanchinho, coelho da páscoa etc.) já que, 
na maioria dos casos, desconsideram a qualidade e variedade das melodias 
e, muitas vezes, tornam o ato de cantar meramente mecânico e utilitário. 

Consideramos importante possibilitar que as crianças descubram, lo-
calizem e busquem a origem de novos sons, ruídos, barulhos e vozes no 
contexto da unidade e fora dela. Buscando criar com elas formas de regis-
tro (plástico, em áudio e audiovisual) e classificação destas descobertas, o 
que exige pesquisa e uma mediação atenciosa das profissionais docentes. 
Podemos, também, organizar com as crianças discotecas, esculturas so-
noras, cantinhos sonoros e caixas musicais (com instrumentos musicais, 
brinquedos sonoros, elementos da natureza como conchas, objetos de usos 
cotidiano etc.). Bem como, reorganizá-los periodicamente e pensar junto 
às crianças formas de divulgar, para as demais crianças da unidade e suas 
famílias, as descobertas vividas com essas materialidades.

Registrar as canções que as crianças cantam, inventam, com ou sem 
a nossa intervenção direta, é uma ação importante para podermos avaliar 
estas produções com as crianças (ao menos com aquelas que se interessam 
por esse processo) e para termos a possibilidade de trocar estes registros 
com outros grupos de crianças, profissionais, famílias e outras unidades. 
Pode-se disponibilizar instrumentos musicais e instigar todas as crianças 
a explorá-los de forma não convencional e convencional, assim como in-
centivá-las e auxiliá-las a acompanharem algumas canções e músicas com 
estes instrumentos. Não só os instrumentos musicais podem servir de base 
para as produções das crianças, instrumentos do cotidiano como: vassou-
ras, baldes, panelas, tampas, copos com ou sem água, molhos de chaves, 
chaleiras, campainhas, sinos, latas, tonéis, toquinhos e bastões de madei-
ras (cabos de vassoura) etc. também podem ser disponibilizados.
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Na intenção que as crianças conheçam diferentes modos de interpre-
tação oral, vocal e instrumental, dando subsídios para o seu imaginário, 
é preciso oferecer e escutar com elas �contos musicados e/ou histórias 
narradas por profissionais do teatro e da música� (LINO, 2001, p. 80). Para 
ampliar os repertórios e conhecimentos das crianças em torno da música 
podemos realizar os contos musicados nos quais as crianças são convida-
das a intervir improvisando sons de acordo com a situação narrada. Gravar 
estas propostas e escutá-las com as crianças permite desafiá-las a avalia-
rem suas produções e complexificá-las.

Ainda no sentido da ampliação do seu imaginário e repertório, pode-
mos escutar e realizar pesquisas com as crianças sobre as músicas e danças 
de Florianópolis, da comunidade e promover o encontro das crianças, des-
de bebês, e suas famílias com músicos e cantores da comunidade, da cidade 
e de diferentes faixas etárias e gêneros musicais. É também necessário as-
segurar que os acalantos, as rodas e brincadeiras cantadas façam parte do 
nosso cotidiano com as crianças e entre elas. 

Para que as crianças conheçam a grafia da música, livros com canções 
ilustradas e as suas próprias escritas musicais, torna-se importante deixar 
a sua disposição dicionários ilustrados, livros musicais e cartões musicais 
como, também, materiais visuais, em áudio e audiovisuais de grupos e ar-
tistas que trabalham com percussão sonora corporal ou �tiram” som de ob-
jetos do cotidiano. 

É importante que nos certifiquemos da qualidade e da segurança de 
todos os materiais oferecidos para a exploração sonoro-musical das crian-
ças. Estarmos atentas para que estes materiais não possuam peças soltas 
ou danificadas. Bem como. não ofereçam riscos auditivos às crianças, o que 
pode ocorrer, sobretudo, com a utilização de instrumentos e brinquedos 
sonoros eletrônicos.
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“Quem brinca, canta  
e dança seus males espanta”!

D o acervo das brincadeiras da infância, quantas delas são de 
roda e/ou cantadas? Quantos encontros e desencontros, pra-
zeres e desprazeres, sonhos e realidades se vive quando, total-

mente imersos nelas, ao brincar com as outras crianças? Quantas delas são 
mote de nossas lembranças quando adultos? 

As brincadeiras de roda e cantadas fazem parte do campo da cultura 
da infância, mas não por isso desconectadas do mundo adulto, por conse-
guinte, de uma sociedade e de sua cultura. Muitas delas são acervos da cul-
tura popular, por isso, anônimas na autoria e transmitidas oralmente de 
geração em geração. Nesse processo correm o risco de serem deixadas de 
lado “por uma geração e reerguidas por outra, numa sucessão ininterrupta 
de movimento e de canto[...] Passando de geração em geração, vai sofrendo 
variações e incorporações, o que não lhe retira nenhum valor; pelo contrá-
rio, isto só reforça o caráter dinâmico da cultura” (CASCUDO, 1972 apud 
NOGUEIRA, 2000, p. 4). 

Uma pulga na balança
Uma pulga na balança

Deu um pulo foi lá na França
Os cavalos a correr

As meninas a brincar
vamos ver quem vai pegar.

(Lydia Hortélio – Serrinha - BA)
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Para Hortélio (2002) as brincadeiras cantadas são “uma música para 
ser brincada, o que quer dizer, uma música com o corpo, que vive na in-
ter-relação da palavra, música, movimento e o outro”. Assim, a forma para 
garantirmos a construção da identidade das crianças, a edificação de re-
lações físicas e sociais, a dinâmica transformadora das variações e incor-
porações nas brincadeiras de roda pelas crianças é, sem dúvida, brincar 
de roda com elas! E, se o repertório delas, ou mesmo o nosso, é pequeno 
cabe a nós, como profissionais, expandi-lo com trocas de experiências com 
e entre as crianças, com demais colegas, com a comunidade, na formação 
continuada, na formação artístico-cultural, pesquisas acadêmicas e cien-
tíficas, nas universidades, internet, entrando em contato com pesquisado-
res/as e formadores/as etc. 

“Bailam corujas e pirilampos  
/ entre os sacis e as fadas41” 

41 Subtítulo composto por parte da letra da música “O Vira” - interpretada pelo grupo 
Secos & Molhados, e composta por João Ricardo e Luli. 

- Vamos dançar? 
Batuque, batucada
Samba de roda e
Umbigada!
Sapateado, Balé e Xaxado!
Coco, 
Congo e Bailado!
Pau-de-fita,
Frevo e Chimarrita!
Bumba-meu-boi,
Baião,
Boi-de-mamão! 
Maculelê,
Samba lê, lê
Olha o Ilê ayê!
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A dança, arte eminentemente corporal, é mais 
uma forma de construirmos o corpo e, portanto, 

de construirmos a cidadania que queremos. A 
partir das danças que dançamos introjetamos 

valores, atitudes e posturas diante dos outros e 
da vida

(MARQUES, 2009, p. 35).

E m concordância com Marques (2009) consideramos evidente a 
interconexão entre corpo, dança, movimento, brincadeira e edu-
cação das crianças. Quem já viu as crianças dançando entre os 

sacis e as fadas? Quem de nós já as convidou a bailar como e com as corujas 
e pirilampos? 

O espaço-tempo da música, do movimento e da dança na Educação 
Infantil também deve ser o da descoberta e revelação dos imaginários in-
fantis, um processo criativo-brincante de percepção e exploração do corpo 
em movimento. E, ainda, um modo de apropriar-se da cultura, fortalecer 
e expandir a cultura da infância no âmbito da dança, na relação com o ou-
tro, construindo conhecimentos sobre si e o mundo. Nessa perspectiva, a 
dança contribui, juntamente com demais linguagens, na educação estética, 
ética e integral das crianças. 
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Para que a dança em nossas instituições contemple as indicações des-
critas anteriormente é indispensável que as propostas pedagógicas sejam 
consistentes e transformadoras dessa linguagem. Por isso, construídas na 
direção de superar, ir além de técnicas codificadas e atividades espontane-
ístas. Mas, como construir e atuar nesta direção? Para Marques (2004) seria 
indispensável começarmos conhecendo “os conceitos, os sonhos, o imagi-
nário das crianças a respeito da arte da dança”, ou seja, como as crianças 
definem dança? “Que mundo imaginário a dança traz para elas? Que visão 
os meninos têm da dança? Trazem preconceitos e/ou frases prontas do tipo 
dança é coisa de mulher”? (MARQUES, 2004, p. 36). Elas gostam das danças 
da mídia, sabem dançá-las? O que conhecem das danças contemporâne-
as, tradicionais, populares presentes na Ilha de Santa Catarina, no Brasil 
e no mundo? Importantes tais indagações para as crianças, mas, também, 
igualmente para os adultos, pois a dança, em geral, para muitos adultos, o 
que inclui as profissionais da Educação Infantil, é sinônimo de coreografia.

As colocações da autora permitem refletir sobre a consistência de nos-
sas propostas pedagógicas, nas quais solicitamos repetidamente que as 
crianças aprendam a gingar, remexer braços e pernas, decorando coreo-
grafias de “musiquinhas”, geralmente presentes nas mídias, por vezes, para 
apresentá-las aos seus familiares e pares em dias de festa nas unidades.42 A 
dança, para e entre as crianças, é uma forma de descobrir, reinventar, viver 
simultaneamente prazeres e desprazeres, gostos e desgostos, tensões e re-
laxamentos, equilíbrio, peso e leveza do corpo no espaço-tempo. Também 
de construir relações com sons, ritmos, músicas, objetos, imagens, palavras 
42  Importante salientar que as palavras usadas no diminutivo: “musiquinhas” e “danci-
nhas” são pejorativas, pois evidenciam que a experimentação relacionada a tais lingua-
gens realizadas pelas crianças — ou pelas profissionais docentes com ou para as crianças 
— é inferior àquela produzida fora dos espaços educativos. Quando são formas distintas, 
cada qual com seus valores, contextos e finalidades.
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e narrativas que as rodeiam e de construírem, ampliarem e complexificarem 
relações, conhecimentos e maneiras de dizer de si e do mundo. 

As experiências particulares das profissionais para e com a dança, como 
espectadora, dançarina e coreógrafa, terá consequências na sua própria ação 
junto às crianças envolvendo a apropriação dessa linguagem, seja a aprecia-
ção, produção ou a criação. As experiências significativas envolvendo a dan-
ça exigem propostas pedagógicas para o alargamento das possibilidades de 
expressão e comunicação gestual das crianças com as quais elas descobrem 
a si e ao universo da dança de forma lúdica, participativa e criadora.  

Ainda, no âmbito das práticas pedagógicas com as crianças, desde be-
bês, é importante possibilitar que experienciem a dança como um agente 
intencional de desenvolvimento físico, crescimento psicológico, individual 
e coletivo, como linguagem artística, comunicação mobilizadora de afetivi-
dades, emoções e pertencimento social. 

Algumas das diferentes possibilidades dessa linguagem passam por: 
experimentar e criar movimentos, dançar em espaços abertos e fechados, 
em declive ou planos, junto à natureza, com seus brinquedos e/ou objetos 
do cotidiano, etc., instigar as crianças a perceberem as formas que os cor-
pos, ou mesmo partes deles, ocupam e podem criar no espaço.

Podemos, ainda, sugerir às crianças que brinquem com seus corpos e 
inventem suas danças a partir de suas histórias corporais (MARQUES, 2003, 
p. 38). Que percebam como é dançar alternando ritmos, dançar lentamente 
escutando músicas rápidas, rápido ao som de músicas lentas. Que lancem 
mão de adereços (chapéus, luvas, colares, saias, meias, bengalas etc.), de ma-
teriais não estruturados (tecidos, elásticos, fitas, areia, folhas etc.) para que 
criem movimentos e danças com os mesmos, mas também para que os uti-
lizem em brincadeiras e danças que já conheçam. Que observem pessoas e 
objetos do cotidiano (carros, máquina de lavar roupas, esguichos, batedeiras, 
liquidificadores etc.) e seus movimentos e que possam refazer com seus cor-
pos. Que dancem espontaneamente de forma individual, em duplas, trios ou 
grupos maiores, incluindo as crianças com deficiência. 

Como profissionais da Educação Infantil que respeitam o direito de 
participação de todas as crianças devemos buscar, com o auxílio de to-
dos os profissionais da unidade educativa, e fora dela, e com especialistas: 
construir ações pedagógicas com a linguagem da dança que atendam as 
particularidades e as possibilidades das crianças com deficiências, bem 
como, ampliar as referências das crianças, desde bebês, sobre as danças 
populares, contemporâneas, folclóricas, clássicas etc. do Brasil e do mun-
do com imagens, vídeos, ou, sempre que possível, levando-as a apreciarem 
apresentações ao vivo (que incluam diferentes habilidades físicas e defici-
ências com características diversas).
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A observação e o registro, tanto elaborado pelas profissionais docentes, 
quanto pelas crianças por meio de desenhos, fotografias e audiovisuais de dan-
ças reproduzidas e/ou criadas pelas crianças e adultos no cotidiano dos NEIM, 
permitem que tanto crianças e profissionais quanto às famílias conheçam, 
acompanhem e comuniquem as experiências vividas no âmbito dessa lingua-
gem. Permite às crianças participarem de modo mais informado e sistemático 
da construção das ações educativas efetivadas em torno da dança.

Agora eu era herói! E eu  
a moça do cowboy!43

 

A brincadeira tem um lugar central na vida das crianças que fa-
zem de conta que são heróis e heroínas, sereias e piratas, ladrão 
e policial, mamãe, papai e filhinho, pescadores e marinheiros, 

bombeiros e astronautas, bruxas e magos. Seus cavalos falam, suas vassou-
ras voam, os bonecos e bonecas ganham vida em suas mãos! Adoram dra-
matizar histórias de livros e aquelas que inventam! Ao mesmo tempo, ficam 
maravilhadas quando encenam para elas histórias como “Era uma vez...”, 
“Pedro e o Lobo”, “As aventuras da Bruxa Onilda”, “Pluft, o fantasminha” e 

43 Subtítulo inspirado na letra da música “João e Maria” de Chico Buarque e Sivuca.

Mentiras - Mário Quintana
 

Lili vive no mundo do faz de conta...
Faz de conta que isto é um avião.

Zzzzzuuu...
Depois aterrissou em piquê e virou trem.

Tuc tuc tuc tuc...
Entrou pelo túnel, chispando.

Mas debaixo da mesa havia bandidos.
Pum! Pum! Pum!

O trem descarrilou.
E o mocinho?

Onde é que está o mocinho?
Meu Deus! Onde é que está o mocinho?!

No auge da confusão, levaram Lili para cama, à força.
E o trem ficou tristemente derribado no chão,

Fazendo de conta que era mesmo uma lata de sardinha.
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tantas outras histórias de uma lista que parece não ter fim! 
Mas, onde começa essa história? Bem, podemos dizer que 
“essa história” tem seu início lá nas descobertas do corpo e 
do movimento. Começa lá nos gestos infantis, nas percepções 
e explorações sonoras das crianças, desde bebês, nas suas in-
terações lúdicas no espaço-tempo, nas relações construídas 
com adultos e outras crianças. Percorre a imitação de sons, 
movimentos, expressões e ações, bem como os passos iniciais 
do brincar de faz de conta e da experimentação de elementos 
da linguagem teatral. 

Nesse sentido, trata-se de uma história processual, com-
posta por vivências, experimentações e aprendizados que se 
relacionam entre si, mas que não constituem etapas pré-defi-
nidas e sequenciadas. As crianças se movimentam, brincam, 
fantasiam, dramatizam e, ao fazerem tudo isso, estabelecem 
relações com elementos da linguagem teatral, expressam-se 
por meio deles. Porém, isso não significa que tenham, neces-
sariamente, a intenção de fazer teatro, propriamente dito, 
durante suas brincadeiras (SOUZA, 2014). 

Segundo Santos (2001) a capacidade de dramatizar está 
presente tanto nas brincadeiras de faz de conta quanto num 
espetáculo teatral, assumindo diferentes formas. Essa capa-
cidade “evidencia a tendência do ser humano para a represen-
tação, isto é, para agir de maneira fictícia, experimentando 
papéis e vivendo situações diferentes das da vida real” (SAN-
TOS, 2001, p. 97).

Para o autor inglês Peter Slade, cujos estudos foram am-
plamente difundidos na Educação Infantil, as brincadeiras 
dramáticas das crianças, particularmente nos primeiros 
anos de vida, não podem ser consideradas como teatro, mes-
mo quando ocorrem em grupo. Em suas palavras, 

[...] nessa brincadeira teatral infantil existem momentos 
de caracterização e situação emocional tão nítidos, que 
fizeram surgir uma nova terminologia: Jogo Dramático. 
Este sempre nos pareceu um bom termo, pois ao pensar 
em crianças, especialmente nas menores, uma distinção 
muito cuidadosa deve ser feita entre drama no sentido 
amplo e teatro como é entendido pelos adultos (SLADE, 
1978, p. 18). 

Seu livro “O Jogo Dramático 
Infantil”, publicado no Brasil 
em 1978, tornou-se grande 
referência, sobretudo, 
na Educação Infantil, 
pelas concepções e pelas 
possibilidades de jogos 
dramáticos apresentadas.
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Importante compreendermos que somos nós, a partir da 
nossa condição adulta e das nossas referências culturais, que 
conseguimos identificar nos gestos e expressões das crianças 
e, sobretudo, em suas brincadeiras de faz de conta “a presen-
ça de elementos teatrais, como o conflito teatral, a improvi-
sação, o texto dramático coerente, a verossimilhança e o jogo 
dramático entre os personagens” (SOUZA, 2014, p. 01). Essa 
identificação é fundamental para o planejamento de práticas 
educativo-pedagógicas que buscam abarcar e potencializar 
a experimentação de elementos da linguagem teatral pelas 
crianças. 

Reiteramos, ainda, ser fundamental a compreensão de 
que as inúmeras brincadeiras de imitação e de faz de conta 
têm um fim em si mesmo e são de grande importância para a 
formação das crianças. Nesse sentido, apesar da brincadeira 
de faz de conta e da linguagem teatral estarem intimamente 
ligadas, essa ligação não significa que todo faz de conta será 
uma ação preparatória para a instauração de uma vivên-
cia teatral. Potencializar as brincadeiras das crianças, bem 
como seus recursos e meios para se expressarem de diferen-
tes formas, é parte da docência na Educação Infantil. Enten-
demos que essa potencialização se constitui em uma prática 
cotidiana, independentemente de estar vinculada a projetos, 
ações coletivas ou planejamentos específicos que se propõem 
a abarcar os elementos da linguagem teatral. 

Brincar de casinha, fazer bolo de areia e cantar parabéns 
no parque, imitar animais de estimação, ser lobo, heroína, 
bruxa... vemos tudo isso e muito mais ocorrer no cotidia-
no das unidades educativas entre as crianças, com ou sem a 
participação de profissionais. Há momentos em que estamos 
observando as crianças, realizando outras ações, relacionan-
do-nos com uma ou mais crianças, enquanto outras brincam 
de fazer de conta, sozinhas ou em grupo. Essa simultaneida-
de de acontecimentos, relações, ações e aprendizados cons-
titui a docência na Educação Infantil e, nesse sentido, nem 
sempre os adultos estarão com todas as crianças, partici-
pando de todas as suas descobertas e brincadeiras. Porém, 
é necessário considerarmos que à medida que os repertórios 
culturais das crianças forem ampliados por meio de práticas 
educativo-pedagógicas contínuas; os recursos materiais, os 
tempos e os espaços para esse brincar forem planejados e lar-
gamente disponibilizados; a participação efetiva e afetiva do 
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adulto nos inúmeros e variados �faz de conta� das crianças for 
uma prática intencional e plena de sentidos para ambos os 
enredos das brincadeiras de faz de conta serão cada vez mais 
complexos e potentes.

Ampliar o faz de conta é também ampliar as possibilida-
des de as crianças explorarem os elementos do teatro, pois, 
como vimos anteriormente, há vinculação entre faz de conta 
e linguagem teatral. 

No cotidiano da Educação Infantil esta vinculação se for-
talece no contato e experimentação de elementos e procedi-
mentos constitutivos da linguagem teatral. Podendo ocorrer 
por meio de propostas de: imitações de animais, sons, ações 
e gestos; vivência de papéis do cotidiano ou personagens de 
produções audiovisuais; construção de narrativas dramáti-
cas pelas crianças e apreciação de histórias narradas e/ou 
encenadas por adultos e/ou crianças, entre outras. 

Ao experimentar elementos da linguagem teatral as 
crianças terão maiores possibilidades de criar, conhecer, 
brincar, imaginar, expressar-se, consumir e produzir cultu-
ras num processo “cuja função sustenta-se no respeito aos 
direitos fundamentais das crianças e na garantia de uma 
formação integral orientada para as diferentes dimensões 
humanas (linguística, intelectual, expressiva, emocional, 
corporal, social e cultural)” (ROCHA, 2010, p. 12).

De acordo com Pereira (2014, p. 69), 

Para que a criança perceba que as brincadeiras de faz de 
conta realizadas no seu cotidiano podem, aos poucos, 
transformarem-se em uma linguagem ou manifestação ar-
tística que possui regras e convenções, e cujo nome é Te-
atro, é necessária a intervenção de um adulto consciente 
tanto dos processos pelos quais a criança desenvolve sua 
capacidade imagi nativa, quanto das possibilidades de in-
serir a linguagem do teatro no cotidiano dessa criança, ao 
mesmo tempo atividade artística e experiência estética. 

Os caminhos para a construção de práticas pedagógicas 
na linguagem do teatro que permitam a criação de espaços 
de encontro, imaginação, participação, ludicidade, transfor-
mação individual e coletiva, expressão, apropriação e cria-
ção artístico-cultural envolvem: expressão corporal/vocal, 
exploração de sensações e emoções, imitação de gestos e 

Como já tratado na 
Parte 2: A Brincadeira 
- a brincadeira de faz 
de conta tem fim em 
si mesma, já que está 
relacionada à capacidade 
de imaginação, como 
função especificamente 
humana. O desenvolvimento 
da imaginação ocorre 
não só a partir do que se 
vive diretamente, mas 
também pelo acesso ao 
conhecimento e experiência 
alheia ou social. 
A brincadeira também se 
constitui como possibilidade 
de experiência, já que é 
a atividade infantil que 
possibilita experienciar o 
mundo, ou seja, conhecer, 
compreender e agir  
sobre ele.
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movimentos, apreciação de históricas performatizadas, cria-
ção de narrativas, experimentação de costumes e hábitos de 
diferentes grupos em uma proposta ficcional, vivência de pa-
péis advindos de uma história ou de histórias criadas pelas 
crianças, produção de materiais que possam impulsionar a 
experimentação/criação (bonecos, máscaras, silhuetas para 
teatro de sombras, figurinos e adereços, pequenos cenários, 
entre outros), interação com personagens criados pelas pro-
fissionais e assistir a diferentes produções teatrais dentro e 
fora do espaço da unidade. As possibilidades não se esgotam. 
Após uma longa experimentação de elementos da linguagem 
teatral, da construção da noção de plateia, compartilhando 
vivências dramáticas com o seu ou com outros grupos, por 
exemplo, podemos articular, junto às crianças, se elas deseja-
rem, momentos em que compartilhamos as vivências teatrais 
com uma plateia maior.

Algumas práticas podem ser constituídas a partir da 
potencialização das ações de imitação e das brincadeiras de 
faz de conta, da estruturação de espaços em que as crianças 
possam investigar elementos da linguagem teatral (corpo, 
voz, narrativas, personagens, jogos, máscaras, figurinos, ade-
reços, ambientações cênicas) aproveitando os momentos de 
dramatização não direcionada que acontecem em sua rotina. 
A partir de um tema ou história que tenha se evidenciado 
no contexto das crianças, podemos construir contextos fic-
cionais e ambientações cênicas que convidem as crianças a 
explorarem seus corpos, sua imaginação e a criação de res-
postas (comunicação) em forma teatral como, por exemplo, 
pela abordagem do drama.

Comumente, de acordo com Santos (2001, p. 96), “as ati-
vidades teatrais planejadas no cotidiano da escola infantil, 
via de regra, dão prioridade à montagem de espetáculos de 
teatro, em detrimento da prática e da valorização de jogos 
que desenvolvam a expressividade dramática, a capacidade 
criativa e a interação social entre as crianças”. Essa prática é 
evidenciada nos chamados teatrinhos44 montados e dirigidos 
pelos adultos, em especial em alusão a datas comemorati-
vas, e encenados pelas crianças, a fim de obterem aplausos 
44  Teatrinho é modo pejorativo que situa a experimentação teatral rea-
lizada pelas profissionais com ou para as crianças como inferior àquela 
produzida fora dos espaços educativos. São formas distintas, cada qual 
com seus valores, contextos e finalidades.

O Drama é uma abordagem 
pedagógico-teatral que tem 
sido investigada como uma 
proposta que se aproxima 
das especificidades das 
infâncias. Dentro dele, a 
importância da estratégia 
professora-personagem ou 
professora no papel, a criação 
de um contexto ficcional, a 
estruturação em episódios, a 
vivência de papéis, a criação de 
ambientação cênica e sonora, 
vivências com plateia (que 
podem ser participantes da 
narrativa, em alguma medida) 
são algumas convenções e 
estratégias para instaurar um 
processo de Drama. (PEREIRA, 
2015). Disponível em: http://
www.tede.udesc.br/bitstream/
tede/529/1/122961.pdf

http://www.tede.udesc.br/bitstream/tede/529/1/122961.pdf
http://www.tede.udesc.br/bitstream/tede/529/1/122961.pdf
http://www.tede.udesc.br/bitstream/tede/529/1/122961.pdf
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e elogios por parte da plateia (SANTOS, 2011, p. 95). Tal pro-
posta está longe de ser um espaço-tempo no qual as crianças 
possam expandir e fortalecer sua imaginação individual e co-
letiva, ou mesmo de reconhecimento e valorização do gesto 
infantil, da experiência estética e transformadora que a lin-
guagem teatral possibilita! Nesse sentido, faz-se necessário 
observar que a apresentação é uma dimensão compreendida 
pela linguagem teatral, mas que não é ela que define o fazer 
teatral. A linguagem teatral é mais ampla e complexa do que 
a preparação de algo a ser compartilhado com uma plateia.

A partir do que foi explicitado até aqui, e visando a refle-
xão e o estudo individual e coletivo para a construção de prá-
ticas educativo-pedagógicas relativas à linguagem do teatro, 
segue alguns indicativos:  

• Observarmos, registrarmos, analisarmos e incentivarmos 
as crianças, desde bebês, a descobrirem os gestos, imitarem 
e criarem movimentos e sons de forma lúdica e expressiva;

• Oferecer às crianças novas ideias para as brincadeiras de 
faz de conta como: - “Vamos brincar de safari, pescador em 
alto mar, viagem ao centro da terra”, assim como contextos e 
cenários nos quais essas brincadeiras possam acontecer e se 
expandir;

• Incentivar as crianças a descobrir as nuances da voz, a cantar 
sem palavras e a cantar, inventar e encenar suas próprias his-
tórias ou fatos do cotidiano; 
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• Explorar com elas a comunicação somente por meio da expressão corporal;

• Disponibilizar imagens impressas, de boa qualidade, nas quais seja pos-
sível visualizar atores em cena, as diferentes configurações arquitetônicas 
dos teatros, nacionais e estrangeiros, cenários, palcos etc.;

• Proporcionar visitas, sempre que possível, aos diversos teatros existentes 
em nossa cidade oportunizando que brinquem, explorem o palco e outros 
lugares desses teatros e que assistam a peças teatrais de diferentes gêneros, 
encenadas nos teatros, mas também nas praças e outros centros culturais;

• Convidar as famílias das crianças, e outros membros da comunidade, a 
participarem, construírem e/ou encenarem pequenas peças teatrais para 
as crianças;

• Inserir proposições de teatro de sombra, de vara e de máscara, de bone-
cos/fantoches, nas quais as crianças possam criar seus próprios bonecos e 
explorar os modos de manipulação; 

• Diversificar os recursos com variedade e qualidade de material, por exem-
plo: as máscaras e figuras do teatro de sombra oferecidos para as crianças 
brincarem, criarem com eles, assim como nos musicais e dublagens;

• Selecionar ou criar histórias e encená-las com as crianças, inclusive de 
diferentes grupos, oferecendo todas as condições para que elas assumam, 
além da representação, a direção da dramatização, a organização de cená-
rios e figurinos, sempre podendo contar com nosso auxílio e respeitando 
as possibilidades e os seus pontos de vista.

Estes conjuntos de indicações relativos às linguagens necessitam ser 
tomadas de modo interligadas, afinal, quando as crianças brincam, dese-
nham, esculpem, movimentam-se, expandem a linguagem corporal, bem 
como todas as demais linguagens, reconhecem e expressam sobre si e so-
bre o universo da cultura e da natureza.
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Encontros em movimento: 
o papel das profissionais 
docentes

O Corpo e o Mundo
 Meu corpo desde sempre foi rígido.

Rígido pela timidez,
Pela vergonha de se mostrar.

Mesmo assim, sempre foi campo fértil  
de sonhos.

Quando pequena gostava de dançar,
Subia em árvores,

Corria e pulava nas mais diversas aventuras,
me permitia voar com a imaginação.

Mas os anos foram passando
E o corre corre do dia a dia transformou-se 

em grades.
Limitando os passos, a disposição.

Mas se há um lugar
Que o corpo, mesmo estando fora de forma

Se permite ousar
É no terreno da infância.

Na sala, no parque.
Ali existe o encontro do corpo professora com 

os corpos bebês.

Ali eles se complementam.
Ali o corpo enferrujado da professora se 

torna barra, apoio para o corpo  
ainda inseguro.

Torna-se colo, abraço, acalanto.
A voz que surge em canto acalma,

Encanta.
Transforma choro em riso.
E os corpos dançam, imitam

Permitem-se voar.
Transformam-se em instrumento

Ou melhor, transformam-se em portas  
para o mundo

E ali novos passos vão surgindo
Novas descobertas vão sendo feitas

Nos corpos movimentos, nos corpos falas, nos 
corpos gestos, corpos culturas

Corpos mapas, tesouros a serem descobertos.

Gisele Ilda Clemente Koerich 
(Professora do NEIM Altino Dealtino Cabral)
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A consolidação do papel das profissionais, so-
bretudo de profissionais docentes, junto às 
experimentações e criações desencadeadas e 

potencializadas nas relações com e das crianças, desde be-
bês, com as linguagens corporais e sonoras e suas produções 
artístico-culturais implica, também, pensar as relações dos 
adultos com essas linguagens. Como nos diz o poema acima, 
as brincadeiras e vivências afetivas e sensíveis dos nossos 
corpos, ao se tornarem experiências incorporadas em nós, 
constituem nossa subjetividade. Dito de outra forma, são di-
mensões da constituição do humano podendo ser, quando 
adultos, potencializadas pelo encontro com as infâncias.

Podemos, então, pensar o quanto o cotidiano de profis-
sionais das unidades educativas é repleto de possibilidades 
para a vivência de um corpo brincante, sensível, livre, afe-
tuoso, bem como o quanto essas possibilidades de encontro 
e reencontro diário com um “corpo que se permite ousar” é 
importante para que adultos e crianças possam conhecer e se 
relacionar consigo e com o conhecimento. 

Esses encontros e reencontros diários ganham ainda 
mais relevância quando o conhecimento em questão é cons-
tituído pelas linguagens corporais e sonoras, uma vez que 
planejar, organizar, propor e viver relações educativo-peda-
gógicas com essas linguagens está diretamente relacionado a 
um corpo adulto que brinca, cria, participa e desvenda, junto 
às crianças, as inúmeras possibilidades das manifestações 
gestuais-corporais e sonoro-musicais por meio do corpo e 
movimento, dos sons, da música, da dança e do teatro. Essa 
relação ocorre devido à própria constituição dessas manifes-
tações que são compostas pela ludicidade, pelos sentidos do 
corpo, por processos de criação e imaginação. 

Pensar a construção do papel das profissionais é também 
considerar as relações construídas e vividas por elas com 
as linguagens corporais e sonoras e, sobretudo, considerar 
como os seus próprios corpos vivem essas relações. Desse 
modo, ao longo do documento, reiteramos a pertinência des-
sas relações, bem como indicamos possibilidades para sua 
ampliação no fazer educativo-pedagógico em processos de 
formação e no convívio pessoal e familiar.  

Na sequência, são apresentadas outras indicações na in-
tenção de potencializar a construção de práticas educativo-
-pedagógicas nessas linguagens:
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• Organizar, de modo intencional, o acolhimento e cuidado das crianças, 
desde bebês, para que estejam confortáveis e para que possam se movimen-
tar nos diversos momentos do cotidiano institucional: na hora da entrada 
e saída, banho, alimentação, brincadeiras, quando as colocamos e/ou tira-
mos do colchão, da rede, da cadeira, da cadeira de rodas, do vaso sanitário, 
quando trocamos e/ou as auxiliamos a trocarem suas roupas; 

• Orientar, junto às famílias, quanto aos sapatos, roupas e adereços das 
crianças para que sejam confortáveis, de acordo com as condições climáti-
cas e que permitam movimentos;

• Organizar tempos e espaços diversificados em que, sozinhos ou coletiva-
mente, crianças de todas as idades descubram e brinquem com suas ima-
gens refletidas em espelhos em diversos espaços da instituição; 

• Pesquisar continuamente, e em diferentes fontes, buscando ampliar o seu 
próprio universo de conhecimento sobre a dança, a música e o teatro;

• Planejar e atuar entre, e com as crianças, levando em consideração a desco-
berta e a experiência estética sonoro, musical e corporal das crianças e profis-
sionais que atuam no NEIM e, sempre que possível, as famílias das crianças;

• Mapear e ampliar o repertório das crianças de forma contínua no campo 
da dança, teatro e música;

• Planejar proposições que ampliem as possibilidades de pesquisa na lin-
guagem da música, dança e do teatro entre as crianças;

• Organizar bibliotecas, cantinhos da leitura e escrita que contemplem li-
vros com conteúdo sobre dança, teatro e música;

• Construir uma discoteca com diferentes gêneros musicais, não somente 
aqueles que a indústria cultural classifica como infantis, visando sempre à 
diversidade cultural;

• Organizar propostas pedagógicas de longo prazo que ajudem as crianças a 
brincarem, descobrirem e identificarem os conceitos básicos da linguagem 
musical;

• Promover experiências entre e com as crianças que as instiguem a cons-
truir composições sonoro-musicais empregando a voz e outros sons cria-
dos com o corpo, instrumentos musicais e objetos do cotidiano;
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• Buscar construir uma videoteca, ou mesmo um arquivo no computador 
com vídeos disponíveis e selecionados da internet, com apresentações mu-
sicais, teatro e dança. Primar que este acervo contenha materiais que con-
templem a diversidade cultural e a participação de adultos e crianças com 
deficiências, na intenção de subsidiar a prática pedagógica e expandir os 
conhecimentos e as experiências infantis;

• Organizar com colegas e familiares álbuns de imagens relativos à dança, 
música e teatro a fim de disponibilizá-los às crianças;

• Promover e avaliar, sistematicamente, oficinas de criação de instrumen-
tos musicais, adereços para teatro e fantoches buscando sempre a qualida-
de e a diversidade dos materiais oferecidos;

• Garantir, entre as crianças maiores, o aprendizado e a troca entre elas de 
técnicas que as possibilitem realizar movimentos e gestos com maior faci-
lidade, produzir sons com objetos e instrumentos musicais, confeccionar 
máscaras, fantoches e sua manipulação;

• Planejar situações que envolvam o corpo e o movimento em parceria com 
diferentes profissionais docentes, na perspectiva de propor experiências 
que orientem os movimentos das crianças, incitem novos movimentos, 
possibilitem o acesso a novas brincadeiras, considerando os núcleos de 
ação que constituem o campo de atuação pedagógica na Educação Infantil;

• Encenar, dançar, cantar e tocar junto com as crianças e para elas;

• Fortalecer a identidade cultural das crianças incentivando o encontro 
destas com diferentes grupos representantes das manifestações culturais 
da Ilha, contadores de história, assim como o brincar de faz de conta com 
elementos da cultura da ilha: canoa, balaios, redes de pesca, rendas, tam-
bores etc.

• Sempre que possível, promover a participação das crianças, desde bebês, 
na organização de espaços para a brincadeira de faz de conta e na definição 
da qualidade sonora dos espaços da unidade;

• Surpreender as crianças organizando espaços e repertórios sonoro-musi-
cais, ainda pouco conhecidos, a serem explorados por elas; 

• Organizar espaços nos quais as crianças são desafiadas a experienciar a arte 
circense buscando, frequentemente, ampliar suas formas de brincar de circo 
mediante a distribuição de materiais circenses e o auxílio na sua utilização. 
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• Organizar diferentes espaços com espelhos, maquiagem e adereços, fan-
tasias, colares, chapéus, sapatos etc. para as crianças brincarem; 

• Colocar à disposição das crianças e ajuda-las, sempre que necessário, a 
utilizar equipamentos de áudio e de audiovisuais, bem como microfones, 
CDs, pen drives etc.; 

• Dispor materiais não estruturados como tecidos, elásticos, fitas, cordas e 
arcos que permitam e incentivem criar cenários, danças e brincadeiras de 
faz de conta; 

• Deixar a disposição das crianças, no parque, nas salas e nos corredores, 
materiais e objetos com os quais elas possam criar instrumentos musicais 
ou descobrir os sons que emitem; 

• Organizar espaços para projeção, em diferentes dimensões, de pequenos 
vídeos e imagens mostrando a descoberta dos movimentos, sons e músicas 
pelas crianças, assim como de crianças de outras culturas, grupos profis-
sionais etc.

“Pela estrada afora”:
o que mais podemos oferecer? 

Na aventura prazerosa e lúdica da descoberta das linguagens corpo-
rais e sonoras, nas quais as crianças criam e se expressam por meio de ele-
mentos de linguagens artísticas, apropriam-se e produzem uma cultura do 
corpo, do movimento e dos sons, não podemos nos esquecer de colocar na 
bagagem itens que possibilitem, instiguem e deem suporte a esta aventura. 
Citamos aqui apenas alguns deles para que possam ser analisados e discu-
tidos pelo coletivo de profissionais para “colocar na bagagem”: 

• Livros nacionais e estrangeiros contemplando, de forma ética, a diversida-
de étnico-racial, cultural, social e artística no campo das linguagens corpo-
rais e sonoras buscando, sempre que possível, incluir publicações em braile; 
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• Livros, não somente os ilustrados, sobre história da música, instrumentos 
musicais e músicos de todos os gêneros, culturas e épocas buscando, sem-
pre que possível, incluir publicações em braile;

• Programas de apresentações de orquestras, bandas, grupos folclóricos, 
companhias de balé, dança de salão, dança contemporânea, sapateado, 
partituras, dicionários ilustrados de música etc. buscando, sempre que 
possível, incluir publicações em braile;

• Álbuns de imagens sobre as diferentes formas de representação do corpo 
(e de partes dele) de crianças, jovens, adultos e idosos na arte (desenho, 
pintura, escultura, cinema, fotografia etc.), assim como imagens do corpo 
no esporte e em cenas do cotidiano sempre buscando englobar períodos 
artísticos diversos, artistas e culturas; 

• Coleções de livros de literários e infantis que tragam a história e as obras 
de artistas (música, dança, teatro, circo), nacionais e estrangeiros, e cole-
ções de livros sonoros; 

• Instrumentos musicais diversificados, cordas, sopro, percussão e eletrô-
nicos, de boa qualidade e em quantidade suficiente para o desenvolvimento 
do trabalho com as crianças da unidade; 

• Instrumentos musicais diversificados construídos com materiais reutili-
záveis, observando sempre a qualidade e segurança que estes apresentam 
no manuseio por crianças e adultos; 

• Materiais não estruturados que permitam a construção de instrumentos 
musicais pelas crianças e profissionais docentes: garrafas plásticas e cai-
xas de papelão de diversos tamanhos e cores, tubos de plástico e papelão, 
latas, rolhas, fios e lãs, tampinhas, copos, peças ou partes de brinquedos, 
chaves, sinos, CDs, tampas de panela, tubos de PVC e conexões, botões, pe-
ças de cerâmica, madeiras como, por exemplo, cabos de vassoura etc.;

• Objetos do cotidiano para a exploração sonora, assim como para a compo-
sição da ambientação para o faz de conta, a dramatização, como: vassouras, 
chaleiras, sapatos, talheres, baldes, bacias, tecidos coloridos de diferentes 
tamanhos e texturas, varetas de metal e madeira e campainhas; 

• DVDs de desenhos e filmes e documentários de qualidade que contemplem 
diversidade cultural para diferentes faixas etárias abordando a dança, o te-
atro e a música, de forma plural e ética, de modo a ampliar os repertórios 
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culturais e linguísticos das crianças (sendo que este acervo deve sempre 
ser visto e discutido cuidadosamente pelo coletivo de profissionais antes 
das crianças terem acesso dentro da instituição);

• Playlist com repertórios infantis, assim como músicas da nossa Ilha, indí-
genas, bossa nova, africanas, canto gregoriano, mantras, samba, jazz, salsa, 
tango, música instrumental, música popular contemporânea, sons da na-
tureza, ou seja, que visem a diversidade de gêneros, estilos, épocas e cultu-
ras de modo a sempre ampliar os repertórios culturais e linguísticos das 
crianças de forma ética. Quando possível, em outras formas de registros 
como: CDs, LPs, fitas cassetes e VHS, mídias já não utilizadas atualmente. 
Importante destacar que este acervo deve sempre ser visto e discutido cui-
dadosamente pelo coletivo de profissionais antes das crianças terem aces-
so dentro da instituição;

• Condições adequadas para o deslocamento e transporte das crianças e 
profissionais a apresentações e /ou visitas a ensaios de orquestras, bandas, 
grupos de cultura popular, companhias de dança, eventos de teatro, dan-
ça, circo e música, bem como para a participação em eventos e atividades 
como o Fita Floripa — Festival Internacional de Teatro de Animação, Flo-
ripa Teatro, Festival Isnard Azevedo, Encontro de Bois de Mamão da Ilha, 
Palco Giratório Teatro, Dança do SESC e outros;

• Equipamentos como: aparelhos de som (para diferentes formatos de mí-
dia), computadores (com leitores e registradores em diferentes formatos 
de mídia) instalados em suportes que permitam, quando necessário, serem 
deslocados para diferentes ambientes da unidade, programas para criação 
e edição de imagens, assim como de áudio e vídeo. Acesso à internet, DVDs, 
TVs, retroprojetor, projetor de slides, máquina fotográfica e demais recur-
sos tecnológicos.

Sites e fontes digitais:

Portal Educacional - Secretaria Municipal de Educação: página 
da Educação Infantil organizada com intuito de apresentar possibilida-
des para diversificar e ampliar as vivências das crianças e seus familiares 
no ambiente familiar, assim como, materiais para subsidiar o processo de 
formação continuada de profissionais durante o período de teletrabalho. 
Disponível em: https://sites.google.com/sme.pmf.sc.gov.br/portaleduca-
cionaledinfantil;

https://sites.google.com/sme.pmf.sc.gov.br/portaleducacionaledinfantil;
https://sites.google.com/sme.pmf.sc.gov.br/portaleducacionaledinfantil;
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CBTIJ - Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude: 
criado em dezembro de 1995 por profissionais da área de teatro para crian-
ças. Este site é um meio pelo qual o CBTIJ promove ações, divulga e difunde 
o teatro. Nele temos acesso a artigos e reflexões sobre o teatro infantil. Dis-
ponível em: http://www.cbtij.org.br/

Grupo Sobrevento: criado em 1986 mantém um repertório de espetá-
culos e se dedica à pesquisa, teórica e prática, da animação de bonecos, 
formas e objetos. Também realiza os Festivais Primeiro Teatro e Primeiro 
Olhar, criados em parceria com a Cia. La Casa Icierta (Brasília/Madri). No 
site é possível encontrar informações sobre os espetáculos, eventos, ofici-
nas e, também, baixar fotos para uso em pesquisas e preparação de mate-
riais para as práticas educativo-pedagógicas com as crianças. Site oficial do 
grupo: http://www.sobrevento.com.br/index.htm

La Casa Incierta: companhia de teatro hispano-brasileira pioneira na 
pesquisa e criação cênica para a primeira infância. Traz, em seu repertó-
rio, diferentes espetáculos para bebês e crianças pequenas. No site, além de 
informações sobre a companhia e eventos organizados, fotos e vídeos estão 
disponíveis, materiais potencializadores para a criação de prática educati-
vo-pedagógica em diálogo com a linguagem teatral. Site oficial: http://laca-
saincierta.com/por/

Caixa do Elefante: Companhia teatral de Porto Alegre, fundada em 1991, 
tem grande experiência na construção de bonecos, cenografias e adereços 
cênicos. Também se dedica à produção de espetáculos para crianças, desde 
bebês. Site oficial da Companhia: http://www.caixadoelefante.com.br/;

“Cuco” A Linguagem dos Bebês no Teatro: espetáculo da Caixa do Ele-
fante no qual os protagonistas são os próprios bebês e crianças pequenas. É 
possível conhecer algumas cenas do espetáculo no link: https://www.you-
tube.com/watch?v=-18Mlx3Njcg e saber mais sobre ele a partir de entre-
vistas com membros da Companhia e pessoas do público no link: https://
www.youtube.com/watch?v=sdd2scotZq8&t=12s. Há também uma revista 
sobre o “Cuco” com informações sobre o espetáculo e textos sobre a rela-
ção dos bebês com o teatro. Disponível no em: https://issuu.com/marcosni/
docs/revista.ptbr 

ABEM - Associação Brasileira de Educação Musical: é uma entidade 
nacional, sem fins lucrativos, fundada em 1991 com o intuito de congregar 
profissionais e de organizar, sistematizar e sedimentar o pensamento crí-
tico, a pesquisa e a atuação na área da educação musical. Ao longo dessa 

http://www.cbtij.org.br/
http://www.sobrevento.com.br/index.htm
http://www.sobrevento.com.br/index.htm;
file:///C:/Users/Suzy%20Mendes/Desktop/Pref%20Floripa\h
http://lacasaincierta.com/por/
http://lacasaincierta.com/por/
http://www.caixadoelefante.com.br/;
https://www.youtube.com/watch?v=-18Mlx3Njcg
https://www.youtube.com/watch?v=-18Mlx3Njcg
https://www.youtube.com/watch?v=sdd2scotZq8&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=sdd2scotZq8&t=12s
https://issuu.com/marcosni/docs/revista.ptbr
https://issuu.com/marcosni/docs/revista.ptbr
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trajetória, a Associação vem promovendo encontros, debates e a troca de 
experiências entre pesquisadores, professores e estudantes da educação 
musical dos diversos níveis e contextos de ensino. A ABEM está vinculada à 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM) e 
é membro da ISME (International Society for Music Education). Disponível 
em: http://www.abemeducacaomusical.com.br. A ABEM publica regular-
mente a Revista Música na Educação Básica. Revista Música na Educação 
Básica - MEB: oferece uma série de artigos que também incluem propostas 
para a Educação Infantil onde são apresentadas atividades práticas fun-
damentadas, com exemplos e referências bibliográficas. Disponível em: 
http://abemeducacaomusical.com.br/revista_meb.asp

Barbatuques: grupo musical paulistano que tem como proposta essen-
cial a utilização do corpo como instrumento musical. Fundado em 1995, 
tem, em sua trajetória, abordagem única da música corporal, composições, 
técnicas, exploração de timbres e procedimentos criativos. A partir de pes-
quisas e criações de Fernando Barba e seu contato com o músico Stênio 
Mendes o Barbatuques originou diferentes técnicas de percussão corporal, 
percussão vocal, sapateado e improvisação musical. Disponível em: https://
www.barbatuques.com.br/

Concertos para Bebês: site do grupo de artistas portugueses que desen-
volvem o projeto Concerto para bebês. Nele é possível encontrar informa-
ções sobre o projeto, vídeos sobre as experiências musicais com bebês e 
conversar com o grupo através do Blog. Disponível em: http://www.con-
certosparabebes.com/#/PT/homepage/. Lembramos que, no Brasil, Karen 
Acioly escreveu a primeira ópera para bebês intitulada: Bagunça, a ópera 
baby, encenada em diversas capitais do país em 2003 e 2004 com partitura 
original de Roberto Bürgel. Mais informações no site do CBTIJ: Disponível 
em: https://cbtij.org.br/2004-bagunca-opera-baby/

Fundação Biblioteca Nacional — Música: a Fundação da Biblioteca 
Nacional dispõe parte do seu acervo sobre música e outros acervos sobre 
música online. Disponível em: https://www.bn.gov.br/explore/acervos/
musica-arquivo-sonoro

Hermeto Pascoal: conta a história desse músico brasileiro, também co-
nhecido como “bruxo da música”, por criar sons e composições com os mais 
variados objetos do cotidiano, com o corpo e com a natureza, assim como 
com instrumentos musicais. Disponível em: https://www.hermetopascoal.
com.br/hermeto-ao-vivo

http://www.abemeducacaomusical.com.br
http://abemeducacaomusical.com.br/revista_meb.asp
https://www.barbatuques.com.br/;
https://www.barbatuques.com.br/;
http://www.concertosparabebes.com/#/PT/homepage/
http://www.concertosparabebes.com/#/PT/homepage/
https://cbtij.org.br/2004-bagunca-opera-baby/;
https://www.bn.gov.br/explore/acervos/musica-arquivo-sonoro;
https://www.bn.gov.br/explore/acervos/musica-arquivo-sonoro;
https://www.hermetopascoal.com.br/hermeto-ao-vivo;
https://www.hermetopascoal.com.br/hermeto-ao-vivo;
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Palavra Cantada: apresenta o trabalho do grupo e selo Palavra Cantada 
criado em 1994 por Sandra Peres e Paulo Tatit com o objetivo de produzir 
uma música infantil moderna que fosse ao mesmo tempo lúdica e poética. 
Neste site é possível ouvir as canções de alguns de seus CDs, assim como ob-
ter letras e cifras. Disponível em: http://palavracantada.com.br/; 

STOMP: grupo musical originário de Brighton, no Reino Unido, que utiliza 
vários instrumentos, não somente a percussão, mas também o corpo e ob-
jetos comuns para criar suas performances. Tem como cocriadores Steve 
McNicholas e Luke Cresswell. Site oficial: https://stomponline.com. Vídeos 
disponíveis em: https://www.youtube.com/ stomp.

Ainda há um mundo a ser descoberto-investigado sobre dança, teatro, 
circo e música na internet. Mesmo que, por vezes, esses textos, vídeos etc. 
não sejam voltados diretamente para as crianças, podem contribuir para a 
ampliação do nosso olhar sobre essas linguagens, bem como trazer ideias e 
sugestões de como utilizar os materiais que dispomos, criar cenários, com-
posições musicais, brincadeiras cantadas etc. 

http://palavracantada.com.br/;
https://stomponline.com
https://www.youtube.com/
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Núcleo da ação 
pedagógica:
Natureza 

O pressuposto de que o ser humano é parte da na-
tureza, afirmado por Chauí (2001, p. 203), “[...] 
é o princípio ativo que anima e movimenta os 

seres [...] força espontânea capaz de gerar e de cuidar de to-
dos os seres por ela criados e movidos, substância (matéria e 
forma) dos seres”, nos coloca um grande desafio, qual seja, o 
de colocar num mesmo patamar de importância duas dimen-
sões tradicionalmente antagonizadas: a natural e a cultural. 
É o exercício de uma cidadania planetária, de convívio no 

Fomos, durante muito tempo, embalados 
com a história de que somos a 

humanidade. Enquanto isso - enquanto 
seu lobo não vem - fomos nos alienando 
desse organismo de que somos parte, a 

Terra, e passamos a pensar que ele é uma 
coisa e nós, outra: a Terra e a humanidade. 

Eu não percebo onde tem alguma coisa 
que não seja natureza. Tudo é natureza. O 

cosmos é natureza. Tudo em que consigo 
pensar é natureza

(KRENAK, 2019, p. 16).

Natureza também somos nós 
“Jamais a natureza reuniu tanta beleza 
jamais algum poeta teve tanto pra cantar!” 
(Hino de Florianópolis, Poeta Zininho).  



230

mundo natural e a vivência de outras relações de produção e 
de consumo que possibilita às crianças se constituírem como 
seres não antropocêntricos, ou seja, que saibam cuidar de si, 
dos outros e da Terra. 

A preocupação com a natureza, tão enfatizada na contem-
poraneidade, resulta do fato de que, talvez, nunca tenhamos 
vivido de modo tão real a possibilidade de um devastamento 
irrecuperável da flora, da fauna e dos rios. O que também nos 
compromete com uma necessidade de pensarmos os proces-
sos educativos dos seres humanos para essas questões: como 
educar as crianças na perspectiva do pertencimento e re-
conhecimento, do cuidado, da ludicidade e do respeito com 
todos os seres, que habitam, numa perspectiva mais ampla, 
com nosso planeta? Quais relações promovemos entre as 
crianças e os outros seres que compõem nosso lugar? Como 
as Unidades Educativas têm potencializado a interação das 
crianças com os seres que estão em seu entorno, como árvo-
res, pedras, rios, mares, pássaros, outros animais inseridos 
num ambiente singular? 

As ilhas, o mar, as lagoas, a flora e fauna, a Vida marinha? 
Os mitos e lendas relacionados à natureza? O que as Unidades 
Educativas de Educação Infantil expressam em relação a esses 
lugares? As ações pedagógicas contemplam relações significa-
tivas na perspectiva do pertencimento e do reconhecimento, 
da sustentabilidade e biodiversidade? Conforme as Diretri-
zes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 
2009a) em seu artigo 9º, que as práticas pedagógicas “[...] pro-
movam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento 
da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, as-
sim como o não desperdício dos recursos naturais”. 

A sustentabilidade é uma 
palavra polissêmica que 
possui diversas teorias 
fundamentadas um projeto 
de mercado global que visa 
a utilização de recursos e 
toma pequenas medidas 
superficiais e paliativas 
para atingir as metas 
propostas nos acordos 
internacionais. Porém 
teorias críticas contestam a 
sustentabilidade empresarial 
que tem como objetivo uma 
nova lógica de sistema, 
menos individualista e 
consumista e mais fraterna 
e igualitária, que não seja 
baseada na reprodução do 
capital, mas na reprodução 
das condições de cidadania e 
de direitos.

Biodiversidade é entendida como a variedade de organismos 
considerada em todos os níveis, desde variações genéticas 
pertencentes à mesma espécie até as diversas séries de espécies, 
gêneros, famílias e outros níveis taxonômicos superiores. Inclui 
variedade de ecossistemas, que abrange tanto comunidades de 
organismos em um ou mais habitats quanto às condições físicas sob 
as quais elas vivem: Revbea, São Paulo, V. 10, No 1: 127-145, 2015. 
revista brasileira de educação ambiental 129
WILSON, E.O. Diversidade da vida. São Paulo: Companhia das 
Letras. 1992
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Reforçar a ideia desse direito é fundamental neste mo-
mento em que nos deparamos com tantas indagações relati-
vas à biodiversidade. Nos dias atuais, as crianças convivem 
com a escassez de água, com a poluição dos mares, do ar, do 
solo, com a destruição das florestas, entre outros. Cabe a nós 
a responsabilidade de orientar as crianças, no sentido de 
também proteger, cuidar e manter todas as formas de Vida 
em nosso planeta.

A DCNEI45 afirma a importância de valorizar e evidenciar 
os saberes e o papel de agricultores familiares, extrativistas, 
pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados 
da reforma agrária, quilombolas, caiçaras e povos da floresta 
na produção de conhecimentos sobre o mundo. Nesta direção 
evidencia, também, que é fundamental considerar a imensa 
sabedoria desses povos no que diz respeito ao equilíbrio en-
tre todos os seres que compõem o planeta.

Considerando que vivemos uma situação de emergência 
planetária será necessário pensar os objetivos da educa-
ção em função de escolhas que envolvam novas formas de 
pensar a existência humana sobre a Terra; que envolvem, 
portanto, valores distintos daqueles que definem o atual 
contexto sócio-ambiental, determinado por uma história 
de dominação e controle que exigem um distanciamento 
da natureza. Isto requer a superação de uma visão de edu-
cação enquanto processo entre-paredes, pois os humanos 
necessitam interagir com elementos do mundo natural, 
sua fonte de energias (TIRIBA, 2006, p. 15).

É com essa visão que apostamos em processos de formação 
que questionem e que transcendem aos binarismos natureza/
cultura, corpo/mente, razão/emoção entre tantos outros que 
nos acompanham, compreendendo esses processos se consti-
tuindo no entrelaçamento e não podemos vê-los separados. 

Nessa perspectiva, precisamos romper com a cultura 
antropocêntrica, onde o ser humano se vê como superior, 
se coloca no centro do universo e as outras espécies e tudo 
mais que existe está a sua disposição para servi-lo. Boff (2012, 
p. 69) alega que “o que agrava o antropocentrismo é o fato de 
45  A DCNEI estabelece, em seu artigo 8º, a garantia de autonomia dos po-
vos indígenas na escolha dos modos de educação de suas crianças de 0 a 
5 anos de idade.

PARA SABER MAIS: 
Cidadania planetária.

O conceito de cidadania 
planetária tem a ver com a 
consciência, cada vez mais 
necessária de que, assim 
como nós, este planeta, como 
organismo vivo, tem uma 
história. Nossa história faz 
parte dele. Não estamos no 
mundo; viemos do mundo. 
[...] Educar para a cidadania 
planetária implica uma 
reorientação de nossa visão 
de mundo da educação como 
espaço de inserção do indivíduo 
não numa comunidade local, 
mas numa comunidade que é 
local e global ao mesmo tempo 
(INSTITUTO PAULO FREIRE, 
2020).
https://www.paulofreire.org/
casa-da-cidadania-planetaria. 
Acesso 31 de agosto de 2020.

https://www.paulofreire.org/casa-da-cidadania-planetaria
https://www.paulofreire.org/casa-da-cidadania-planetaria
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colocar o ser humano fora da natureza, como se ele não fosse 
parte dela e não dependesse dela. A natureza pode continuar 
sem o ser humano. Este não pode sequer pensar em sua so-
brevivência sem a natureza”.

Já para o biocentrismo a lógica está na existência e no res-
peito a todas as Vidas dos demais seres. Segundo Acosta (2016, 
p. 36) a postura biocêntrica “se baseia em uma perspectiva éti-
ca alternativa, ao aceitar que o meio ambiente - todos os ecos-
sistemas e seres vivos - possui um valor intrínseco, ontológico, 
inclusive quando não tem qualquer utilidade para os huma-
nos”. Essa postura implica em nos reconhecer como seres da 
natureza e apostar em outros modos de ser e de viver, compre-
endendo que vivemos entrelaçados na conexão entre os seres. 

Diante da problemática ambiental que estamos vivendo 
nos últimos tempos, e para respeitarmos as crianças enquan-
to seres da natureza que, na interação e nas brincadeiras, vão 
se desenvolvendo de forma integral, precisamos, enquan-
to adultos comprometidos também com um equilíbrio am-
biental, repensar nossas atitudes, seja em escala local como 
global. Necessitamos organizar projetos pedagógicos que es-
tejam compromissados com a Vida na Terra como nos orienta 
Tiriba (2010), religar as crianças com a natureza, reinven-
tar os caminhos de conhecer e dizer não ao consumismo e 
ao desperdício. Acosta (2016, p. 34) corrobora dizendo que 
“outro mundo será possível se for pensado e organizado co-
munitariamente a partir dos Direitos Humanos — políticos, 
econômicos, sociais, culturais e ambientais dos indivíduos, 
das famílias e dos povos — e dos Direitos da Natureza”.

O olhar atento aos jeitos de ser e de viver das crianças 
indica que elas gostam de brincar na rua, desejam brincar 
com a água, gostam de subir em árvores e ter contato com 
animais. Os modos de  observar, de se expressar e de sentir 
da criança são próprios da condição de criança e, portanto, 
diferente da condição de adulto responsável pela criança 
cuja trajetória escolar e de formação foi marcada por uma 
concepção de ciência em que a natureza é compreendida 
como algo distanciado do humano, como objeto de estudo e 
pesquisa privilegiando mais os aspectos teóricos/razão do 
que uma relação que envolve outras dimensões do humano 
como as “corporais, espirituais, emocionais e estéticas” (TI-
RIBA, 2010, p. 9).

Uma das formas de promover 
a compreensão dos problemas 
ambientais do seu espaço de 
convivência ou fora dele, pode 
estar relacionada com tentar 
responder os questionamentos 
que as crianças trazem 
consigo. Esses porquês iniciais 
se traduzem nos primeiros 
passos, para trazer o diálogo 
sobre as questões ambientais. 
Posteriormente, esse diálogo 
simples poderá ser ampliado 
com outros acontecimentos 
do dia-a-dia, e também com 
os aspectos, referentes ao 
contato e relação do seu corpo 
nos novos espaços de vivência 
e convivência (BRASIL. 
Ministério da Educação e 
do Desporto. Secretaria de 
Educação Fundamental, 1998).
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Essa compreensão tem implicações no modo como tra-
dicionalmente se apresenta o mundo às crianças: em con-
teúdos didatizados  através de exposições orais e imagens 
estereotipadas, próprias de uma lógica do enclausuramento 
entre paredes, em que a brincadeira, as histórias, os espaços, 
as plantas, os animais, a água, o ar e a terra, constituem-se 
em temas para o planejamento numa perspectiva abstrata, 
generalista, decorativa e instrumental.

A crítica acima, endossada por Tiriba (2010) no que diz 
respeito ao emparedamento das crianças, alerta para um ex-
cesso de tarefas deslocadas do contexto e dos desejos delas 
em brincar em espaços externos que têm conduzido a Educa-
ção Infantil para um acelerado processo de aprisionamento 
de corpos e tempos das crianças. Desse modo, a autora nos 
convida a refletir sobre uma das tarefas da Educação Infantil: 
desemparedar, ou seja, tirar as crianças e adultos do espaço 
fechado para buscar espaços externos como possibilidade de 
resistir ao sistema que nos aprisiona e nos individualiza. En-
tendendo que as crianças são seres da natureza, é necessário 
repensar e transformar uma rotina de trabalho que superva-
loriza os espaços fechados e propiciar contato cotidiano com 
o mundo que está para além das salas� (TIRIBA, 2010, p. 06). 

Esta perspectiva que nos toma como parte da natureza, 
seres orgânico-biológico-social e pertencemos a este meio, 
nos leva a buscar referências em outros povos e culturas 
com outras formas de se relacionar com outros seres que têm 

Para que sejam mais bem 
estudados e compreendidos, o 
macro meio ambiente pode ser 
dividido em cinco tipos distintos. 
São eles: natural, artificial, cultural, 
do trabalho e do patrimônio 
genético. O meio ambiente natural 
é como mais nos referimos quando 
dizemos que é preciso preservar a 
natureza. Também conhecido como 
meio ambiente físico, diz respeito 
à fauna e flora, além dos recursos 
naturais preciosos à vida — como o 
ar que respiramos, o solo e a água.
PARA SABER MAIS
Ver link: https://www.
pensamentoverde.com.br/ 

https://www.pensamentoverde.com.br/
https://www.pensamentoverde.com.br/
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muito a nos ensinar, pois vivem uma relação comunitária, 
coletiva e profunda com ela. Estes povos resistem retirando 
da natureza o suficiente para suprir suas necessidades ali-
mentares e de residência/moradia. Podemos, com eles, rea-
prender o sentido da Vida e o respeito à Terra num fluxo vivo 
que está diretamente ligado pelo cultivo sistêmico, orgânico, 
guiado pelas estações, pelas fases da lua e pelo movimento 
do sol buscando um compasso harmonioso com as alterações 
sazonais da natureza. “Estamos tentando abordar o impac-
to que nós, humanos, causamos neste organismo vivo que é a 
Terra, que em algumas culturas continua sendo reconhecida 
como nossa mãe e provedora em amplos sentidos, não só na 
dimensão da subsistência e na manutenção das nossas vidas, 
mas também na dimensão transcendente que dá sentido à 
nossa existência” (KRENAK, 2019, p. 43).

 

Entre esses outros povos 
e culturas, estão: os povos 
indígenas, quilombolas, 
populações agroextrativistas 
(seringueiros, castanheiros, 
quebradeiras de coco de 
babaçu), grupos vinculados 
aos rios ou ao mar 
(ribeirinhos, pescadores 
artesanais, caiçaras, varjeiros, 
jangadeiros, marisqueiros), 
grupos associados a
ecossistemas específicos 
(pantaneiros, caatingueiro, 
vazanteiros, geraizeiros, 
chapadeiros), grupos 
associados à agricultura ou à 
pecuária (faxinais, sertanejos, 
caipiras, sitiantes-campeiros, 
fundo de pasto, vaqueiros).
CRUZ, V. C. Povos e 
Comunidades tradicionais. In: 
CALDART, Roseli Salete;
PEREIRA, Isabel Pereira; 
ALENTEJANO, Paulo; 
FRIGOTTO, Gaudêncio. (Org.) 
Dicionário da Educação do 
Campo.. 1ed. Rio de Janeiro/
São Paulo: Escola Politécnica 
de Saúde Joaquim Venâncio/
Expressão Popular, 2012, v. 1, 
p. 594-600. Acesso em 31 de 
agosto de 2020.
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Orientados nesta direção podemos, de forma mais sensível e atenta, 
apresentar para as crianças um mundo mais pausado, mais poético, menos 
consumista e menos acelerado. Uma Vida mais calma, de presença efetiva 
junto aos outros seres com mais atenção à Vida na Terra, onde, a partir dos 
desejos e brincadeiras, possamos nos harmonizar nos processos dinâmi-
cos de forma que, �a palavra parede não seja símbolo de obstáculos à liber-
dade nem de desejos reprimidos nem de proibições na infância� (BARROS, 
1998, p. 12).   

Tomando como referência a criação destas outras relações com o mun-
do o que se preconiza são possibilidades que incluam a interação, a ludici-
dade, a brincadeira, as linguagens, a criação e a imaginação que permitem 
outros sentidos e significados, diferentes de uma racionalidade utilitarista, 
ou seja, que visa um fim imediato.  

O poeta Manoel de Barros (2008) nos inspira e evidencia a força sel-
vagem, viva, fértil e brilhante que a natureza trouxe para sua Vida e que o 
constituiu pelo convívio com ela. No poema “Aprendimentos” em um dos 
trechos ele diz: “seu rosto tinha um lado de ave. Por isso ele podia conhecer 
todos os pássaros do mundo pelo coração de seus cantos. Estudara nos li-
vros demais. Porém aprendia melhor no ver, no ouvir, no pegar, no provar 
e no cheirar”. Vivenciar mais momentos com as crianças no espaço exter-
no é possibilitar a elas, como descrito no poema acima, a percepção dos 
sentidos, a sensibilização para o pulsar da Vida; vivências como a de pegar 
uma minhoca na mão; encontrar um casulo de borboleta; formigas levando 
folhinhas desviando das passadas apressadas de quem passa na calçada; 
brincar com os pingos de chuva; de sentir a grama no pé; de se deleitar com 



236

a espuma do mar; de observar os movimentos das folhas das árvores e sa-
ber contemplar seus ciclos de morte e renascimento. 

As diferentes vivências no contato com a terra, com a água, com as se-
mentes, com as plantas, com os seres que habitam uma horta, por exem-
plo, oferecem a possibilidade de observação, de escuta e de diálogo com 
as crianças de forma mais qualificada em pequenos grupos. Podemos, in-
tencionalmente, assegurar neste espaço um processo significativo para as 
crianças vivenciarem o mexer com a terra ao preparar o canteiro; semear; 
observar os primeiros brotos das plantas e se apropriar de forma lúdica do 
sentido da teia de Vida na Terra. 

A vivência das crianças em uma horta ou pomar podem se constituir 
em espaço de acolhimento destas em suas especificidades do brincar, ima-
ginar e narrar suas descobertas permitindo que, de corpo inteiro, consigam 
conectar-se com outros seres compreendendo que “vários tipos de conhe-
cimentos estão interligados e têm a mesma importância: conhecimentos 
científicos, estéticos e poéticos” (LEITE, OSTETTO, 2004 apud TIRIBA, 
2010, p. 09). E, assim, abrimos caminhos para que as crianças expressem 
seus sentidos sobre o vivido: 

“Profe, que bom que vamos plantar  
flores do amor. Depois vamos fazer um monte  

de suco de amora” (Bryan, 4 anos).

“Não reclama das lagartas, porque  
para ter borboletas precisamos  
das lagartas” (Murilo 5 anos).

“Marina (4 anos) e Gabriela (3 anos e 6 meses)  
estão a observar a pilha de compostagem.  
Marina indaga: - Será que as minhocas  

não têm sede? Nós não damos água para elas.  
E então Gabriela responde: - Elas bebem  

as gotículas das moléculas que estão nas laranjas”.46

 

46 Tais diálogos são excertos da memória de profissionais que, ao escreverem esse docu-
mento, se inspiraram nas palavras das crianças com quem, em algum momento, partilha-
ram a vida em alguma Unidade Educativa da Rede Municipal de Florianópolis. 
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A simultaneidade, imprevisibilidade, reiteração, imaginação, fantasia 
e capacidade inventiva que caracterizam a Vida das crianças precisam ser 
compreendidas como elementos fundantes das inteligibilidades das crian-
ças e, portanto, condição para suas aprendizagens e seu desenvolvimento 
na Educação Infantil. 

Se a criança vem ao mundo e se desenvolve em interação com a realida-
de social, cultural e natural, é possível pensar uma proposta educacional 
que lhe permita conhecer esse mundo, a partir do profundo respeito por 
ela. Ainda não é o momento de sistematizar o mundo para apresentá-lo à 
criança: trata-se de vivê-lo, de proporcionar-lhe experiências ricas e di-
versificadas (KUHLMANN, 1999, p. 57). 

Porque o fogo queima?
Porque a lua é branca?
Porque a terra roda?
Porque deitar agora?

Porque as cobras matam?
Porque o vidro embaça?
Porque você se pinta?
Porque o tempo passa?
Do que é feita a nuvem?

Do que é feita a neve? [...]

(Paula Toller)
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 Poderíamos buscar uma única explicação para respon-
der sobre porque o tempo passa e porque a Terra gira a partir 
de uma concepção de ciência numa perspectiva positivista 
que legitima apenas um ponto de vista, uma única resposta 
aceitável. No entanto, essa concepção desconsidera as hipó-
teses/explicações elaboradas pelas crianças, as estratégias 
pelas quais elas constroem suas interpretações e explicações 
sobre o mundo, assim como prevê uma única explicação cien-
tífica para os acontecimentos, posicionamento que tem sido 
revisto, inclusive, pelas ciências naturais. 

O diálogo entre profissionais docentes e crianças, crian-
ças e crianças exige um olhar atento dos profissionais da edu-
cação acerca das perguntas que as crianças formulam. Nesses 
questionamentos surge a possibilidade de juntos, constru-
írem diferentes vivências na busca pelas respostas assim 
como na formulação de outras perguntas sobre o mundo. 

Falar da integração à natureza é falar das experiências de 
singeleza da Vida cotidiana, de cores, de sabores, de tempe-
ratura, de tempos, de espaços e de formas. É dizer do diálogo 
com as infinitas manifestações da natureza como uma arte 
que se renova nos ciclos da Vida, nos seus pores de sol e nos 
seus amanheceres, nas cores e aromas das flores, no azul de 
um céu brilhante ou de um branco de um céu nublado, de 
uma montanha com seu verde pincelada pelas flores amare-
las de garapuvus na chegada de outubro. 

Esta possibilidade de nos sensibilizarmos e sensibilizar 
o outro, no interior da Educação Infantil, parte, fundamen-
talmente, de convidarmos a criança e aceitar também dela o 
convite para olhar. Como nos diz o menino na poesia de Edu-
ardo Galeano: “Pai, me ensina a ver o mar?” Se somos no mun-
do, e este reflete a forma de como nos relacionamos com ele 
e nele estamos imersos, de corpo inteiro, somos e compomos 
experiências estéticas que nele vivenciamos.

Estamos aqui, também, tratando de uma dimensão estéti-
ca que valoriza nossas relações com as crianças nas Unidades 
Educativas orientadas para um mundo pautado no cuidado, 
no respeito por todas as formas de Vida, na sensibilidade, na 
poesia, na imaginação e na criação. Compreendemos, assim, 
que precisamos estar encantados (as) para encantar e que a 
natureza é fonte inspiradora. Tal como relata Albano (2018, p. 
11) sobre seu tempo de infância na casa dos avós no interior:

 

Da epígrafe do livro de 
Eduardo Galeano:
"Diego não conhecia o 
mar. O pai, Santiago 
Kovadloff, levou-o para que 
descobrisse o mar. Viajaram 
para o Sul. Ele, o mar, estava 
do outro lado das dunas 
altas, esperando. Quando 
o menino e o pai enfim 
alcançaram aquelas alturas 
de areia, depois de muito 
caminhar, o mar estava na 
frente de seus olhos. E foi 
tanta a imensidão do mar, 
e tanto seu fulgor, que o 
menino ficou mudo com a 
beleza. E quando finalmente 
conseguiu falar, tremendo, 
gaguejando, pediu ao pai:
- Me ajuda a olhar!"
GALEANO, E. O LIVRO DO 
ABRAÇO 
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As experiências sensoriais, com as cores, os aromas, sabores, texturas 
povoaram a minha imaginação, foram matéria prima para meus dese-
nhos, minhas histórias, minha estética pessoal, que impregnou, mais 
tarde, minha concepção de infância e de experiência estética.

Implica em oferecermos para as crianças uma pedagogia mais cuidado-
sa, poética e lúdica na forma de apresentarmos o mundo a elas. Um mundo 
mais sensível, cuidadoso, mais alegre e colorido que, em suas experiências, 
elas possam se encantar, imaginar, brincar de maneira que seja respeitado 
seu tempo de criança, seus direitos e que possam viver em sua integralida-
de (DELLA FLORA, 2018, p. 221). 

  

As linguagens da 
arte são tratadas 
no NAP Linguagens, 
especialmente, nas 
Linguagens Visuais e 
Corporais e Sonoras.
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Para além das paredes:  
as crianças na cidade

A sintonia das crianças com o entorno que estão inseridas re-
presenta as possibilidades de experimentar múltiplas formas 
da criança ser e estar no mundo.

As crianças gostam de brincar no meio do verde, na grama, debaixo, ou 
em cima das árvores, por trás das folhagens, mas podem também brin-
car na calçada, no pátio do condomínio, na praça e na própria rua. Ali-
ás, algumas brincadeiras só podem ser feitas em terreno pavimentado, 
enquanto outras só podem ser feitas na grama, outras, em terra batida 
(TONUCCI, 2005. P. 133).

Porém, sabemos que esta sintonia com o entorno e o envolvimento das 
crianças com os diferentes espaços da cidade se alteram à medida que a 
própria cidade se transforma. 

As considerações de Franklin Cascaes sobre o processo de urbanização 
da cidade de Florianópolis (por volta de 1946) nos convidam a pensar nas 
inúmeras transformações que ocorreram ao longo do tempo. Como seria 
ser criança no centro dessa cidade que iniciava seu processo de verticaliza-
ção? Como seria ser criança no interior da ilha? Como as crianças olhavam 
e viviam esses espaços? Medeiros (2011, p. 201), ao reavivar memórias de 
infância dos antigos moradores da ilha, constata nos relatos que eles:

Enfatizaram, de maneira saudosa, que haviam conhecido a Barra da La-
goa ainda muito virgem, com pouco moradores, mas com muito verde, 
com muito passarinho. E terminaram dizendo que hoje está tudo muito 
mudado. Parecia sentirem uma doce saudade de um lugar de outrora, 
mais conhecido, porque todos se conheciam e viviam em harmonia com 
a natureza, como parte dela.

Para bem criar passarinho é conveniente 
amar as quedas de cachoeiras, as águas 

evoluindo nos rios e barulhos de chuva 
sobre as telhas, imitando grãos em peneira. 

Isso se faz possível se houver liberdade 
para as buscas, tempo para a solidão e 

saudades mansas de outros lugares ainda 
por conhecer (QUEIRÓS, 1991, p. 15). 
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A constatação de que as crianças de outros tempos se sentiam parte da 
natureza nos diz desta potente possibilidade. Kunz (2001, p. 22-23) desta-

ca a importância de viabilizar vivências 
de movimentos da criança junto com 
outros seres para que ela possa “[...] 
interpretar e entender o diálogo que 
a nossa natureza corporal estabelece 
com o mundo, onde nós nos incluímos 
como seres sociais, culturais, espiritu-
ais e da natureza [...]”. 

Essa diversidade de cenários onde 
a brincadeira pode acontecer nos re-
mete a defesa do direito da criança à 
cidade e a pensar as formas de ocupa-
ção dos diferentes espaços. As crianças 
necessitam ter segurança para voltar a 
ocupar a cidade, como nos lembra Flo-
restan Fernandes no estudo das �Troci-
nhas do Bom Retiro�, onde este relata 
a riqueza das interações estabelecidas 
no universo infantil em meio às brinca-
deiras de rua. Se faz urgente devolver 

as praças, os parques, as praias e os jardins às crianças e, assim, assegurar 
o direito a usufruir da cidade. 
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As contribuições da Geografia da Infância permitem com-
preender que as crianças são �agentes produtores do espaço 
que gestam e dão significados às suas espacialidades, cons-
truindo lugares, territórios e paisagens� (LOPES, 2008, p. 6).  

No momento da reescrita desse documento vivíamos o pe-
ríodo de distanciamento social provocado pela Pandemia da 
Covid 19. A permanência alongada nas casas desafiava a capa-
cidade das crianças em reinventar novas formas de lidar com a 
espacialidade, o que se configurava como uma tarefa hercúlea 
diante do conjunto de privações que estavam circunscritas. O 
emparedamento denunciado por Tiriba (2017), que assolava 
muitas das Unidades de Educação Infantil, alargou seus las-
tros para os mais diversos cantos da cidade. Estava nos lares 
das comunidades dos morros, nos bairros à beira das praias, 
nos centros urbanos, ou seja, em todos os lugares. Quais as im-
plicações dessa experiência para a Vida das crianças? Como as 
crianças estão se relacionando com o mundo a sua volta? É do 
alto das janelas dos seus apartamentos? É no quintal de casa? 
É no beco estreito da comunidade? É com o pé no chão corren-
do na rua? Estão no meio urbano? Ou no campo?

 Seguramente, as diferentes crianças e suas singularida-
des (de gênero, de classe e de etnia) ressignificam os lugares 
que ocupam. Essa pluralidade se estabelece no entrelaça-
mento da produção da infância e da produção do lugar. 

O significado de espaço 
frequentemente se funde com 
o de lugar, mas são dimensões 
diferenciadas. Espaço é mais 
abstrato que lugar. “Tuan 
(1980) constrói, assim, a noção 
de Topofilia que ‘é o elo afetivo 
entre a pessoa e o lugar ou 
ambiente físico’(p.5)‘’(LOPEZ; 
VASCONCELOS, 2006. p. 121).
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Toda criança é criança de um lugar. Do mesmo modo, toda 
criança é criança em algum lugar. Ou seja, existe na pro-
dução das culturas infantis uma ancoragem territorial 
que não apenas emoldura o contexto no qual se edifica a 
infância, mas, para além disso, oferece o próprio substra-
to material a produção da existência. Esse processo faz 
emergir junto à ideia de culturas infantis a existência de 
territorialidades infantis que são a base da produção des-
sa cultura (LOPEZ; VASCONCELOS, 2006. p. 110).

Assim, não podemos falar da existência de uma única 
cultura própria das crianças, mas sim de culturas infantis47 

caracterizando, desse modo, a pluralidade que lhes é ineren-
te. As crianças, como produtoras de cultura que frequentam 
as diferentes Unidades Educativas, revelam também esse mo-
saico que constitui a cidade. Por outro lado, a arquitetura dos 
lugares e das Unidades Educativas expressa a trajetória das 
comunidades e os processos de instalação destes equipamen-
tos públicos. Algumas destas unidades de Educação Infantil 
são fartamente arborizadas, próximas do mar, outras que se 
aproximam do céu e nos mostram a beleza da cidade ao passo 
que ainda temos outras em que o concreto predomina, mas, 
mesmo nestas, temos possibilidades de aproximação dos 
sentidos das crianças no desfrutar da cidade. 

Em 2020, Florianópolis possuía 508.826 habitantes e 
precisamos pensar, sobre um futuro próximo, qual será a 
condição da nossa flora, fauna, rios, lagos e mar. Quais políti-
cas públicas precisamos reivindicar? Qual é a nossa ação en-
quanto profissionais da educação? Nessa perspectiva, faz-se 
necessário que profissionais docentes e demais profissionais 
que atuam com as crianças assumam os desafios de uma edu-
cação mais ampla, voltada à qualidade de Vida do existir, das 
experiências no mundo. O planejamento da ação pedagógica 
deve assumir a intencionalidade e o compromisso com o cui-
dar de todos os seres.  

 

47  Sobre as culturas infantis ver ainda p.39 e  p.76, entre outras neste do-
cumento.

A participação das crianças 
em processos de planejamento 
da urbanização da cidade já 
ocorre nas cidades de Rosário 
e Córdoba (Argentina), em 
Roma e Fano (Itália). Em Fano 
“a Câmara de Vereadores 
deliberou que fossem criados 
espaços para o jogo livre das 
crianças, em cada um dos quatro 
distritos, e que fosse entregue a 
projetação a grupo de crianças 
que trabalhariam junto com 
arquitetos” (TONUCCI,2005, 
55). As crianças precisam se 
sentir pertencentes à cidade 
onde habitam. Elas têm uma 
“condição de agency”, ou seja, de 
sujeitos atuantes na produção 
da sociedade” (LOPEZ, 
2013.p.290).
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Isso exige ouvir as crianças, observar como usam e organizam os espa-
ços, como se relacionam com os outros seres, tanto na dimensão simbóli-
ca, assim como na relação de aproximação e pertencimento que fazem nas 
experiências as quais esse tema se agrega. Esse processo de observação, 
seguido de registro e reflexão, é que permitirá conhecer e participar das 
ações das crianças - tanto individuais como coletivas — e promover ações 
no sentido de planejar e organizar espaços e tempos que extrapolem os mu-
ros da unidade educativa. Compreendemos que a participação das crianças 
nos rumos da cidade no sentido de conhecer, valorizar e se pertencer ao lu-
gar em que ela habita e é habitada é fundamental para o processo de cons-
trução e fortalecimento de uma sociedade democrática.  

Concluindo estes pressupostos e indicações gerais deste núcleo de 
ação pedagógica Natureza, consideramos importante reafirmar que todo 
projeto educativo, em sua complexidade, deve dar conta das necessidades e 
direitos das crianças quanto à segurança, proteção e pertencimento, liber-
dade, beleza e autonomia (BRASIL, 2009c).  Sendo pertinente indagarmos 
qual a direção que vamos tomar: 

“Qual é o mundo que vocês agora estão empacotando para deixar às 
gerações futuras?” (KRENAK. 2019, p.68). 
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Os lugares, os tempos  
e as coisas: “o meu quintal  
é maior do que o mundo” 48         

Quem me compra um jardim com flores?
Borboletas de muitas cores, lavadeiras e

passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos?
Quem me compra este caracol?

Quem me compra um raio de sol?
Um lagarto entre o muro e a hera, uma estátua da

Primavera? (Este é meu leilão!) [...]

Cecília Meireles

   As crianças, desde bebês, são ao mesmo tempo, seres da natureza e 
seres da cultura. Vivem de corpo inteiro, a transfusão e comunhão com o 
mundo. As crianças ampliam a capacidade de sentir e elaborar novos signi-
ficados na relação com a terra, com as árvores, com a água, com o ar, com o 

48  Alusão ao título do livro de Manuel de Barros
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fogo, com o tempo e o espaço. Desejam tocar, mexer, desman-
char o que já estava feito e fazer de novo recriando objetos 
pelo uso que deles fazem. Desenham, pintam, cantam, res-
significam o espaço à sua moda. Assumem diferentes papéis, 
ora como lobo, macaco, cavalo, jacaré, cobra, ora como aten-
tas, curiosas e observadoras das borboletas, das nuvens, da 
chuva, das lagartas, do tatu-bolinha que se esconde nos bura-
quinhos na terra, das formigas. Se encantam com o colorido 
e movimento das bolinhas de sabão que desmancham no ar; 
criam e recriam tempos e espaços de fantasia e imaginação 
quando transformam o mundo.

Nesse sentido, Tiriba (2018) ressalta que são muitos os 
caminhos de conhecer, por isso a referência está nos movi-
mentos cotidianos, é neles que a Vida acontece, que os dese-
jos se conectam produzindo realidades e saberes.

É, portanto, o dia a dia o espaço-tempo do conhecimen-
to. Esse espaço-tempo pode ser criado e recriado sempre, 
como acontecimento brotado da vida, das relações e in-
terações humanas, daquilo que mobiliza, que é desejo. 
Nessa perspectiva de rompimento com as fronteiras dis-
ciplinares, não haveria lugar para a pedagogia do entre 
paredes: seria livre o trânsito entre espaços fechados e a 
vida ao ar livre (TIRIBA, 2018, p. 232).  

Para saber mais sobre a 
brincadeira como tempo/
espaço privilegiado das 
experiências das crianças, 
ver Parte 2: A Brincadeira.
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As crianças revelam através das suas linguagens os seus desejos, seus 
sonhos, suas preferências, suas angústias, seus medos, seus apegos e suas 
alegrias. Dizem-nos que a Vida na creche e pré-escola poderia ser mais 
criativa e menos repetitiva; que as coisas podem ser outras quando fazem 
um mundo sob medida para elas; que Vida de criança é agitada mesmo; que 
não conseguem fazer apenas uma coisa de cada vez e que, para a maioria 
delas, a melhor hora da rotina é quando vão para o parque.

Eu não amava que botassem data na minha existência. A gente usava mais era 
encher o tempo. Nossa data maior era o quando. O quando mandava em nós. A 
gente era o que quisesse ser só usando esse advérbio. Assim, por exemplo: tem 
hora que eu sou quando uma árvore e podia apreciar melhor os passarinhos. Ou 
tem hora que eu sou quando uma pedra. E sendo uma pedra eu posso conviver com 
os lagartos e os musgos. Assim: tem hora eu sou quando um rio. E as garças me 
beijam e me abençoam [...].
Manoel de Barros
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O parque é um lugar que reserva algumas surpresas, des-
cobertas e mistérios. Há sempre um bicho escondido em al-
gum buraquinho; um pássaro que voa baixo; uma árvore na 
qual possam subir; um buraco na terra para ser descoberto; 
espaços para transformar, correr, pular, saltar; amigos e ir-
mãos para encontrar; possibilidade de construir e descons-
truir enredos, histórias e fantasias; entre tantas outras coisas 
que só um olhar sensível e atento e uma escuta apurada é ca-
paz de capturar.

O pensamento sincrético49, característico das crianças, 
demarca as rupturas com a lógica temporal linear e progres-
siva ainda tão presente nos modos como se organiza o cotidia-
no educativo. Entretanto, elas buscam as zonas marginais, o 
não dito, o invisível. Elas ocupam as bordas, o dentro e o fora, 
transbordam. Essa ruptura está na raiz dos modos de ser e 
viver das crianças que vivem intensamente fazendo seus os 
tempos e espaços, demonstrando um modo particular de  co-
nhecer o mundo. 

Reiteramos que as brincadeiras se configuram como um 
lugar privilegiado de vivenciar o tempo e o espaço do que irá 
acontecer. A relação com o mundo se dá, também, na pers-
pectiva do imaginário: uma caixa torna-se barco, o espaço de 
um parque torna-se mar e o muro torna-se rochedo. Essa mu-
tação dos sentidos das coisas, ou transmutação feitas com as 
coisas; o modo peculiar de organização dos tempos e espaços 
para o desenvolvimento da brincadeira configura-se como 
um exercício de elaboração de significados.

A experiência das crianças não se realiza a partir da ló-
gica do tempo cronológico (khrónos), mas num exercício com 
o tempo (aión). “No reino infantil que é o tempo, não há su-
cessão nem consecutividade, mas intensidade da duração” 
(KOHAN, 2004, p. 55). A viagem pelos mares mais distantes 
tem a duração da brincadeira que pode terminar a qualquer 
instante, quando se inicia outra brincadeira ou a mesma 
brincadeira num outro tempo e lugar. É o tempo e o espaço 
da experiência, do acontecimento, é a intensidade do tempo 
(aión) que não é medida pelos ponteiros do relógio (khrónos).

49  Denominação utilizada por Vygotsky e Wallon para expressar o pensa-
mento infantil que tem como característica o aparente espírito confuso, 
inexato, sem análise, mas que apresenta uma coerência interna com sig-
nificações e reações peculiares. Trata-se de um pensamento do mundo 
exterior como uma totalidade indivisível e de configuração complexa. 
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Ainda que consideremos que o tempo das vivências das 
crianças é o tempo da intensidade, também sabemos que 
mais do que estabelecer uma relação direta com a cronolo-
gia demarcada pelas horas, minutos e segundos, as crianças 
tomam como referência cronológica os eventos, os rituais 
que constituem nossos cotidianos, por exemplo, explicar 
para uma criança pequena que ela irá ao teatro às 13 horas 
é diferente de dizer-lhe que irá após o almoço, isso porque, 
progressivamente, as crianças vão atribuindo significado 
ao tempo, principalmente, quando conseguem identificar a 
constância de algumas situações.

O modo particular das crianças de vivenciar o tempo e o 
espaço se evidenciam, sobretudo, nas brincadeiras: “eu vou 
dormir porque já era noite”. “Agora era de manhã, eu já acor-
dei!” “O quintal era a nossa floresta”. 

É na e pela brincadeira que a criança se transporta para 
outros lugares e vive uma espacialidade e uma temporalidade 
distinta do tempo cronológico. Ela torna-se astronauta que 
viaja para a lua; gigante que mora numa caverna; sereia que 
habita o mar.  Por isso que, por mais que tenhamos uma pre-
visão do tempo necessário para as brincadeiras das crianças 
em nossos planejamentos, devemos acompanhar suas vivên-
cias no sentido de pensar esse tempo, de modo intencional, a 
partir dos seus indicativos; afinal, “os adultos devem dar tem-
po suficiente para o desenvolvimento do pensamento e das 
ações das crianças” (RINALDI, 1999, p. 119).

Criar o sentido de pertencimento à natureza será favore-
cido por atividades com os quatro elementos da natureza: 
terra, água, ar e fogo. Ao invés de simplesmente omiti-las 
porque são consideradas perigosas poderemos em nome 
de objetivos pedagógicos essenciais como o sentir-se na-
tureza, aprender juntos, como aventurar-se no (dito) pe-
rigo sem machucar-se (FARIA, 1999, p. 79).

Manoel de Barros fala do tempo da infância como experi-
ência, acontecimento, intensidade em que a “data maior era o 
quando a gente era o que quisesse ser”. O universo da invenção 
habitado pelas crianças diz respeito ao se fazer crianças, ex-
perienciar os diferentes jeitos de viver criança, inventar-se, 
tornar-se outro, árvore, pedra e casa. No mundo das crianças 
é a vivência que determina o tempo e não a realização da ação 
proposta pelo adulto. A vivência do tempo transcorre numa 
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dimensão aberta na esfera da subjetividade. “Assim: tem hora 
que sou quando o rio. E as garças me beijam e me abençoam”.

Estar atento aos modos pelos quais as crianças agem, mais 
especificamente nas instituições de Educação Infantil, se faz 
necessário porque os seus modos de ser e agir estão por ser 
compreendidos como práticas sociais legítimas desse grupo 
geracional. Para além do reconhecimento, interessa-nos que 
influencie na organização dos tempos e espaços educativos e 
que esses, por sua vez, privilegiem a relação com o mundo na 
perspectiva da emancipação e não da subalternidade. 

Os movimentos de liberdade e expressividade das crian-
ças assustam os adultos; talvez porque, numa sociedade 
marcada por controle e racionalidade, perderam o conta-
to com as sensações, as conquistas de que são fruto e ca-
minham junto com a liberdade e a expressividade: como é 
difícil deixarmo-nos alegrar, afetar, libertar das amarras 
ao império do relógio, ao tempo da produção [...] (TIRIBA, 
2018, p. 246).

Em nome da proteção e segurança se privam as crianças 
de ficar mais tempo ao ar livre; de sentir o vento; de observar 
as nuvens, a chuva; de organizar cenários embaixo das árvo-
res para suas brincadeiras; de recolher as folhas pequenas, as 
folhas grandes; para fazer descobertas na relação com a água, 
com a terra, com o fogo, com o ar, nesta relação com o mundo. 
As folhas, gravetos, pauzinhos, caixas de diversos tamanhos e 
formas são materiais valiosos para as descobertas e desenvol-
vimento de vivências lúdicas. 

A horta é um espaço para brincadeiras, contemplação, 
cenário para contação de histórias, para desenhar, ler, escre-
ver, pesquisar, cuidar dos canteiros, sentir os aromas, sabo-
res e cores. Um espaço dinâmico que se transforma com as 
estações do ano e oferece suportes materiais e imateriais para 
o desenvolvimento de brincadeiras, de imaginação e fantasia: 
construção de casa de passarinhos; casa da bruxa; caminhos; 
esconderijos; pontes; arbustos que ofereçam sombra; cai-
xa de areia; tanque e torneira para regar as plantas; cenário 
para contação de histórias; canteiros com ervas medicinais, 
especiarias e flores; ferramentas de diferentes tamanhos en-
tre elas pás, enxadas, ancinhos; mesas e bancos para sentar, 
desenhar, escrever e pintar. 
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Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cida-
de. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre 
que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que 
temos com as coisas. Há de ser como acontece com o amor. Assim, 
as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras 
pedras do mundo. Justo pelo motivo da intimidade. Se a gente 
cavar um buraco ao pé da goiabeira do quintal, lá estará um guri 
ensaiando subir na goiabeira. Se a gente cavar um buraco ao pé 
do galinheiro, lá estará um guri tentando agarrar no rabo de uma 
lagartixa [...].
Manoel de Barros

O parque e outros espaços externos são compreendidos 
como cenários das propostas realizadas junto ao grupo de 
crianças. Assim, se o grupo está curioso sobre a Vida das ara-
nhas, das formigas, sobre as plantas medicinais, os castelos, 
as pontes ou sobre os astros teríamos no parque teias de ara-
nha feitas com elástico e/ou corda, formigueiros criados pe-
las crianças, canteiros de plantas medicinais, satélites para 
as crianças viajarem pra lua, para Marte ou outros espaços 
imaginados por elas.

É possível organizar, também, junto com as crianças, cer-
cas vivas e caminhos feitos com bambus, troncos de árvore, 
panos coloridos; caixas que provoquem a invenção e desco-
berta; pegadas nas calçadas; cabanas de diferentes materiais 
e formas; estender uma rede para as crianças fazerem uso; 
mesas e bancos para as crianças apoiarem o papel para dese-
nhar, escrever, pintar, modelar e, ainda, para elas sentarem e 
conversarem com seus amigos ou ficar no seu ócio.  Isso exige 
um espaço arborizado que garanta sombra para os dias quen-
tes, sol para os dias frios, frutos para saborear, flores para 
perfumar e encantar, pouso e alimento para os passarinhos. 

É a inteireza que constitui a criança que deve orientar as 
múltiplas possibilidades de suas vivências em torno da ale-
gria, da liberdade, do encantamento, da poesia, da fantasia, 
da brincadeira e da interação com seus pares, com adultos e 
com o mundo.    
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D esde bebê, as crianças vão constituindo modos 
de observar e atuar no mundo na relação com 
outras crianças e adultos, ou ainda nas suas in-

vestidas individuais, circunscritas pela composição do espa-
ço-tempo. Observar as árvores; brincar com a água; sentir o 
vento; catar folhas; observar as formigas; observar o fogo; se 
encantar com o arco-íris; admirar tecidos e fitas coloridas 
esvoaçantes; dentre outras ações, podem parecer corriquei-
ras aos adultos, ou até mesmo perigosas, mas representam às 
crianças grandes descobertas e curiosidades sobre o mundo.

As crianças desde bebês, observarão as árvores, as flores, 
o céu, as nuvens, o movimento dos pássaros, o brincar com a 
água e ouvir os sons; sentir o vento, o sol, tocar na areia ou na 
argila e sentir diferentes texturas na medida em que os adul-
tos responsáveis lhes propiciem ambientes e situações que 
garantam tais vivências. 

A seguir, apresentamos algumas vivências a serem orga-
nizadas, junto as crianças desde bebês, entre os profissionais 
da Unidade Educativa:

• É essencial propor aos bebês, de modos seguros, o acesso 
a diferentes materiais com variadas texturas, formatos, aro-
mas, odores, pesos, permitindo-lhes sentir com seu corpo 
inteiro;

• Os bebês irão observar as árvores, as flores, brincar com a 
água, sentir o vento, tocar na areia ou na argila e sentir dife-
rentes texturas;  

• A mediação dos adultos e outras crianças é essencial para o 
reconhecimento dos bebês como parte da natureza e de todo 
conjunto de seres que a compõe.  Assim, a disposição dos ma-
teriais e sua variedade são imprescindíveis para possibilitar 
as iniciativas das crianças, desde bebês, em agir ativamente 
sobre o mundo;

Olha, escuta, pega, toca, coloca 
na boca, balança, joga, aperta... 
Observando e descobrindo o 
Mundo com os bebês. 
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• É importante a disposição de materiais diversificados, como 
sugerem Goldschmied e Jackson (2006): conchas; sementes 
grandes; frutas secas; argolas; instrumentos musicais; colhe-
res; cubos lixados; correntes grandes; copos ou canecas de 
metal; panelas; forminhas; latas com ou sem tampas; sinos; 
funis; pedaços de tecidos coloridos de diferentes tamanhos e 
texturas; cortinas em tiras; bolas; saquinhos recheados com 
diferentes aromas: canela, café, camomila, lavanda, alecrim 
dentre outros; caixas de diferentes tamanhos e materiais; 
papelão; papel laminado; celofane; livros de diferentes tama-
nhos, formas e texturas; 

• As intervenções dos adultos e outras crianças são impor-
tantes para a constituição e apropriação dos significados. A 
observação dos adultos sobre a ação dos bebês, em suas des-
cobertas, serve para futuros planejamentos, na inclusão, na 
troca ou na retirada de materiais;

• Propor situações às crianças, desde bebês, que envolvam a 
observação e brincadeiras:  com a luz do sol; com lanternas; 
com o amanhecer e o anoitecer; vivências dos sons e do movi-
mento do corpo na relação com o mundo; 

• A observação atenta exige das/dos profissionais docentes 
garantir às crianças, desde os bebês, estar ao ar livre coti-
dianamente;

• Ressaltamos o planejamento do espaço externo, de forma ime-
diata ou a longo prazo. Imediato no que se refere as materiali-
dades que podem ser levadas cotidianamente. A longo prazo, 
exemplificamos a construção de jardins, plantação de árvores e 
colocação de obstáculos para as crianças, desde bebês;

• Organizar de forma segura que os bebês brinquem cotidiana-
mente com argila, terra, água, pedras, gravetos dentre outros; 

• Acolher as demonstrações de curiosidade dos bebês ofe-
recendo e ampliando o acesso ao mundo. Essas demonstra-
ções, muitas vezes, são sutis como o olhar atento, expressões 
faciais e outras vezes são intensas, como as insistências de 
aproximação ao objeto desejado;

Sobre o cesto dos 
tesouros, já citado na 
Parte 2: A Brincadeira, ver 
ainda: GOLDSCHMIED, 
E.; JACKSON, S. O 
cesto de tesouros. In: 
GOLDSCHMIED, E.; 
JACKSON, S. Educação de 
0 a 3 anos: atendimento em 
creche. 2. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2006.
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• Organizar materiais diversos como caixas grandes e pequenas, cilindros 
grandes e pequenos, cubos dentre outros, garantindo brincadeiras que en-
volvam a noção espacial. Os bebês gostam, e demonstram constantemente, 
prazer em vivenciar espaços onde podem se esconder e sentir a proximida-
de dos objetos ou outras crianças.

Caminhos para uma Educação 
Infantil “maior do que o mundo”

• Realização de pesquisas com as crianças, desde bebês, sobre as manifes-
tações culturais das diferentes etnias que compõem a nação brasileira nos 
auxiliando a inventariar, com seus saberes, novos modos de viver, sentir e 
pensar a Vida; 

• Dialogar com as crianças, desde bebês, trazendo elementos sobre as mais 
de 250 etnias existentes no Brasil, que compõe o nosso país e que falam mais 
de 150 línguas e dialetos. Elementos estes que podem estar vinculados a mú-
sica, a dança, a culinária, a indumentária, dentre outros.  Procurar abordar 
com as crianças, desde bebês, a relação de pertença desses povos vinculados 
ao território em que vivem e as marcas de sua presença no mundo; 

“Agora tenho saudade do que não fui. Acho 
que o que faço agora é o que não pude fazer 
na infância. Faço outro tipo de peraltagem. 

Cresci brincando no chão, entre formigas. 
De uma infância livre e sem comparamentos. 

Eu tinha mais comunhão com as coisas do 
que comparação. Então eu trago das minhas 

raízes crianceiras a visão comungante e 
oblíqua das coisas. Eu tenho que essa visão 

oblíqua vem de eu ter sido criança em algum 
lugar perdido onde havia transfusão da 

natureza e comunhão com ela. Era o menino e 
os bichinhos. Era o menino e o sol. O menino e 

o rio. Era o menino e as árvores”  
Manoel de Barros
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• Pesquisar com as crianças, desde bebês, contos e mitos que tratam da re-
lação dos povos originários e tradicionais e sua relação com outros seres da 
natureza; 

• Pesquisar com as crianças, desde bebês, sobre os povos indígenas que 
ocupavam e ocupam o território catarinense, qual seja, os Guarani, os 
Kaingang, e os Xokleng, abordando as relações estabelecidas por eles com 
a Vida; 

• Pesquisar com as crianças, desde bebês, brincadeiras e brinquedos de 
diferentes povos, agricultores familiares; extrativistas; pescadores artesa-
nais; ribeirinhos; assentados e acampados da reforma agrária; quilombo-
las; caiçaras e povos da floresta e vivenciá-las com as crianças;

• Promover, junto com as crianças, desde bebês, vivências com os quatro 
elementos, água, ar, fogo e terra, observando que cada um desses quatro 
elementos requer um olhar específico e sugere um brincar diferenciado e, 
ao mesmo tempo, integrado;

• Documentar e sistematizar as vivências e indagações das crianças, desde 
bebês, de modo que esteja possível para as próprias crianças e suas famí-
lias acompanharem a construção processual do conhecimento, das desco-
bertas e hipóteses por elas elaboradas acerca do mundo;
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• Construir estratégias de diálogo entre Unidades Educativas 
e famílias acerca do que as crianças, desde bebês, e profissio-
nais docentes vêm realizando de descobertas; 

• Promover a participação ativa das crianças, desde bebês 
na observação e valorização da paisagem local para além dos 
muros da Unidade Educativa: bairro; praias; parques; praças; 
ruas; trilhas; museus; galerias dentre outras, reforçando as-
sim, seu pertencimento e reconhecimento do mundo;   

• Proporcionar junto com as crianças, desde bebês, situações 
que envolvam criação e imaginação em torno de curiosidades 
infantis relativas aos mistérios da ilha, aos tesouros; as se-
reias; as bruxas; aos piratas; dentre outros; 

• Promover com as crianças, brincadeiras que incluam de-
safios relacionados à representação gráfica do espaço, tais 
como: caça ao tesouro; mapa da mina; carta enigmática; den-
tre outras;

• Possibilitar para as crianças, desde bebês, a criação de es-
culturas nas areias das praias ouvindo os sons da paisagem, 
assim como o de vivenciar de corpo inteiro as sensações que 
esse lugar proporciona;

• Viver de corpo inteiro, junto com as crianças, desde bebês, 
as aventuras nas suas descobertas e ter uma escuta às suas 
indagações;  

• Planejar junto com as crianças, dede bebês, materiais, su-
portes, espaços e tempos de descobertas e criação que aten-
dam às suas demandas e, ao mesmo tempo, lhes possibilitem 
a ampliação de seus repertórios, o encontro e a interação com 
outros seres; 
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• Pensar, com as crianças, desde bebês, situações envolven-
do a observação e a pesquisa sobre a ação da luz, do calor, do 
frio, da água, do fogo, do som, dos ventos e das estações do 
ano dentre outras;

• Construir, junto com as crianças, desde bebês situações pre-
senciais e/ou virtuais para realizar pesquisas sobre o mundo; 

• Apresentar para as crianças, desde bebês, folhas; terra; 
areia; argila; madeiras; conchas; barbantes; gravetos; pedras; 
sementes de tamanhos e tipos diferentes, dentre outros;  

• Promover visitas ao planetário/observatório de modo que as 
crianças e os adultos possam conhecer sobre os fenômenos 
da astronomia e os instrumentos utilizados por ela como lu-
neta, telescópio, entre outros;

• Apresentar às crianças, desde bebês a possibilidade de ca-
minharem de pés descalços nas áreas internas e externas das 
Unidades Educativas; tomar banhos de mangueira e de chuva 
em dias muito quentes; brincar de comidinha; dar banho em 
boneca; fazer barquinho para colocar na poça de água deixa-
da pela chuva; 

• Promover o acesso constante das crianças a um conjunto 
da diversidade cultural existente relacionados ao mundo, 
através de livros de histórias, enciclopédias, músicas, filmes, 
imagens, fotografias, pinturas de cenários naturais, escultu-
ras, dentre outros;

• Construir com as crianças, desde bebês, brinquedos, estru-
turas e engenhocas com troncos; com pedras; com folhas; 
com gravetos; com argila; com água; com terra; com madei-
ras, com tecidos; com papéis; dentre outros; 

• Apoiar atitudes de cuidado e proteção das crianças numa 
perspectiva humanizadora que respeite a diversidade de gê-
nero; das diferentes raças e etnias; da condição social e da 
biodiversidade criando nas Unidades Educativas espaços que 
incluam os modos de ser e viver existentes;  
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• Fazer junto com as crianças canteiros em diferentes espaços com ervas: 
camomila, erva doce, erva-cidreira, hortelã, cana de cheiro, lavanda, man-
jericão, alecrim, dentre outras, bem como, alpiste e girassol para alimentar 
passarinhos;

• Incentivar e elaborar com as crianças tintas naturais com pigmentos na-
turais; 

• Incentivar a separação dos resíduos e criar, com a participação das crian-
ças, desde bebês, uma composteira.

• Vivenciar com as crianças, de forma coletiva: a separação do resíduo, sua 
reciclagem e o resultado deste processo; a relação do uso da água no tocan-
te a sua importância para a Vida na terra, seus processos de reuso e o seus 
diferentes papéis no cotidiano da unidade e fora dela (escovar os dentes, 
lavar as mãos, regar as plantas, preparar as refeições do Neim, brincadeiras 
de “fazer comidinha”, tomar banho ao ar livre e no chuveiro interno, prepa-
rar tintas naturais, brincar com “lama”, dentre outras); 

• Apresentar as diferentes fontes de energia renováveis (água, vento, ener-
gia solar e a vegetação), e não renováveis (o petróleo e o gás natural); Propor 
a construção de fontes renováveis de energia (minigerador eólico; aqueci-
mento solar da água; aquecimento da água por meio do resíduo orgânico).
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Natureza, sociedade 
e cultura: relações das 
crianças com as expressões 
do conhecimento 
matemático

A 15 metros do arco-íris  
o sol é cheiroso.

 Manoel de Barros

N o dia-a-dia das unidades educativas observamos que as crian-
ças, desde bebês, se envolvem em desafios relacionados aos 
conhecimentos matemáticos: no desenvolvimento e organiza-

ção das brincadeiras, nos modos de organização de materialidades e nos 
modos de organizar tempos e espaços. São inúmeras situações em que as 
crianças expõem suas ideias, ouvem as ideias que outras crianças formu-
lam e comunicam hipóteses, argumentam sobre pontos de vistas diferen-
tes, relatam situações da Vida cotidiana, procuram resolver problemas 
com ajuda dos seus pares e dos adultos.

 Entendemos que  reconhecer e valorizar os saberes vividos pelas 
crianças do/no seu cotidiano, relacionado também ao contexto social 
e cultural em que vivem, é de fundamental importância para abordarmos 
as expressões do conhecimento matemático na Educação Infantil. Neste 
sentido, reconhecemos os diferentes povos e grupos sociais que expressam 
seus conhecimentos construídos historicamente, dentre eles a forma que 
se relacionam com a matemática em seu cotidiano. 

Podemos exemplificar a relação com o conhecimento matemático 
quando encontramos entre os pescadores uma quantidade de medida 
chamada de quinhão (o que cabe ou deveria caber a uma pessoa) utilizada 
para dividir os peixes da pescaria entre os trabalhadores; um outro exem-
plo diz respeito aos engenhos de produção da farinha de mandioca quando 
os trabalhadores nomeiam a divisão dos sacos de farinha chamando-os de 
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“partes”; nas feiras livres a troca entre produtos é nomeada de “escambos” ; 
nas diferentes maneiras o nomear de cada povo no cultivo de seu alimento; 
nas diferentes formas de elaborar sua indumentária; nas diferentes narra-
tivas de contar histórias; nos diferentes instrumentos musicais e as suas 
músicas; no contar o tempo através da relação intrínseca com o mundo; 
no ritualizar da vida; enfim, de pensar as expressões matemáticas, nas re-
lações com o conhecimento matemático, construído pelos povos no seus 
jeitos de ser e de estar no mundo. 

Cabe a nós, profissionais docentes, reconhecer, pesquisar, compreen-
der, respeitar, valorizar e dialogar com as diferentes e diversas expressões 
dos conhecimentos matemáticos existentes, possibilitando assim às crian-
ças, a partir das interações e brincadeiras, a ampliação e a complexifica-
ção com os saberes do mundo acerca deste conhecimento. Pensar nas/as 
relações matemáticas no/do mundo é pensar como os/as diferentes sabe-
res/fazeres/culturas se relacionam com o conhecimento matemático. 

As crianças, desde bebês, estão imersas em brincadeiras, todas elas 
permeadas por vivências que envolvem também diversificadas relações 
matemáticas: serra, serra serrador; falar ao telefone; brincadeira de mer-
cadinho, de feira; brincar de casinha; brincar de fazer comida e alimentar o 
outro(a); brincar de ser médico(a), de ser bombeiro(a), de ser mecânico(a), 
de ser professor(a), de ser construtor(a), de ser motorista, etc.; brincar  
de amarelinha; brincadeiras de roda; brincar com fantasias; brincar com 
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diferentes elementos da natureza (com a água, com a terra, com o ar, com 
o fogo, com o metal); brincar de escorregar, de subir, de descer, de pular, 
de correr, de mergulhar, de atravessar, de agarrar, de lançar, de se lançar e 
arremessar, dentre outras. 

Compreendemos que estas vivências possibilitam às crianças obser-
varem, perguntarem, levantarem hipóteses, estar de corpo inteiro fazen-
do e refazendo suas conclusões. Os números, o sistema de numeração, o 
espaço, a forma e as grandezas e medidas estão presentes em diferentes 
brincadeiras e suportes materiais quais sejam: no formato e nos números 
das placas dos carros, no tamanho do calçado, nas diferentes réguas de me-
didas, nos números e no formato dos telefones, nos diferentes tamanhos 
e formatos dos relógios, nos diferentes calendários, nos diferentes tipos e 
capacidade de carga das balanças, nas embalagens dos alimentos, nas re-
ceitas culinárias, no tamanho e peso dos livros, no volume da areia colo-
cada nos potes, na quantidade da água utilizada para molhar as plantas, 
no tamanho e formas das portas das 
unidades educativas, na indicação do 
número da unidade e do seu endere-
ço, no deslocamento de um espaço 
para outro. 

Faz-se necessário oferecer às 
crianças, desde bebês, objetos das 
mais variadas materialidades, for-
mas, texturas, cores, tamanhos e 
espessuras, de forma que elaborem 
perguntas a fim de discutir os “por-
quês” e “como” suas curiosidades e 
descobertas acontecem, assim como 
apoiá-las no registro/representação 
destas descobertas. Estas proposi-
ções possibilitam que a criança viva 
realidades distintas para pensar por si própria, discutir e comparar os di-
ferentes pontos de vista também entre criança-criança, nas situações reais 
em que vive no seu cotidiano.

As relações das crianças com as expressões do conhecimento matemá-
tico acontecem de diferentes maneiras e nos contextos dos mais variados. 
As crianças nos apresentam diariamente saberes outros. Faz-se necessário 
uma escuta sensível na construção, ampliação e complexificação de signi-
ficados, como forma de valorizar e ampliar conhecimentos prévios que elas 
compartilham conosco e com as outras crianças. Cabe perguntar “porque 
fazemos”, “como fazemos”, “onde fazemos” e “o que fazemos”, juntos, com 
o que as crianças nos apresentam. Assim podemos nos perguntar: O que é 
significativo para as crianças? O que elas nos apresentam de seus distintos 
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grupos a que pertencem - família, comunidade, dentre outros 
-, para a unidade educativa, os quais podemos na interação 
com as demais crianças e adultos, ampliá-los? Quais os co-
nhecimentos que elas compartilham conosco em nosso co-
tidiano? Como acolhemos, ampliamos e complexificamos os 
dizeres e saberes das crianças ao nos deslocarmos pela co-
munidade ou ao brincarmos no parque? Quais percepções 
matemáticas elas engendram?� 

Esta perspectiva de trabalho valoriza e respeita os dife-
rentes saberes dos povos e as maneiras das crianças de ser, 
de estar e de descobrir o mundo. A criança, nas suas intera-
ções e brincadeiras, fantasia, imagina, cria, participa, tem 
autoria, faz indagações sobre si mesma, sobre os outros e 
sobre as diferentes expressões do conhecimento matemáti-
co. Consideramos que pensar o contato das crianças com as 
expressões do  conhecimento matemático já acontece no co-
tidiano: quando elas se relacionam com as diferentes formas 
da natureza; no correr do tempo seja ele o tempo de Chronos, 
o tempo de Kairós, o tempo de Aión; na relação destas com o 
espaço e de suas possibilidades de se-movimentar; no ouvir 
uma música com seus diferentes ritmos, tempos e as pausas; 
nos preparos dos alimentos assim como nas brincadeiras de 
“fazer comidinha”; Nas materialidades e nos seus  diferen-
tes usos para o mesmo objeto; etc. Cabe a nós, profissionais 
docentes, reconhecer as expressões do conhecimento  mate-
mático tanto nas brincadeiras oferecidas às crianças, assim 
como nas brincadeiras do repertório cultural delas próprias. 
O planejamento das relações educativos-pedagógicas é um 
diálogo constante entre o nosso olhar reflexivo daquilo que 
oferecemos às crianças tanto quanto do que elas fazem com o 
que oferecemos à elas.  

As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de di-
ferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos 
naturais e socioculturais. Desde muito pequenas, elas procu-
ram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade, etc.) e 
tempos (dia e noite, hoje, ontem e amanhã, etc.). Demonstram 
também curiosidades sobre o mundo. Além disso, as crianças 
se deparam, frequentemente, com conhecimentos matemáti-
cos tais como a contagem, a ordenação, as relações entre quan-
tidades, as dimensões, as medidas, a comparação de pesos e 
de comprimentos, a avaliação de distâncias, o reconhecimento 
de formas geométricas, o conhecimento e reconhecimento de 
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numerais cardinais e ordinais, dentre outros que, igualmente, 
aguçam a sua curiosidade (BRASIL, 2017).

Podemos observar situações diversas em que as expres-
sões do conhecimento matemático se fazem presentes na 
Vida das crianças, desde bebês.  Desde cedo, se inserem em 
situações que trazem, gradativamente, noções de quanti-
dade tais como:  dividir os brinquedos; ao repartir um bis-
coito; ao contar quantos amigos estão na sala ou a ausência 
destes; dentre outros. Mesmo que conceitos de quantidade, 
ou outros de seriação, classificação e ordenação não sejam 
compreendidos imediatamente pelas crianças, desde bebês, 
estas expressões do conhecimento matemático estão presen-
tes nas suas relações com adultos e outras crianças maiores.

Oliveira (2002) observa o quão é importante que os pro-
fissionais da Educação Infantil oportunizem a construção das 
primeiras ações de matematização do mundo oferecendo às 
crianças, desde bebês, possibilidades de conhecer materiais 
em situações diversas, criativas e significativas como, por 
exemplo, a utilização de objetos de diferentes tamanhos; fa-
zer um bolo; separar e colecionar folhas; pedras; flores secas; 
dentre outros. As vivências com situações da Vida cotidiana 
colaboram para o estabelecimento da relação com o conheci-
mento matemático de maneira significativa às crianças. 

Ao longo deste NAP dialogamos com diferentes interlo-
cutores (TIRIBA, 2006; LOPES, 2005, 2006; KRENAK, 2019) 
que nos auxiliaram a pensar a natureza e as múltiplas cone-
xões que devem ser estabelecidas com as crianças na Educa-
ção Infantil. Apresentamos neste momento, as concepções 
relativas à etnomatemática (D'AMBRÓSIO, 2015) que permi-
te uma perspectiva mais alargada e plural, vinculada com os 
saberes da matemática às diferentes culturas; que respeita e 
valoriza outros saberes, dentre estes aqueles que as crianças 
nos apresentam oriundos de seus diferentes contextos. Se-
gundo D’Ambrosio (2015),  

A etnomatemática é a matemática praticada por grupos 
culturais, tais como comunidades urbanas e rurais, gru-
pos de trabalhadores, classes profissionais, crianças de 
uma certa faixa etária, sociedades indígenas, e tantos 
outros grupos que se identificam por objetivos e tradições 
comuns aos grupos. (2015, p. 9, grifo nosso)
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Esta ideia encontra relação com nosso pressuposto de que tomar as 
crianças como fonte permanente e privilegiada da orientação da ação pe-
dagógica requer apurar o olhar e a escuta para ouvir suas hipóteses/ex-
plicações, mas, acima de tudo, compreendê-las na sua forma de viver, sua 
lógica de pensamento e ação, suas necessidades enquanto sujeitos que es-
tão descobrindo e conhecendo o mundo. Essa compreensão exige que com-
partilhemos saberes e sabores, ou seja, 

[...] construir relações de troca cultural de sentido horizontal de compar-
tilhamento, necessário para a compreensão de pontos de vista diferen-
tes, mas que convivem num mesmo espaço e tempo � seja nas situações 
de investigação, seja nas ações de intervenção socioeducativas (ROCHA, 
2009, p. 8).

Ao nos pautarmos numa pedagogia da infância com base nas relações 
sociais e culturais, parece-nos pertinente ousar percorrer algumas trilhas 
que podem nos oferecer caminhos sobre as expressões do conhecimento 
matemático nos contextos educativos com crianças, desde bebês. 

[...]a Etnomatemática ela é entendida como um programa de pesquisa 
com o objetivo de entender o saber fazer Matemático ao longo da histó-
ria da humanidade, contextualizado em diferentes grupos de interesses, 
comunidades, povos e nações. Nesse sentido, a Matemática não é apenas 
uma construção teórica, mas está relacionada a prática social, porque 
ela é fruto das ações humanas na sociedade (TRIGUEIRO, 2018, p.04).

Nesta direção, somos convidados a pensar modos de potencializar 
as relações com o conhecimento matemático estabelecidas com e pelas 
crianças na sua relação com o mundo. “Como nossa prática pode ajudar 
a construir uma humanidade ancorada em 
respeito, solidariedade e cooperação?”(D' 
AMBRÓSIO, 2005, p. 106). Essa questão 
é imprescindível para compreendermos 
como os profissionais de Educação Infan-
til podem contribuir com uma educação 
humanizadora, com profundos vínculos 
culturais, de forma a não departamenta-
lizarmos o conhecimento e, sobretudo, as 
formas de ação das crianças no mundo.

Há uma contradição evidente entre a 
ânsia por uma cultura planetária, de 
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conhecimento mais amplo e profundo, e o necessário ide-
al de respeito, solidariedade e cooperação entre todos os 
indivíduos e todas as nações, e a preservação de culturas 
tradicionais (D'AMBRÓSIO, 2005, p. 105).

A educação da infância, neste sentido, exige, ainda, maior 
atenção ao processo educativo como lugar do encontro, do 
respeito ao outro, na direção de dizer que sabemos, estamos 
todos juntos no mundo, assim:  

[...] só se justifica insistirmos em educação para todos se 
for possível conseguir, através dela, melhor qualidade de 
vida e maior dignidade da humanidade como um todo. A 
dignidade de cada indivíduo se manifesta no encontro de 
cada indivíduo com outros (D' AMBRÓSIO, 2005, p. 106).

No dia a dia das Unidades Educativas observamos que as 
crianças, desde bebês, se envolvem em desafios relaciona-
dos as expressões do conhecimento matemático: no desen-
volvimento e organização das brincadeiras de faz de conta; 
nos jogos de construção; nos jogos tradicionais infantis e nos 
modos como usam e organizam os objetos, os tempos e es-
paços. São inúmeras situações em que as crianças expõem 
suas ideias; ouvem as ideias que outras crianças formulam e 
comunicam hipóteses; argumentam sobre pontos de vistas 
diferentes; relatam situações da Vida cotidiana e procuram 
resolver problemas com ajuda dos seus pares e dos adultos.

As crianças nos apresentam, diariamente, outros saberes. 
Entendemos que é fundamental, para além de ampliar seus 
repertórios, devemos também acolher seu jeito de ser e estar 
no mundo, para que estas se sintam pertencentes a este es-
paço. Faz-se necessário uma escuta sensível na construção e 
ampliação de significados como forma de valorizar e ampliar 
conhecimentos prévios que elas nos apresentam, entre eles, 
as expressões do conhecimento matemático. Orientados pela 
exigência desta escuta e olhar sensível para as relações sociais 
e culturais que as crianças nos apresentam, consideramos per-
tinente que as vivências no interior das Unidades Educativas 
relacionadas com expressões do conhecimento matemático se 
constituam através das interações e das brincadeiras.

Para o autor, 
etnomatemática é procurar 
entender o saber/fazer 
matemático ao longo da 
história da humanidade, 
contextualizado em 
diferentes grupos de 
interesse, comunidades, 
povos e nações 
(D`AMBROSIO, 2015, p. 18). 
D’AMBROSIO, U. 
Etnomatemática: elo 
entre as tradições e a 
modernidade. 5. ed. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2015.
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Ao observarmos as crianças percebemos que elas se relacionam com o 
mundo de forma sensível, de corpo inteiro e imersas na aventura das des-
cobertas do funcionamento da dinâmica da Vida, da imaginação e dos de-
safios cotidianos de ordem prática, em contexto atravessado também pelas 
expressões do conhecimento matemático.   

O menino que brinca com pauzinhos de uma construção, quantas idéias 
expressa no decorrer de uma brincadeira? Quanto leva para construir 
uma estrutura? Quantas medidas são feitas até encaixá-los? Quantos 
significados são atribuídos aos pauzinhos? Que pauzinhos são escolhidos? 
Os mais leves? Os menores? Os compridos? Como negocia a troca com 
outras crianças? O menino ordena várias vezes os pauzinhos até cons-

truir uma ponte. O objetivo dele era construir a ponte? Ou a ponte foi 
surgindo na medida em que foi ordenando os pauzinhos?

Gianni Rodari

Não cabe, nestes contextos, didatizar a matemática. Como bem aler-
ta Kuhlmann (1999), “ainda não é momento de sistematizar o mundo para 
apresentá-lo a criança: trata-se de vivê-lo”. De tal modo, a compreendemos 
como parte de um processo dialógico de adensamento de significações 
produzidas na interação com crianças e demais adultos, na relação com o 



267

mundo onde se colocam em confronto saberes, questiona-
mentos e conhecimentos prévios.  

Quando chegam bicicletas para serem reformadas nas 
Unidades Educativas, o professor analisa os parafusos 
que necessitam ser apertados e/ou afrouxados nas mes-
mas. Ele apresenta às crianças três ferramentas de dife-
rentes polegadas: onze (11), doze(12) e treze(13) polegadas. 
As crianças, de posse dessas ferramentas, procuram des-
cobrir em qual parafuso aquela bitola se encaixa (SOUSA, 
2017). 

Não é a matemática em si que as crianças estão preocupa-
das quando montam e desmontam as bicicletas, e sim, a relação 
com o mundo, com os desafios, com as perguntas que fazem e 
com as devolutivas que os profissionais docentes oferecem.  

De acordo com Monteiro (2010), no texto que apresen-
ta orientações em torno das vivências com a matemática na 
Educação Infantil, a prática pedagógica relativa às percep-
ções matemáticas com as crianças pequenas envolve: 

Fazer perguntas, procurar soluções, buscar pontos de 
apoio no que sabe para encontrar o que não sabe, expe-
rimentar, errar, analisar, corrigir ou ajustar suas buscas, 
comunicar seus procedimentos e resultados, defender 
seu ponto de vista e considerar a produção dos outros, es-
tabelecer acordos” (MONTEIRO, 2010, p. 3). 

Esses procedimentos envolvem as descobertas por parte 
das crianças, mas devem ser mediados pelas profissionais da 
educação que, conscientes dos modos como se apresentam as 
expressões do conhecimento matemático, estarão atentas às 
situações em que as crianças poderão vivenciá-las. 

Assim, podemos nos perguntar: O que é significativo 
para as crianças? O que elas nos trazem de seus distintos 
grupos que pertencem, família, comunidade, entre outros 
meios culturais e sociais, para nós na Unidade Educativa? 
Quais os conhecimentos que elas nos trazem, compartilham 
conosco em nosso cotidiano? O que nos apresentam desses 
diferentes contextos sociais e culturais, os quais podemos, na 
interação com as demais crianças e adultos, ampliar? Como 
acolhemos e ampliamos os dizeres e saberes das crianças em 

https://ciclovivo.com.br/inovacao/inspiracao/creche-em-florianopolis-cria-projeto-pequenos-ciclistas/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/inspiracao/creche-em-florianopolis-cria-projeto-pequenos-ciclistas/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/inspiracao/creche-em-florianopolis-cria-projeto-pequenos-ciclistas/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/inspiracao/creche-em-florianopolis-cria-projeto-pequenos-ciclistas/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/inspiracao/creche-em-florianopolis-cria-projeto-pequenos-ciclistas/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/inspiracao/creche-em-florianopolis-cria-projeto-pequenos-ciclistas/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/inspiracao/creche-em-florianopolis-cria-projeto-pequenos-ciclistas/
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nosso cotidiano ao nos deslocarmos pela comunidade ou ao 
brincarmos no parque? Quais percepções matemáticas elas 
engendram?

Entendemos que cabe as profissionais docentes conhe-
cer e identificar essas percepções que a autora sugere que 
sejam agrupadas em três dimensões: aritmética (número e 
sistema de numeração), geometria (espaço e forma) e medida 
(grandezas e medidas) (LORENZATO, 2011). Destacamos que 
não se trata de realizar atividades no intuito de verificar se a 
criança tem o domínio dessas percepções, trata-se de ofere-
cer caminhos para pautar a ação no sentido da diversificação, 
ampliação e complexificação de vivências relacionadas às ex-
pressões do conhecimento   matemático. 

[...] Como pode o céu ter tanta estrela? Como pode? Pa-
rece um mar de areia... A areia que na praia eu via. Tantos 
grãos estão lá no chão. Punhadinho de areia que eu pego na 
mão. Tantos grãos que não cabem na numeração. São tri-
lhares de grãos e eu nem sabia. Que esse número aumenta 
de noite e de dia. Como pode uma praia ter tanta areia? 

Como pode? Parece um céu de estrelas... Tanta areia, tanta 
estrela. Tanta aareeeeia, tanta estrelaaa. 

Paulo Tatit

As crianças, ao longo da sua Vida na Educação Infantil, 
na produção dos desenhos, das esculturas, na construção de 
brinquedos, nas brincadeiras de construção de pontes, de 
estradas, de casas, de pirâmides, de castelos, dentre outras 
construções, se relacionam com as expressões do conheci-
mento matemático.  Para construir uma estrada as crian-
ças, desde bebês, organizam o espaço, inventam obstáculos, 
criam soluções, ou seja, elas estabelecem as primeiras apro-
ximações constitutivas de relações entre grandezas e medi-
das envolvendo tamanho, posição, massa e tempo. Realizam 
vivências de localização espacial: dentro e fora, em cima e 
embaixo, direita e esquerda, perto, longe, atrás, na frente, 
à direita, à esquerda. Produzem estruturas bidimensionais 
(desenhos e pinturas) e tridimensionais (cubo, pirâmide), 
também, as propriedades físicas dos objetos (cor, peso, es-
pessura), entre outras.
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É nesse sentido que se preconiza uma ação pedagógica 
pautada na organização de suportes materiais e imateriais, na 
produção de significados, no compartilhamento entre adultos 
e crianças, crianças e crianças, na relação com o mundo, ou 
seja, a presença dos adultos nas brincadeiras desenvolvidas 
pelas crianças torna-se imprescindível à medida que se busca 
diversificação, ampliação e complexificação de vivências rela-
cionadas as expressões do conhecimento matemático.   

Reitera-se que a organização dos espaços, dos tempos, 
dos objetos e brinquedos é fundamental para qualificar e am-
pliar a partir do que as crianças conhecem e já sabem fazer. 
O papel das profissionais docentes nesse processo é o de ob-
servar, de instigar, de provocar, de construir hipóteses, de 
apoiar as ideias das crianças no compromisso sempre pre-
sente de diversificar, ampliar e complexificar as interações e 
brincadeiras.  Isso exige colocar ao alcance das crianças obje-
tos da cultura material (objetos, recursos da natureza, ferra-
mentas de manuseio etc.) e imaterial (contação de histórias, 
danças, cantorias, encenações, dentre outras) que instigam a 
invenção, a pesquisa, a curiosidade, a contemplação, a elabo-
ração de significados, o desejo de conhecer e experimentar 
intensamente as descobertas do mundo. 

Na situação imaginária a criança pode ser o que quiser, 
pode ser o outro, ocupar o espaço do outro, ou seja, pode 
transitar em diferentes papéis, e, ao brincar estará dessa 
forma encantando-se, construindo e descobrindo dife-
rentes sentidos, cenários para si mesmo e para o outro. 
Esta constituição orgânica do indivíduo que molda sua 
individualidade dentro de cada contexto social e cultural, 
que por sua vez oferece recursos materiais e imateriais, 
conhecimentos e experiências que vão se ampliando no 
decorrer do processo. São essas influências sociais e cul-
turais ao qual o indivíduo está exposto que vão gerar, ins-
tigar e desenvolver sua imaginação, pois todo o mundo da 
cultura é um produto da imaginação e criação do ser hu-
mano (DELLA FLORA 2019, p. 192.)

Monteiro (2010) indica propor situações de esconder e 
procurar objetos; de construções com diferentes materiais 
como blocos de madeira; situações que envolvam percursos 
e labirintos; a utilização de espaços amplos que envolvam 
percursos, coordenadas, localização; brincadeiras como 
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quebra-cabeças e tangram; estruturar  situações diversificadas em que as 
crianças utilizem os números envolvendo, por exemplo, preços, idades, 
datas, medidas; situações em que as crianças tenham que contar e/ou fa-
zer registro das quantidades; brincadeiras com cartas, com dados e tabu-
leiros; utilização do calendário lunar; situações que envolvam as medidas 
das crianças relacionada ao seu  peso; situações do cotidiano que envolvam 
previsão de utilização de espaço e de tempo destinado a determinada vi-
vência.

O equilibrista ainda era bem jovem quando descobriu  
que ele mesmo 

é que tinha de ir inventando o que acontecia com o fio.

(Fernanda Lopes de Almeida)

Nessa lógica, apresentamos alguns indicativos relativos aos modos 
como se têm organizado e planejado as vivências envolvendo a natureza e 
as relações como as expressões do conhecimento matemático:

]

• Organizar visitas em locais e a personalidades que retratam a natureza da 
ilha e sua cultura imaterial no sentido de ampliar seus repertórios imagi-
nativos (museus, parques ecológicos, trilhas, praias, praças, contadores de 
histórias, grupos de anciãos, ateliê de artistas e grupos culturais); 

• Propor, no interior das interações e brincadeiras, as expressões do co-
nhecimento matemático no que tange as formas; os volumes; as linhas; as 
grandezas; as medidas; os espaços; as quantidades; as classificações; as se-
riações e as ordenações. 
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• Organizar os diferentes espaços da Unidade Educativa, com 
a participação das crianças, para as vivências com a luz e com 
a sombra, com a água, com o vento, com o sol, com o fogo, 
com a terra, etc.; 

• Disponibilizar às crianças instrumentos não convencionais 
de medidas: barras, ripas, restos de madeiras, barbantes, 
cordas, entre outros elementos que favoreçam a construção 
dos mais variados objetos; 

• Propor brincadeiras que permitam vivências com diferen-
tes alturas, comprimentos, larguras, espessuras, assim como 
brincadeiras de localização com os mapas, o globo terrestre e 
construção de planetários; 

• Promover o reconhecimento, a valorização e o pertencimen-
to da biodiversidade e da sustentabilidade da Vida na Terra, 
assim como o não desperdício dos recursos naturais;

• Oferecer diferentes instrumentos convencionais de medi-
das à criança: fita métrica, régua, balança para utilizar nas 
suas brincadeiras de casinha, de vendinha, de construção de 
pontes, estradas, torres, pirâmides, casas, dentre outros; 

• Organizar junto com as crianças a construção de brinquedos 
tais como:  cata-vento; biruta; coletores de água da chuva; car-
rinho de rolimã; bonecos e bonecas; bancos, cadeiras, mesas; 
cabanas com folhas de bananeiras ou de materiais reutilizá-
veis tais como jornal, sacos plásticos, caixas tetra-pak;

• Deixar à disposição diferentes tipos de objetos culturais 
para conhecer e brincar: relógio, balança, ampulhetas, 
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peneiras de diversos tamanhos, funil que favoreçam vivências que envol-
vem relações com os tempos, com os espaços, quantidade, volume, entre 
outros, assim como materiais/objetos para montar, desmontar, empilhar, 
esvaziar, encher, arrastar, fechar, abrir, medir e projetar; 

• Disponibilizar tempos, espaços e materiais para que as crianças, desde 
bebês, engatinhem, rolem, corram, subam obstáculos, pulem, empurrem e 
agarrem objetos de diferentes formas e espessuras; 

• Organizar áreas circunscritas com arbustos, bambus, pedras e troncos que 
permitam privacidade para as crianças brincarem sozinhas ou em grupos; 

• Propiciar materiais como panos, bambus, cordas, caixas, troncos de árvo-
res, madeiras e pedras afim de modificar o espaço para as brincadeiras das 
crianças, desde bebês; 

• Convidar as famílias a vivenciar o contato junto a seus filhos, participan-
do no NEIM de oficinas de costura, de culinária, de marcenaria, de redes 
de pesca, de renda de bilro, de pintura, de pau-a-pique, de brinquedos e 
engenhocas; 

• Organizar, com as crianças, mercadinhos em diferentes espaços e, numa 
ação de desemparedar as práticas, levar as crianças ao comércio local. 
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Olha, Olha, Cantos  
e recantos da Ilha50

 
Locais possíveis para visitação e realização de atividades pedagógicas 

monitoradas: 

 Unidades de Conservação:

Federais

Estação Ecológica de Carijós: abrange 759,33 hectares, às margens da 
SC 401, formada por dois manguezais: o do Saco Grande e o do Ratones. Foi 
constituída em 1975 pelos renomados pesquisadores Pe. Raulino Reitz e Ro-
berto Miguel Klein com vistas a proteger a rica biodiversidade da região e os 
mananciais hídricos;

APA do Anhatomirim: objetiva assegurar a proteção da população residen-
te de boto-cinza, a sua área de alimentação e reprodução, bem como, de re-
manescentes da floresta de mata atlântica. A Ilha, e seu acervo de fortalezas, 
foi tombado desde 1938 pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;

RESEX Pirajubaé: foi a primeira reserva extrativista marinha criada no 
Brasil e seu principal objetivo é a possibilidade de extração do recurso natu-
ral local, o berbigão, de forma sustentável pela população tradicional. Por se 
tratar de uma área de manguezal, o interior da unidade é bastante preserva-
do, mas o seu entorno sofre uma urbanização constante. Tem um exemplar 
trabalho de turismo de base comunitária.

Estaduais:

Parque Estadual do Rio Vermelho (PAERVE): protege uma extensa res-
tinga litorânea que une o Morro das Aranhas à Barra da Lagoa formando uma 
diversidade de sistemas: áreas alagadas com vegetação de mangue, maciços 
de vegetação nativa, dunas móveis, floresta de exóticas e dunas fixas. Conta 
com espaços educativos como trilhas e centro de visitantes.  Localizado na 
50  Fontes para pesquisa de lugares da Ilha, Florianópolis.:
https://www.icmbio.gov.br/portal/
http://www.ima.sc.gov.br/
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/floram/
https://observa.ufsc.br/

https://www.icmbio.gov.br/portal/
http://www.ima.sc.gov.br/
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/floram/
https://observa.ufsc.br/
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costa leste da Ilha de Santa Catarina, a área do parque é de 1.532 hectares e, 
atualmente, é composta por 11% de Floresta Ombrófila Densa (“Mata Atlân-
tica”), 54% de restinga com diferentes alturas e composição de espécies e 
por 35% de ecossistemas alterados devido o plantio e a invasão de pinheiros 
e eucaliptos;

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro: é a maior unidade de conserva-
ção do Estado, abrange os municípios de Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro 
da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho, Imaruí e Paulo Lo-
pes. Fazem parte do Parque as ilhas do Siriú, dos Cardos, do Largo, do Andrade 
e do Coral e os arquipélagos das Três Irmãs e Moleques do Sul. Trata-se de uma 
rica flora e fauna da Mata Atlântica. Possui um centro de visitantes aberto à 
visitação e atividades de Educação ambiental, além de trilhas.

 Municipais:

Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri: é um espaço de la-
zer e de educação ambiental aliada à preservação do meio ambiente. Inseri-
do em um dos últimos remanescentes de Floresta Atlântica, o Monumento 
abriga a maior lagoa de água doce da costa catarinense, Lagoa do Peri, com 
cinco quilômetros quadrados de espelho d’água. Conta, ainda, com trilhas 
ecológicas, todas belas, que podem ser visitadas com acompanhamento de 
profissionais cadastrados pela Floram; 

Monumento Natural Parque Municipal da Galheta: a Praia da Ga-
lheta possui sítios arqueológicos com inscrições rupestres, oficinas líticas, 
afiadores e utensílios de pedra, marcos da presença de povos nesta área há 
cerca de 6 mil anos;

Parque Natural Municipal do Maciço da Costeira: de relevo monta-
nhoso e que forma o Maciço da Costeira, abriga rica flora, fauna e impor-
tantes mananciais de abastecimentos. O Parque está inserido na região 
central da Ilha de Santa Catarina, com área de 1.456, entre os bairros de 
Costeira do Pirajubaé, Rio Tavares, Lagoa da Conceição, Itacorubi, Córrego 
Grande e Pantanal;

Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição: tem 
como finalidade aproveitar as condições peculiares de sua paisagem natu-
ral para o adequado desenvolvimento de atividades educativas, de lazer e 
recreação. Compreende uma área de 463 hectares entre a Avenida das Ren-
deiras e a Praia da Joaquina. Criado em 1988, o Parque protege o campo de 
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dunas móveis, fixas e semifixas existentes no local. Conta com o uma sede 
de Educação Ambiental para atividades pedagógicas junto a Lagoa Pequena;

Parque Natural Manguezal do Itacorubi: protege o maior manguezal 
urbano do município localizado no centro da cidade, no Bairro Itacorubi, 
apresenta 1,5Km² de área. Serve de berçário, refúgio, crescimento e reprodu-
ção de muitas espécies. Possui acesso a visitação através de passarelas;

Parque Natural Municipal do Morro da Cruz: localizado na região cen-
tral da Ilha de Santa Catarina, município de Florianópolis. Compreende o 
topo e encostas adjacentes do Maciço do Morro da Cruz, uma elevação ro-
chosa cristalina. Encontra-se em meio a um ambiente urbanizado. Recebe 
visitantes e turmas, previamente agendadas, para atividades de educação 
ambiental e trilhas interpretativas em meio a mata Atlântica, além de pos-
suir um singular mirante das baías norte e sul; 

Parque Natural Municipal Lagoa do Jacaré das Dunas do Santinho: 
localizada no Norte da Ilha de Santa Catarina, a área apresenta uma impor-
tante transição entre a vegetação de encosta em costão (Morro dos Ingleses) 
e a restinga. Engloba, também, o segundo maior campo de dunas na Ilha de 
Santa Catarina. Apresenta o ecossistema lagunar da Lagoa do Jacaré, em 
meio ao campo de dunas que concentra diversas espécies, com destaque para 
a avifauna. As aves marinhas migratórias são também as maiores visitantes. 
Considerou a presença dos ranchos de pescadores (casas próximas ao mar 
que servem para colocar embarcações, redes e outros apetrechos de pesca) 
que existem no limite norte da UC deixando-os de fora do limite do Parque e, 
assim, permitindo a continuação das atividades da pesca tradicional.

Particulares:

RPPN Morro das Aranhas: inserida no bioma da Mata Atlântica, rico em 
biodiversidade marinha e terrestre, constituída por diferentes ecossistemas 
associados representados por floresta secundária em diferentes estágios de 
sucessão, restinga arbustiva das planícies quaternárias, costões rochosos e 
paredões de encosta.  Administrada pelo Costão do Santinho Resort com-
partilha um conjunto de responsabilidades legais que não pode prescindir 
da colaboração da Prefeitura Municipal, da Comunidade no entorno, além 
de outros órgãos estaduais e federais que atuam na região. Sua gestão está 
comprometida com atividades de educação ambiental, pesquisa, proteção, 
práticas de aventura e turismo sustentável. Disponível em: http://rppncata-
rinense.org.br/?rppns=rppn-morro-das-aranhas.

http://rppncatarinense.org.br/?rppns=rppn-morro-das-aranhas.
http://rppncatarinense.org.br/?rppns=rppn-morro-das-aranhas.
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Parques Urbanos:

Parque da Luz:  o Parque, de caráter urbano, conta com extensa área de la-
zer, relógio de sol, ciclovia, passeio para pedestres, quadra poliesportiva, vi-
veiro de árvores frutíferas, bancos, mesas, entre outros. Conta também com 
a possibilidade de atividades pedagógicas monitoradas; 

Parque Ecológico do Córrego Grande: é um parque urbano localizado 
na Rua João Pio Duarte Silva, nº. 535, no Bairro Córrego Grande. Com a fina-
lidade de ser um corredor ecológico ligando as unidades de conservação do 
Parque Natural do Maciço da Costeira ao Parque Natural do Manguezal do 
Itacorubi. É de fácil acesso, pois fica próximo ao final da Avenida Beira Mar 
e da Universidade Federal de Santa Catarina, na divisa com o Bairro Panta-
nal. O Parque Ecológico do Córrego Grande possui uma área de 23 hectares, 
aberto de segunda a domingo, das 07h às 18h. Nele, está localizado o Centro 
Municipal de Educação Ambiental e a sede da Sala verde Garapuvu. Espaço 
para o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas relacionadas à 
temática ambiental, resíduos sólidos, ecossistemas, entre outros, além de 
ótimo espaço para trilhas interpretativas. Em sua porção inicial, possui di-
versos equipamentos e mobiliário urbano, inclusive uma horta comunitária 
aberta à visitação, além de pistas de caminhadas e equipamentos públicos 
para lazer.

Bosque Pedro Medeiros: é uma importante área verde de lazer da região 
continental de Florianópolis localizado na Rua Afonso Pena, 1070, Bairro do 
Estreito. O Bosque possui uma área de aproximadamente 18.000 m2, des-
tas, 10.000 m2 correspondem a uma área remanescente de Mata Atlântica 
(Floresta Ombrófila Densa) em estágio secundário de regeneração. Possui 
elevada densidade e heterogeneidade em espécies vegetais que, além de 
constituírem um rico patrimônio genético, abrigam e produzem alimentos a 
um grande número de espécies animais. Além da área verde, o Bosque possui 
uma antiga edificação, construída no século XIX, que abriga, atualmente, o 
Museu do Presépio. Conta com possibilidade de atendimentos pedagógicos;

Parque de Coqueiros: Localiza-se no Bairro Coqueiros, cidade de Floria-
nópolis, na Avenida Engenheiro Max de Souza. O Parque de Coqueiros está 
em uma área de 50 mil metros quadrados, na cabeceira continental da ponte 
Pedro Ivo Campos. Por lá, é possível encontrar pista de corrida, ciclovia ilu-
minada, quadras de esporte, áreas para lazer e caminhadas, além do lago, do 
aquário e do parque infantil. Acesso livre a toda comunidade;
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Espaços, Projetos e Museus:

Escola do Mar de Florianópolis: realiza atividades que contribuem com 
a sustentabilidade na Ilha de Santa Catarina através da sensibilização dos ci-
dadãos aos problemas ambientais do município e região, organizando, além 
de atividades de Educação Ambiental para o Ensino Infantil, Fundamental 
e Médio, eventos de cunho educativo e pedagógico com ênfase em educação 
marinha e costeira. Disponível em: https://www.facebook.com/escolado-
marpmf/

Projeto TAMAR: parceria do instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) e da Fundação Pró-Tamar realiza atividades de pes-
quisa e conservação, educação ambiental e programas de inclusão social 
junto às comunidades de pescadores. Localizado na praia da Barra da Lagoa 
recebe visitações para atividades pedagógicas. Disponível em: http://www.
projetotamar.org.br/

Projeto Lontra: o Projeto Lontra Brasil é o mais antigo projeto do Instituto 
Ekko Brasil, iniciado em 1986, em Florianópolis, Santa Catarina. Seu princi-
pal objetivo é o estudo da ecologia da lontra brasileira (Lontra longicaudis). 
Tem como base principal a Lagoa do Peri, sua linha de atuação é a recupera-
ção ou conservação de espécies e ambientes costeiros, marinhos e de água 
doce. O Projeto conta ainda com um Centro de Visitação e Educação Ambien-
tal, trilhas educativas e realização de cursos de formação e capacitação co-
munitária. Disponível em: http://ekkobrasil.org.br/

Projeto LARUS: o Projeto Larus foi o primeiro projeto de educação am-
biental criado na UFSC. Fundado em 1982, contribuiu grandemente para a 
constituição de uma consciência ambiental relacionada aos nossos atribu-
tos naturais, principalmente, marinhos. Defesa do meio ambiente, estudos 
para proposição de áreas de preservação permanente, divulgação do conhe-
cimento científico sobre meio ambiente, estratégias para sobrevivência de 
espécies em extinção, difusão de técnicas conservacionistas, promoção de 
programas de turismo ecológico e programas de educação ambiental. Dispo-
nível em: https://www.facebook.com/InstitutoLarus/

Museu Estação do Mar: exposição permanente com peças históricas, pale-
ontológicas e zoológicas.  Aberto de segunda à sábado, das 14h às 18h. Grupos 
turísticos e escolares podem ser atendidos no período matutino, de segunda 
a sexta, mediante agendamento prévio. Disponível em: https://www.face-
book.com/museuestacaodomar/  

https://www.facebook.com/escoladomarpmf/
https://www.facebook.com/escoladomarpmf/
http://www.projetotamar.org.br/
http://www.projetotamar.org.br/
http://ekkobrasil.org.br/
https://www.facebook.com/InstitutoLarus/
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 Instituto Multidisciplinar de Meio Ambiente e Arqueoastronomia- 
IMMA: o Centro de Arqueoastronomia nasceu em 2004 para centralizar o 
conhecimento de arqueologia e astronomia dos estudos feitos pelo pescador, 
pesquisador e professor Adnir Antonio Ramos além de divulgar o patrimô-
nio arqueológico através do turismo consciente e ajudar na preservação do 
que restou de uma grande destruição feita por falta de consciência humana. 
Reúne uma coleção de painéis de arte Rupestre (frotagens), artefatos arque-
ológicos, painéis fotográficos e construíram uma trilha de acesso aos mo-
numentos megalíticos do morro da Galheta com a finalidade de disseminar 
para os quatro cantos da terra, ou para onde houver alcance toda essa rique-
za. Disponível em: https://arqueoastronomia.com.br/#home

Navegando pelas ondas da internet
Instituto Çarakura: o instituto Çarakura é uma organização não gover-
namental formada por estudantes e profissionais das áreas de pedagogia, 
medicina, engenharias, direito, arquitetura, geografia, biologia, sistemas de 
informação, nutrição, artes plásticas e cênicas e outros. Tem por finalidade 
desenvolver projetos de Educação Ambiental e ações referentes à pesquisa 
científica e tecnológica que facilitem a aplicação de tecnologias sócias apli-
cáveis, principalmente, na construção de habitações ecológicas, utilização 
de energias renováveis, recuperação de áreas degradadas, manejo e uso do 
bambu, agricultura ecológica, sistemas alternativos de saneamento básico e 
outras iniciativas que possam fomentar o desenvolvimento socioambiental 
sustentável, bem como a valorização e resgate dos conhecimentos ances-
trais. Disponível em: https://www.carakura.org.br/ 

Planetário da UFSC: tem como principal objetivo a divulgação dos conhe-
cimentos da ciência astronômica inserindo-se, particularmente, nas ativida-
des de Ensino e Extensão. Disponível em: https://planetario.ufsc.br/ 

Animais da Ilha: apresenta curiosidades da fauna florianopolitana e, por 
extensão, do nosso Estado. No site estão reunidos 30 álbuns fotográficos, 30 
vídeos e mais 11 fotos de espécies nativas e de outras regiões do Estado, além 
de 11 catálogos com informações e classificação dos animais: família, classe, 
habitat e outras características interessantes. O site “ANIMAIS DA ILHA” 
conta com um espaço interativo chamado “EU TAMBÉM VI”. Os estabele-
cimentos de ensino, comunidade e pessoas que se interessam por animais 
poderão partilhar fotos e vídeos enviados por e-mail. 

https://arqueoastronomia.com.br/#home
https://www.carakura.org.br/
https://planetario.ufsc.br/
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Árvores de Floripa: site que reúne 50 espécies de árvores nativas da Mata 
Atlântica indicadas para arborização urbana, além de trazer informações 
e belas fotos sobre as mesmas. Disponível em: https://www.arvoresdeflori-
pa.com.br/

Audiovisuais 

Série Com Postagem: Aprenda como montar uma mini composteira e veja 
de forma lúdica, como acontece a transformação das sobras de alimentos 
em adubo! Esta série tem o intuito de nos aproximar com o universo dos 
seres pequenos, aqueles invisíveis que trabalham toda hora, todos os dias 
para estabelecer o ciclo dos alimentos, dos nutrientes. O ciclo orgânico. De 
forma prática e criativa a ideia é sensibilizar para começarmos a reciclar! 
Vamos compostar com as crianças, desde bebês! Esta série é uma co-pro-
dução entre CEPAGRO e A Vida é Uma Arte Produções.

Vídeo 1: Com Postagem #1 - Mini composteira: https://www.youtube.com/
watch?v=e2FZq1I2Ca8

Vídeo 2: Com Postagem #2 - Por dentro da compostagem: https://www.
youtube.com/watch?v=Aw9ZkyJ9obA

Vídeo 3: Com Postagem #3 - Vamos fazer compostagem: https://www.you-
tube.com/watch?v=4Kt_wdNFDAU

Vídeo 4: Com Postagem #4 - Super R: a super composteira:  https://www.
youtube.com/watch?v=cd4IEp-0y40

Natureza em movimento: Canal do youtube  que  apresenta vídeos de alta 
definição do movimento da natureza com a técnica de fotografia time lap-
se. São imagens de sementes brotando; plantas crescendo; frutas em de-
composição; dentre outras. Cada segundo do vídeo equivale a 90 minutos 
do processo natural.

 https://www.youtube.com/channel/UC1lwo6TlLKLtvTCm22IE_ug

https://www.youtube.com/watch?v=uzWe37Ml6pY

https://www.youtube.com/watch?v=D-hvtJPGK6A

https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI

https://www.youtube.com/watch?v=Z4C6DnDv7ys

https://www.arvoresdefloripa.com.br/.
https://www.arvoresdefloripa.com.br/.
https://www.youtube.com/watch?v=e2FZq1I2Ca8
https://www.youtube.com/watch?v=e2FZq1I2Ca8
https://www.youtube.com/watch?v=e2FZq1I2Ca8
https://www.youtube.com/watch?v=Aw9ZkyJ9obA
https://www.youtube.com/watch?v=Aw9ZkyJ9obA
https://www.youtube.com/watch?v=Aw9ZkyJ9obA
https://www.youtube.com/watch?v=4Kt_wdNFDAU
https://www.youtube.com/watch?v=4Kt_wdNFDAU
https://www.youtube.com/watch?v=cd4IEp-0y40
https://www.youtube.com/watch?v=cd4IEp-0y40
https://www.youtube.com/channel/UC1lwo6TlLKLtvTCm22IE_ug
https://www.youtube.com/watch?v=uzWe37Ml6pY
https://www.youtube.com/watch?v=D-hvtJPGK6A
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.youtube.com/watch?v=Z4C6DnDv7ys
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Fungos 

https://www.youtube.com/watch?v=tHC2MPU8hL0

https://www.youtube.com/watch?v=Y5yW4uH841w

A Maior Flor do Mundo: Curta-metragem de animação baseada no livro 
«A Maior Flor do Mundo», de José Saramago. De Juan Pablo Etcheverry, com 
música de Emilio Aragón. Produção de Continental Animación.

Disponível em: https://vimeo.com/3691184

Home: É um documentário lançado em 2009, foi produzido pelo jornalista, 
fotógrafo e ambientalista francês Yann Arthurs-Bertrand. O filme é inteira-
mente composto com imagens aéreas de vários lugares da terra e vai mos-
trando a diversidade da vida no planeta e como este vem sendo degrado pela 
humanidade, ameaçando a vida no planeta. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Wa546EesVPE

Sementes do Nosso Quintal – Casa de Insetos: Este filme mostra o co-
tidiano de crianças que frequentam uma unidade de educação infantil. Re-
trata, durante alguns meses, as crianças brincando no parque, envolvidas na 
construção de uma casa de insetos.  Ano 2012. 

Disponível em: https://youtu.be/pVihRdGIZFs

Miradas: Este documentário mostra um caminho de observação do brincar, 
feito por oito pesquisadores que a convite do Programa Território do Brincar 
fizeram durante um ano o exercício de observar o brincar livre de crianças. 
Tendo como objetivo adentrar nos gestos, nas narrativas e no brincar de di-
ferentes grupos infantis por meio da fenomenologia de Goethe.  Ano 2019. 

Disponível em: https://www.videocamp.com/pt/movies/miradas

Caminhando com Tim Tim: O filme mostra o trajeto que o bebê Tim Tim, 
de um ano e cinco meses, percorre até a casa da sua avó.  No trajeto Tim Tim 
conversa com diferentes moradores que vai encontrando pelas ruas de Porto 
Alegre, tornando-se conhecido da região. Nesse movimento vai interagindo, 
se relacionando e conhecendo a cidade.

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1dYukOrq5RI

https://www.youtube.com/watch?v=tHC2MPU8hL0
https://www.youtube.com/watch?v=Y5yW4uH841w
https://vimeo.com/3691184
https://www.youtube.com/watch?v=Wa546EesVPE
https://youtu.be/pVihRdGIZFs
https://www.videocamp.com/pt/movies/miradas
https://www.youtube.com/watch?v=1dYukOrq5RI
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“Se essa rua fosse minha” (2021, de Cidicley Fagner),

Um bairro sem parque... o que fazer? Arruda pede para transformarmos a 
rua em praça. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FT_s52g3JTs

https://www.youtube.com/watch?v=FT_s52g3JTs
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Tenho um livro sobre águas e meninos.
Gostei mais de um menino
que carregava água na peneira.
A mãe disse que carregar água  
na peneira
era o mesmo que roubar um vento e
sair correndo com ele para  
mostrar aos irmãos.
A mãe disse que era o mesmo
que catar espinhos na água.
O mesmo que criar peixes no bolso.
O menino era ligado em despropósitos.
Quis montar os alicerces
de uma casa sobre orvalhos.
A mãe reparou que o menino
gostava mais do vazio, do que do cheio.
Falava que vazios são maiores  
e até infinitos.
Com o tempo aquele menino
que era cismado e esquisito,
porque gostava de carregar água  
na peneira.
Com o tempo descobriu que
escrever seria o mesmo
que carregar água na peneira.

No escrever o menino viu
que era capaz de ser noviça,
monge ou mendigo ao mesmo tempo.
O menino aprendeu a usar as palavras.
Viu que podia fazer peraltagens  
com as palavras.
E começou a fazer peraltagens.
Foi capaz de modificar a tarde  
botando uma chuva nela.
O menino fazia prodígios.
Até fez uma pedra dar flor.
A mãe reparava o menino com ternura.
A mãe falou: Meu filho você  
vai ser poeta!
Você vai carregar água  
na peneira a vida toda.
Você vai encher os vazios
com as suas peraltagens,
e algumas pessoas vão te amar  
por seus despropósito
 
- Manoel de Barros -
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As Estratégias  
da Ação Pedagógica 

D efinidos os princípios e os núcleos de ação pedagógica para a 
Educação Infantil municipal, cabe a este capítulo apresentar 
os caminhos para efetivação das ações junto às crianças, de 

forma integrada e coletiva, entre o conjunto de profissionais. A ação edu-
cativa de forma articulada exige a construção de estratégias e ferramen-
tas para a organização e execução de diferentes situações junto às crianças 
no cotidiano da Educação Infantil. Assim, denominamos de Estratégias da 
Ação Pedagógica (EAP) as formas e estratégias que possibilitam traçar ro-
tas acerca do que apresentar, propor e organizar para e com as crianças 
que comporão o conjunto da documentação pedagógica. A documentação 
pedagógica, por sua vez, apresenta, concomitantemente, duas facetas no 
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interior das estratégias da ação: suporte para conduzir a ação 
e memória do planejado/proposto e do vivido, tendo como 
suporte os registros da observação permanente 

A documentação pedagógica envolve todo o processo 
educativo e vai além de um mero registro e/ou de uma lista 
de planos de ação junto às crianças. Trata-se de um conjunto 
de elementos com especificidades e objetivos próprios, divi-
dido em quatro eixos estruturantes, a saber: observação, re-
gistro, planejamento e avaliação. Ao mesmo tempo em que 
esses quatro eixos estruturantes compõem a documentação 
pedagógica, por sua especificidade, eles estão interrelaciona-
dos uma vez que são estratégias da ação que orientam o fazer 
docente e também fornecem subsídios para a produção da 
documentação pedagógica enquanto memória institucional. 

Deste modo, o texto que segue abordará, especificamente, 
cada um dos eixos estruturantes que compõem as estratégias 
da ação educacional pedagógica que tem como princípios a 
participação das crianças nas interações sociais e na brinca-
deira, com base nos princípios da ética, da política e da esté-
tica que fundamentam as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil (BRASIL, 2009; FLORIANÓPOLIS, 
2010, 2012).  

 A execução destas ações pelo conjunto de profissionais 
da Educação Infantil toma, também, como princípio, o que 
caracteriza a ação docente com crianças pequenas, qual seja, 
uma docência compartilhada que envolve e integra as dife-
rentes profissionais de um mesmo grupo de crianças e numa 
mesma Unidade Educativa.

A seguir, são apresentadas, de modo mais detalhado, ao 
longo do texto, aspectos relacionados à docência comparti-
lhada e a especificidade da docência com bebês e crianças 
bem pequenas, assim como as particularidades que com-
põem a observação, o registro, o planejamento e a avaliação.

Sobre a importância da 
brincadeira como eixo 
estruturante e estruturador 
na constituição e promoção 
de experiências nas e entre 
as crianças, nos contextos 
coletivos de Educação 
Infantil, veja no capítulo 
específico sobre o tema, 
neste mesmo documento.
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N o âmbito das Estratégias de Ação Pedagógica 
entendemos que documentação é composta 
pela reunião do conjunto dos registros do coti-

diano, da instituição como um todo, bem como dos grupos 
em particular e de cada criança.  Os Projetos Político Peda-
gógicos (PPPs), os planejamentos, relatórios, as fichas com 
dados das crianças, os materiais de estudo das profissionais 
docentes e equipe diretiva, as produções artístico-culturais 
das crianças e tudo mais que se registre no dia a dia da ins-
tituição integra a Documentação Pedagógica. 

 A produção de elementos que compõem a documenta-
ção pedagógica se difere entre aqueles que permanecerão 
como acervo da própria história da Unidade Educativa per-
manecendo ora exposto, ora arquivado para possíveis con-
sultas e aqueles que serão entregues às crianças e famílias. 
Sua sistematização nos leva a interrogar inicialmente:  o 
que nos interessa apresentar com a documentação pedagó-
gica? E para quem nos interessa apresentá-la? A documen-
tação pedagógica é a memória institucional, a voz ativa dos 
grupos e de cada um dos componentes desse coletivo reuni-
das a partir de formas diferenciadas de registro, sejam elas 
de profissionais docentes, crianças, familiares ou demais 
membros da instituição. É memória e também suporte para 
o processo permanente de reflexão e ação, assim como, aná-
lise do proposto e do vivido para projetar a continuidade e 

As bases da ação na Educação 
Infantil: a documentação 
pedagógica, a docência 
compartilhada e a especificidade  
da docência com bebês e  
crianças bem pequenas
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as mudanças do projeto coletivo (PPP) e dos planejamentos 
de cada grupo específico e entre eles.

Desta forma, desde as pequenas produções das crian-
ças até os processos formativos de cada unidade educativa, 
quando documentadas pelas profissionais docentes como 
um processo que constitui a identidade pedagógica da Uni-
dade Educativa como elemento que revela os princípios e as 
relações educativo-pedagógicas de uma Rede de Ensino e da 
própria instituição, pode tornar-se parte do arquivo institu-
cional. É a toda a comunidade educativa que devemos dirigir 
a comunicação e compartilhamento desses elementos (ma-
teriais, fotografias, textos, etc.) que revelam o proposto e o 
vivido a quem interessar conhecer. 

Assim como outros registros que explicitem mais dos pro-
cessos vivenciados pelas crianças individualmente e em gru-
po, podem ser compartilhados com as famílias como meio de 
contar a elas sobre a vida das crianças no contexto de Educação 
Infantil, sendo necessário fazer escolhas entre o que comporá 
a memória da instituição como acervo permanente, seja tor-
nando-se elemento concreto dos espaços internos e externos 
da Unidade Educativa, seja em arquivos para consulta, quando 
se tratar de registros escritos e ou banco de dados com fotos e 
filmagens das diferentes vivências das crianças. 

De acordo com as autoras Mello, Barbosa e Faria (2017) 
a documentação pedagógica exerce três funções essenciais:

1ª - a função política como meio de criar um diálogo entre 
a Unidade Educativa e seus profissionais, as famílias e a 
comunidade; 
2ª - estabelecer uma condição de suporte que acompa-
nhe, de forma mais particular, a vida das crianças no 
contexto da Educação Infantil, assim como suas produ-
ções, as imagens de suas ações e interações; 
3ª - constituir materiais para reflexão sobre o processo 
educativo-pedagógico, aspecto que oferece base para a 
discussão, ressignificação e avaliação de práticas. 

Tendo a observação como elemento chave, a  documen-
tação pedagógica é mais do que um elemento de registro e 
memória da Unidade Educativa, é também um caminho para 
melhor conhecer nossas próprias práticas pedagógicas, tor-
nando-as visíveis. É um meio de revisitarmos nossas ações e 

Para maior aprofundamento, 
sugere-se o estudo da obra:
BARBOSA, M. C. S.; FARIA, 
A. L. G; MELLO S. A. (Org.) 
Documentação Pedagógica: 
teoria e prática. São Carlos: 
Pedro & João Editores, 2017. 
131p.

Para maior aprofundamento 
sobre a participação infantil, 
sugerimos os seguintes 
estudos:

AGOSTINHO, Katia Adair. 
Formas de participação das 
crianças na educação infantil. 
Tese de Doutoramento 
em Estudos da Criança. 
Especificidade em Estudos 
da Infância. Universidade do 
Minho. Instituto de Educação, 
2010. Disponível em: 
http://repositorium.
sdum.uminho.pt/
bitstream/1822/11195/1/Tese.
pdf

VASCONCELOS, Giselle Silva 
Machado. A participação 
infantil nas ações 
pedagógicas: um estudo das 
relações educativas em um 
contexto de educação infantil 
pública. 2017. Doutorado 
(Doutorado em Educação) – 
Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis. 2017. 
Disponível em:
https://repositorio.
ufsc.br/bitstream/
handle/123456789/188264/
PEED1299-T.pdf?sequence=-
1&isAllowed=y

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/11195/1/Tese.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/11195/1/Tese.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/11195/1/Tese.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/11195/1/Tese.pdf
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/188264/PEED1299-T.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/188264/PEED1299-T.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/188264/PEED1299-T.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/188264/PEED1299-T.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/188264/PEED1299-T.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
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refletir com mais profundidade sobre as escolhas que temos 
feito. É possibilidade para indagarmos se o que estamos pro-
pondo e desenvolvendo com as crianças reverbera as suas 
“vozes”, as suas enunciações e reivindicações daquilo que 
lhes interessa descobrir e conhecer.

Torna-se necessário nos atermos às formas de participa-
ção das crianças, desde que elas são bebês, nas relações com 
outras crianças, nas brincadeiras e no empreendimento de 
suas ações frente ao que é proposto, ou descoberto por elas 
mesmas, a partir daquilo que organizamos e oferecemos de 
espaços e materialidades. As crianças de todas as idades, nos 
espaços coletivos de Educação Infantil, de modo interpreta-
tivo e não linear ao que está estabelecido, nos apresentam 
seus modos de compreender o mundo e, principalmente no 
brincar, indicam o que lhes interessa, lhes causa surpresa e 
encantamentos. 

Assim, quando consideramos esses aspectos que as 
crianças nos indicam e reapresentamos novas situações sig-
nificadas pelo olhar delas, estamos legitimando a participa-
ção infantil no planejamento, em novas possibilidades de elas 
interagirem e aprenderem. Isto requer atenção e observação 
cuidadosa para que possamos considerar o que as crianças 
nos comunicam de diferentes formas, como autêntica forma 
de participação no cotidiano ao qual fazem parte.

A observação e a escuta às crianças de zero a seis anos 
contribui para a constituição da docência na Educação Infan-
til em uma relação de alteridade com elas. Aguça o   olhar 
e a atenção dos adultos para com elas favorecendo o estabe-
lecimento de uma maior consciência sobre o agir docente, 
no coletivo dos NEIMs, implicando pensar que aquilo que 
propomos deve ser assumido como “respostas responsáveis 
(responsabilidade e responsividade)” ao que elas nos reve-
lam (CASTRO, 2016). Essa concepção de docência traz o ou-
tro (criança) como participante ativo que escuta, responde, 
indica, sugere, acolhe e recusa o que lhe é oferecido. Nesse 
sentido, um agir refletido, planejado, estudado e elaborado 
cuidadosamente para atender o que de fato mostra-se inte-
ressante às crianças é caminho para torná-las partícipes des-
se processo, assumindo-se a docência como ato pedagógico.   

Para maior aprofundamento 
da temática, consulte Castro 
(2016; 2017). Disponível em: 
Tese de doutorado: https://
repositorio.ufsc.br/xmlui/
handle/123456789/173271 

CASTRO, Joselma 
Salazar de. A docência 
na educação infantil 
como ato pedagógico: 
alguns elementos que a 
constituem. In: XIII EDUCERE 
CONGRESSO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO, agosto de 2017, 
Curitiba. Anais eletrônicos. 
p. 1326-1340. Disponível em: 
https://educere.bruc.com.br/
arquivo/pdf2013/9609_5772.
pdf 

Sobre alteridade ver 
também o NAP das 
Relações Sociais e 
Culturais 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/173271
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/173271
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/173271
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/173271
https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2013/9609_5772.pdf
https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2013/9609_5772.pdf
https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2013/9609_5772.pdf
https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2013/9609_5772.pdf
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O conjunto de ações realizadas junto às crianças nas 
Unidades Educativas constituem um trabalho coletivo que 
passamos a denominar de docência compartilhada (GON-
ÇALVES, 2016). Pensar a docência na perspectiva do com-
partilhamento significa, sobretudo, compreendê-la nas e 
pelas relações sociais. Relações estas que carregam marcas 
do tempo, do cotidiano, das relações de dentro e de fora da 
instituição, das intencionalidades pedagógicas, de modo 
permanentemente e contínuo. Uma docência comparti-
lhada exige colocar-se no lugar do outro com empatia para 
acolher as diferenças (ainda que isso signifique, em alguns 
momentos, o enfrentamento de tensões, confrontos e con-
flitos) o que favorece a constituição de um processo coletivo 
e dialógico.

Partindo dos pressupostos filosóficos bakhtinianos, Castro (2016) 
discute a docência na educação infantil como ato pedagógico, a 
partir do conceito de ato social (BAKHTIN, 2010). O ato não é pré-
determinado, mas sim pré-organizado como atividade mental e se 
estabelece no momento da própria realização, na interação com a 
vida, com os sujeitos que escutam, observam, respondem e completam 
os sentidos vivenciados em cada acontecimento. Isto significa dizer 
que pensar a docência na educação infantil por esse conceito se 
justifica pela compreensão de que “ato e ação não significam a mesma 
coisa. Na concepção bakhtiniana, a ação pode ser realizada de modo 
mecânico, sem exigir responsabilidades sobre o que é feito ou dito. Já 
o ato social implica assumir respostas responsáveis (responsabilidade 
e responsividade) sobre o que se efetiva, tendo sempre o outro como 
interlocutor ativo e participativo, complementando os sentidos do que 
digo ou faço, convocando-me a assumir responsabilidade pelo meu 
próprio agir” (CASTRO, 2016, p. 49).

Para aprofundamento sobre a 
docência compartilhada, sugerimos 
os seguintes textos:

DUARTE, Fabiana. Professoras de 
bebês: as dimensões educativas 
que constituem a especificidade 
da ação docente. 2011. 288 
f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2011.   
Disponível em:
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/
handle/123456789/95578/298646.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

GONÇALVES, Fernanda. A educação 
de bebês e crianças pequenas no 
contexto da creche: uma análise da 
produção cientifica recente. 2014. 
202 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 
Disponível em: https://repositorio.
ufsc.br/handle/123456789/130990 

SILVA, Jaqueline da; SCHMITT, 
Rosinete Valdeci. A documentação 
pedagógica e o compartilhamento 
da docência na Educação Infantil: 
indícios para uma reflexão. In: 
SPINELLI, Carolina Shimomura 
(org.). Educação Infantil e formação 
continuada: reflexões sobre a prática 
docente. Florianópolis: UFSC/CED/
NUP, 2017

VIEIRA, Carmen Lúcia Nunes; 
BEZERRA, Maurícia de Holanda.
Compartilhando propostas
pedagógicas na educação infantil:
a educação física e uma experiência
com bebês. Zero-a-seis. Florianópolis,
v. 14, n. 26, 2012
https://periodicos.ufsc.br/index.
php/zeroseis/article/view/1980-
4512.2012n26p116 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/95578/298646.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/95578/298646.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/95578/298646.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/130990
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/130990
https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis/article/view/1980-4512.2012n26p116
https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis/article/view/1980-4512.2012n26p116
https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis/article/view/1980-4512.2012n26p116
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 Quando pensamos em docência como relação social pensamos tam-
bém em crianças como sujeitos nessas relações e entendemos que é na 
relação com o outro e com o universo ao redor que elas, desde bebês, obser-
vam e apreendem o mundo e, assim, produzem cultura que costumamos 
identificar como as culturas infantis51.

A dinâmica do cotidiano das Unidades Educativas envolve diferentes 
profissionais por semana atuando em cada grupo de crianças, a saber:  duas 
auxiliares de sala, uma professora, uma professora auxiliar e uma profes-
sora de Educação Física e, em alguns casos, pela professora Auxiliar de 
Educação Especial52. Desta forma, é imprescindível pensarmos em uma 
docência que compartilhe os conhecimentos apropriados de cada 
profissional, assim como seus modos de observar, reconhecer e 
apreender as indicações re-veladas pelas crianças e suas famílias e, 
também, por outros profissionais que compõem a comunidade educativa. 

A aproximação dos adultos às crianças e às infâncias concretiza um 
encontro de alteridades, uma possibilidade de pautar o agir de um colo-
cando-se no lugar do outro. Exige que eduquemos o nosso olhar e a nossa 
escuta para a sensibilidade, rompendo com uma relação verticalizada, de 
subordinação, passando a constituir relações nas quais adultos e crianças 
compartilham amplamente suas experiências nos espaços coletivos de 
educação, ainda que com patamares inevitavelmente diferenciados.

 O desafio em estabelecer relações mais horizontais com as crianças, 
negando práticas coercitivas e impositivas, não exime da responsabilidade 
de assegurar a atenção e o cuidado com as crianças, ao contrário, intensifi-
ca nosso compromisso para com elas. Como adultos responsáveis pela inte-
gridade das crianças na instituição nos cabe exercer a mediação e o diálogo 
nos confrontos que possam surgir. 

Importante, ainda, observar que, em meio à perspectiva da docência 
compartilhada, torna-se imprescindível compreendermos a especificidade 
da docência para bebês e crianças bem pequenas. Pensar a docência com 
as crianças de zero a três anos e as dimensões da prática pedagógica re-
quer compreensão sobre a concepção de criança, infância e educação, con-
siderando as crianças como agentes na relação social. Para Duarte (2011) a 
docência para bebês deve ir ao encontro de uma docência para a infância 
tendo as crianças e as relações estabelecidas como principal preocupação. 
Esses aspectos são pertinentes à docência em toda a Educação Infantil, 

51  Este conceito já foi tratado em outros trechos deste documento desde o capítulo da 
Brincadeira.  
52  Conforme já enunciado na introdução, utilizamos os termos no feminino por conside-
rar que as profissionais na Educação Infantil são majoritariamente mulheres, mas sem a 
pretensão de negar a presença dos homens na profissão. Reiteramos que a condição para 
exercer a docência na Educação Infantil é a formação e não o gênero.
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contudo, faz-se necessário identificarmos a especificidade docente em re-
lação aos bebês e as crianças bem pequenas. 

A docência com crianças de zero a três anos é permeada, principal-
mente, pelo cuidado e pela dimensão das relações, inclusive as corporais. 
É por meio dessas relações que as crianças se apropriam e produzem sen-
tidos do que vivenciam e expressam de diferentes maneiras sua compre-
ensão acerca do que se apropriam. Aspecto que exige das profissionais 
docentes uma constante atenção, interpretação e tradução do que os be-
bês e as crianças bem pequenas enunciam. É fundamental ater-se ao fato 
de que a linguagem verbal, enquanto palavra estruturada, não será deter-
minante. Isto significa atentar-se às diferentes estratégias comunicativas 
da criança e, dessa forma, assegurar-lhes o direito à efetiva participação 
levando para os registros e para o planejamento das ações pedagógicas 
aquilo que compreendemos sobre o que possivelmente elas acolhem, re-
futam e ou reivindicam. 

A experiência de Lóczi53 tem oferecido inspiração teórica e prática para 
pensarmos a docência e suas especificidades no sentido da importância de 
dar atenção de modo mais particular às crianças nos três primeiros anos 
de vida.” (FALK, 2004).

[...] compreender tudo o que expressa a posição de seu corpo, seus gestos 
e sua voz, a dedicar sempre bastante tempo a atendê-las sem ter pressa 
e a satisfazer suas necessidades segundo as exigências individuais. En-
sinaram que tinham que falar enquanto as atendiam — inclusive aos be-
bês menores — e que, através de suas palavras e de seus gestos, haviam 
de prepará-las para tudo o que iam fazer, para tudo o que iam aprender. 
Que haviam de estar atentas às reações da criança, às suas palavras e a 
seus gestos, que haviam de dar-lhes a possibilidade de participar nes-
tes momentos de atendimento, que haviam de considerar seus gestos de 
colaboração ou de protesto. Que não haviam de impor nada às crianças, 
mas que haviam de fazer esforços para que as crianças tivessem vontade 
de fazer o que se esperava que elas fizessem (FALK, 2004, p. 21-22). 

53 O Instituto Lóczy foi fundado em 1946 como uma das instituições de acolhida de crian-
ças órfãs da capital Budapeste, na Hungria. Em 1986, o instituto passou a ser chamado 
de Emmi Pikler, o nome de sua fundadora. Emmi Pikler estudou medicina em Viena, nos 
anos de 1920, obtendo licenciatura em pediatria no Hospital Universitário com o profes-
sor Pirquet (FALK, 2004).



292

Nesse sentido, é importante planejar ações e ter como 
princípio para agir nas situações que promovam nos bebês e 
crianças bem pequenas o autoconhecer-se, de modo que pos-
sam se ver e se reconhecer como sujeitos pertencentes e par-
tícipes desse cotidiano institucional. Esse agir sensível passa 
diretamente pelas relações de cuidado, de atenção individual 
e coletiva ao que as crianças nos expressam, lembrando que 
uma simultaneidade de situações ocorre em um mesmo gru-
po de referência (SCHMITT, 2014). 

Sendo assim, não é possível pensar em Estratégias da 
Ação Pedagógica, por meio de planejamentos e práticas docen-
tes, que exijam de bebês e crianças bem pequenas períodos 
de concentração prolongados e a permanência de todos jun-
tos, envolvidos em uma única proposta. A organização siste-
mática54 de tempos, espaços e materialidades, estabelecidas a 
partir do que se observa nas relações das e entre as crianças, é 
fundamental para que o agir docente se efetive frente ao que as 
crianças demonstram se interessar e conhecer.

É necessário constituir uma docência em comparti-
lhamento com as diferentes profissionais docentes que se 
aproxime, efetivamente e sensivelmente, dessas crianças 
atentando-se, por meio da observação, às suas formas tão 
particulares de se manifestarem. Como destaca Ódena (1995) 
a formação e a preparação para ser professora de crianças 
de zero a três anos são fatores humanos imprescindíveis na 
constituição da docência. 

A seguir falaremos sobre a observação como processo 
constitutivo da documentação pedagógica.

54  Sobre esses aspectos abordaremos, especificamente, ao tratar do eixo 
referente ao Planejamento.  

Sobre a simultaneidade 
das ações das crianças 
nos espaços coletivos de 
educação infantil, sugerimos 
as seguintes leituras:
A composição das relações 
sociais entre professoras, 
bebês e crianças pequenas: 
indícios para uma docência 
não linear (Rosinete Valdeci 
Schmitt; Eloisa Acires Candal 
Rocha). Disponível em: 
http://www.anpedsul2016.
ufpr.br/portal/wp-content/
uploads/2015/11/Eixo-
5_ROSINETE-VALDECI-
SCHMITT-ELOISA-ACIRES-
CANDAL-ROCHA.pdf

As relações sociais entre 
professoras, bebês e crianças 
pequenas: contornos da ação 
docente ((Rosinete Valdeci 
Schmitt). Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/ 
xmlui/bitstream/handle/ 
123456789/135380/ 
334486.pdf?sequence=
1&isAllowed=y

http://www.anpedsul2016.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2015/11/Eixo-5_ROSINETE-VALDECI-SCHMITT-ELOISA-ACIRES-CANDAL-ROCHA.pdf
http://www.anpedsul2016.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2015/11/Eixo-5_ROSINETE-VALDECI-SCHMITT-ELOISA-ACIRES-CANDAL-ROCHA.pdf
http://www.anpedsul2016.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2015/11/Eixo-5_ROSINETE-VALDECI-SCHMITT-ELOISA-ACIRES-CANDAL-ROCHA.pdf
http://www.anpedsul2016.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2015/11/Eixo-5_ROSINETE-VALDECI-SCHMITT-ELOISA-ACIRES-CANDAL-ROCHA.pdf
http://www.anpedsul2016.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2015/11/Eixo-5_ROSINETE-VALDECI-SCHMITT-ELOISA-ACIRES-CANDAL-ROCHA.pdf
http://www.anpedsul2016.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2015/11/Eixo-5_ROSINETE-VALDECI-SCHMITT-ELOISA-ACIRES-CANDAL-ROCHA.pdf
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/135380/334486.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/135380/334486.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/135380/334486.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/135380/334486.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/135380/334486.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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A observação

A escolha por iniciar o texto que trata do conjunto 
de Estratégias da Ação Pedagógica pela Observa-
ção se justifica por entendermos que ela seja a 

base dos processos envolvidos na documentação pedagógica, 
mas se inter-relaciona com todos os demais elementos que 
a constituem tais como, a produção de registros, que impli-
ca na reflexão sobre o que e o como planejar e na avaliação, 
como importantes elementos de memória acerca da vida vi-
vida nas Unidades Educativas.  

A documentação pedagógica dá lugar à voz ativa da ins-
tituição, compreendemos que essa voz fala das dinâmicas e 
contínuas relações que se estabelecem neste espaço. Permite 
mais do que simplesmente ver e ouvir o que se passa na insti-
tuição, mas olhar e escutar de forma sensível as relações que 
se desenvolvem entre os seus diferentes sujeitos.     

De acordo com a perspectiva55 apresentada no documen-
to das Diretrizes Educacionais-Pedagógicas para a Educação 
Infantil do Município de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 
2010) é pressuposto para a docência na Educação Infantil 
observar atentamente as crianças respeitando suas hete-
rogeneidades, considerando que pertencem a uma geração, 
uma classe social, uma etnia-raça, um gênero, uma cultura e 
podem apresentar deficiências e espectro autista. Essa pers-
pectiva é ponto de partida para uma aproximação às crian-
ças reais, concretas, com o intuito de saber quem são, o que 
fazem, como vivem suas infâncias. Uma aproximação aos 

55 As Diretrizes determinam a garantia de uma formação integral das 
crianças orientada para as diferentes dimensões humanas (linguística, 
intelectual, expressiva, emocional, corporal, social e cultural). Esta ação 
educativa tem o compromisso com suas aprendizagens e desenvolvimen-
to a partir da ampliação das experiências próximas e cotidianas em di-
reção à apropriação de conhecimentos no âmbito mais amplo e plural. 
Ressalta-se que esta ação educativa, na Educação Infantil, é sem finalida-
de cumulativa ou com caráter de terminalidade em relação à elaboração 
de conceitos (FLORIANÓPOLIS, 2010). Ver o documento na primeira par-
te desta edição.
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possíveis modos como estabelecem relações com seus pares, 
como significam as proposições feitas pelas profissionais do-
centes, como interagem com o mundo. 

Observando-as e escutando-as56 de maneira sensível 
aprendemos a respeitá-las, a compreender suas ações e vi-
vências, suas experiências, seus processos de aprendizagem, 
seus conhecimentos e suas linguagens. A construção de um 
olhar, também sensível, constantemente voltado às crianças 
e suas vivências nos diferentes tempos e espaços abre cami-
nho para uma prática pedagógica que, efetivamente, conside-
re e qualifique suas experiências, descobertas, manifestações 
e produções culturais. Ao mencionarmos a necessidade de 
que cada profissional desenvolva um olhar sensível nos refe-
rimos àquele olhar que ultrapassa a simples visão periférica 
e superficial, aquele que percebe o todo e a parte, o dito e o 
não dito, que busca aquilo que se deseja mostrar e que se es-
camoteia, o micro e o macro, o detalhe e o todo, aquele que vai 
além do aparente e abarca também as entrelinhas, as bordas, 
as sombras... O olhar sensível implica em estranhar, desar-
mar os pré-conceitos, em desaprender, e em (re)descobrir 
o novo. Afinal, cada grupo de crianças, em cada instituição 
de Educação Infantil, a cada ano letivo, produz seu universo 
de experiências que os distingue dos demais. Nada se repete. 
Tudo é único e singular nas experiências educativas. 

Importante destacar o papel da família neste processo 
trazendo olhares e escutas diferenciadas sobre as crianças 
com quem convivemos nas instituições educativas e em seus 
momentos fora dela. A observação cuidadosa, ou seja, a vi-
sualização e a qualificação dos modos de viver a infância nos 
contextos de Educação Infantil, em seus diferentes tempos 

56  Sobre a escuta a que estamos nos referindo é importante lembrar que 
no documento “As Diretrizes Educacionais - Pedagógicas para a Educa-
ção Infantil do Município de Florianópolis” (2010) encontra-se uma re-
flexão sobre o termo ausculta: Para uma simples ampliação do sentido 
semântico, ausculta redefine nossa ação, não como uma mera percep-
ção auditiva ou recepção da informação – envolve a compreensão da 
comunicação feita pelo outro. Inclui a recepção e a compreensão, que, 
principalmente neste caso – a expressão do outro/criança orienta-se pe-
las próprias intenções colocadas nessa relação comunicativa – e lembre-
mos que, quando o outro é uma criança, a linguagem oral não é central 
e nem única, ela é fortemente acompanhada de outras expressões cor-
porais, gestuais e faciais. Nesta revisão, optamos por adotar a expressão 
ESCUTA SENSÍVEL para designar a mesma conceituação utilizada por 
Rocha (2010) como ausculta.

 Um exemplo disso é 
encontrado nas situações 
relacionadas ao brincar e, 
em especial, nas brincadeiras 
livres, por vezes ainda vistas 
como uma atividade menos 
nobre nas instituições de 
educação infantil (BATISTA 
et al, 2004). No entanto, a 
observação permanente 
das brincadeiras, a reflexão 
e a análise delas podem 
evidenciar a sua importância 
para as crianças. Esse 
raciocínio é válido não 
só para a brincadeira, 
mas também para todas 
as vivências dos Núcleos 
da Ação Pedagógica: 
Relações Sociais e Culturais; 
Linguagens: oral e escrita, 
visuais, corporais e sonoras; 
Natureza, incluindo  toda e 
qualquer proposta cotidiana 
das crianças ( nos momentos 
de parque, brincadeiras 
livres, deslocamentos, 
processo de inserção, 
acolhida, sono/descanso, 
desfralde, alimentação, 
higiene, despedida...).”

Para saber mais, veja 
também a Parte 2: A 
Brincadeira.
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e espaços, complementados pelas observações compartilha-
das pelos familiares, evidenciam aspectos que, muitas vezes, 
ficam subsumidos para nós adultos, contudo, são fundamen-
tais para as crianças. 

Assim, a observação constante e crítica das crianças, de 
suas vivências e interações, individualmente e em grupos,  
em relações diversas nos diferentes tempos e espaços do 
cotidiano, das atividades que realizam57 ao longo de sua per-
manência na instituição, são condições fundamentais para 
compreendermos como as crianças agem, sentem e pensam, 
isto é, como produzem as culturas infantis. 

A observação, ou seja, o olhar e a escuta sensíveis às 
crianças58 favorecem a desconstrução de certezas e ampliam 
a reflexão crítica permitindo, então, um constante dimen-
sionamento das orientações e da tomada de decisão dos pro-
fissionais docentes sobre os Núcleos da Ação Pedagógica a 
serem abordados a cada momento e as propostas educativo-
-pedagógicas correspondentes. 

Tendo em vista a importância da observação e a impres-
cindibilidade do papel docente em realizá-la, acolhendo e 
registrando outros pontos de vistas trazidos pelas demais 
profissionais da Unidade Educativa, pelas crianças e pelas fa-
mílias o item a seguir versará sobre o Registro. 

57  De acordo com Machado (1996) o termo pedagógico é na maioria das 
vezes utilizado nas instituições de Educação Infantil para distinguir ati-
vidades �nobres� das menos �nobres�. Atividades que conferem maior sta-
tus e cientificidade são chamadas de pedagógicas. São atividades como os 
jogos dirigidos, as colagens e desenhos coletivos ou, mais especialmente, 
atividades voltadas à prática da escrita e da leitura. Nessa perspectiva, as 
atividades pedagógicas seriam aquelas que, no entender dos adultos, en-
sinam algo às crianças. No entanto, ela salienta que não é a atividade em 
si que ensina, mas é a possibilidade de interagir, de trocar experiências 
e de partilhar significados que possibilita às crianças o acesso a novos 
conhecimentos. Por esta razão, neste documento revisado chamaremos 
de  propostas educativo-pedagógicas a todos os processos relacionais que 
se desenvolvem dentro das instituições de Educação Infantil ressaltando, 
assim, a igual importância de todas as vivências oferecidas às crianças, 
sem hierarquia de valores entre elas.  
58  Na sequência deste texto quando abordamos, especificamente, o regis-
tro oferecemos pistas de como capturar as diferentes situações vivencia-
das pelas crianças no cotidiano da Educação Infantil. 

Para um maior aprofundamento 
acerca da discussão sobre a 
“atividade pedagógica” na 
educação infantil, sugerimos o 
seguinte estudo:
A Hora da Atividade na 
Educação Infantil: Um Estudo a 
partir de um Centro de Educação 
Infantil Público Municipal. 

RECH, Ilona Patrícia Freire. 
(2004). A Hora da Atividade" na 
Educação Infantil: Um estudo a 
partir de um Centro de Educação 
Infantil Público Municipal. (166 
p.). Dissertação (Mestrado 
em Educação) – Universidade 
Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis. Disponível em:
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/
handle/123456789/87363 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/87363
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/87363
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/87363
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O registro

O exercício da observação das crianças e suas vi-
vências se materializa no Registro do cotidiano 
pedagógico. É a possibilidade de registrar as 

experiências que as torna memoráveis e passíveis de reflexão 
crítica. Registrar é manter viva e disponível a constituição da 
memória coletiva, institucional, como um dos elementos da 
documentação pedagógica que não é exclusiva da professora.  
O reconhecimento da autoria de professoras em seus regis-
tros exige, também, seu compartilhamento como um docu-
mento que é institucional uma vez que esses registros falam 
das crianças que pertencem ao coletivo da instituição e pre-
cisam ter sua trajetória documentada e apresentar subsídios 
para o planejamento e a avaliação permanente.

Para aprofundamento acerca 
dessa discussão, sugerimos os 
seguintes textos: 

Documentação Pedagógica: 
observar, registrar e (re)criar 
significados. PINAZZA, Mônica 
Appezzato; FOCHI, Paulo Sérgio. 
In: Revista Linhas. Florianópolis, v. 
19, n. 40, 2018, p. 184-199, maio/ 
ago. Disponível em: 
https://www.revistas.udesc.
br/index.php/linhas/article/
view/1984723819402018184

OSTETTO, Luciana Esmeralda. 
A prática do registro na 
educação infantil: narrativa, 
memória, autoria. In: Revista @
mbienteeducação - Vol. 9 - nº 
2, Universidade Cidade de São 
Paulo, jul/dez, 2015, 202-13.  
Disponível em: 
https://publicacoes.unicid.edu.
br/index.php/ambienteeducacao/
article/view/526 

https://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/1984723819402018184
https://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/1984723819402018184
https://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/1984723819402018184
https://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/ambienteeducacao/article/view/526
https://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/ambienteeducacao/article/view/526
https://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/ambienteeducacao/article/view/526
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Ele pode ser materializado de várias formas, entre elas, 
o registro escrito, o registro fotográfico (em conjunto com o 
acervo das produções materiais), o registro em áudio, o re-
gistro fílmico. Combinar mais de um tipo de registro é muito 
interessante, pois cada modalidade de registro tem caracte-
rísticas particulares, vantagens e desvantagens e o estudo e 
a reflexão sobre as relações educativo-pedagógicas, a partir 
de registros complementares (como o registro escrito e foto-
gráfico de uma mesma situação, por exemplo) oferece maior 
riqueza de detalhes e possibilita análises mais ricas e com-
plexas. Quanto mais usarmos diferentes linguagens para re-
gistrar, maior a capacidade comunicacional do registro feito. 
Afinal, a função essencial de registrar é poder compartilhar 
a observação feita.

É importante registrar durante os momentos em que 
estamos interagindo direta ou indiretamente com as crian-
ças, sob pena de esquecermos aspectos importantes do que 
foi ali vivido, afinal, não é fácil rememorar situações ocor-
ridas em instituições de educação onde crianças pequenas 
estabelecem relações com o mundo de modo simultâneo, 

OBJETIVOS DAS OBSERVAÇÕES E REGISTROS: 

Produzir sentidos e significados

Construir identidades individuais e coletivas

Melhor conhecer a nós mesmos e ao outro

Despertar a curiosidade sobre nós, sobre o outro e sobre o mundo 

Narrar a história vivida no/pelo grupo

Partilhar experiências de dentro e de fora do grupo

Dar visibilidade e valorizar os processos e produções no/do grupo

Possibilitar a reflexão crítica sobre a prática vivida 

Avaliar as produções feitas por cada integrante do grupo e pelo coletivo

Captar indícios para mudança de rumos

Criar memória coletiva

Produzir material de pesquisa sobre as infâncias e suas culturas

Para aprofundamento, 
sugerimos o seguinte texto:

SIMIANO, Luciane Pandini. A 
documentação pedagógica 
como narrativa peculiar na 
creche. In: Pro-Posições, 
Campinas, V. 29, nº. 3, set./
dez. 2018. p. 164-186. 
Disponível em: http://www.
scielo.br/pdf/pp/v29n3/0103-
7307-pp-29-3-0164.pdf

Fonte: LEITE, 2019

http://www.scielo.br/pdf/pp/v29n3/0103-7307-pp-29-3-0164.pdf
http://www.scielo.br/pdf/pp/v29n3/0103-7307-pp-29-3-0164.pdf
http://www.scielo.br/pdf/pp/v29n3/0103-7307-pp-29-3-0164.pdf
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indissociável e plural. Para isso, é necessário ter sempre 
em mão um bloquinho e uma caneta (ou outro suporte que 
preferir) para anotações breves (inclusive quando se está 
com as crianças fora da sala de referência do grupo) que de-
verão ser organizadas e reescritas posteriormente e ter, se 
possível, uma câmera para captação de imagens ao alcance, 
entre outras alternativas de registro. 

Assim, além dos bloquinhos individuais (ou outro ins-
trumento de registro) pode-se pensar em um caderno con-
junto (ou outro suporte, até mesmo eletrônico) no qual 
façam anotações e tenham acesso permanente a tudo o que 
é registrado no decorrer dos dias de forma que o coletivo 
profissional possa organizar e compartilhar os registros 
escritos e fotográficos produzindo uma documentação que 
subsidiará uma análise crítica do processo vivido.

O registro, como elemento da documentação pedagó-
gica, permite refletir, permanentemente, e compartilhar o 
percurso realizado na instituição como um todo, nos grupos 
e pelas crianças em particular. O que importa ao registrar-
mos é focarmos nos processos, e não propriamente nos 
resultados, produções ou culminâncias. São os processos 
que vão nos dar pistas do envolvimento da criança, de suas 
hipóteses, das elaborações e reelaborações que realizam, 
suas interações, as quais potencializam suas aprendizagens 
e, consequentemente, suas apropriações. 

Nesse sentido, a observação e o registro precisam con-
templar os mais diversos momentos vividos nos espaços in-
ternos e externos da instituição como entrada e saída das 
crianças, alimentação, brincadeiras, sono, higiene, educa-
ção física, desenhar, pintar, esculpir, cantar e dançar, ouvir 
e ler histórias, escrever, movimentar-se, entre tantos ou-
tros. Porém, o registro permanente e contínuo não dá conta 
de contemplar todas as experiências vividas por todas as 
crianças, isso seria impossível. 

Uma possibilidade é de, a cada dia, elegermos determi-
nados momentos ou propostas para as quais possamos diri-
gir nosso foco de observação que privilegiem as relações das 
crianças entre si e com o espaço e entre os adultos e crian-
ças. Não se trata, portanto, de produzir registros extensos 
que abarque o todo superficialmente, e sim, registros que 
documentam momentos ricos, singulares, muitas vezes inu-
sitados e imprevistos, que explicitem os processos e não os 
resultados, que tragam à tona as descobertas, os caminhos 
percorridos, as hipóteses construídas e reconstruídas et.  

Para saber mais sobre 
observação e registro, 
sugerimos o seguinte estudo: 
BODNAR (2005).
Disponível em: http://www.
dominiopublico.gov.br/
pesquisa/DetalheObraForm.
do?select_action=&co_
obra=105413  

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=105413
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=105413
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=105413
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=105413
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=105413
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O formato e conteúdo do registro são definidos por seus 
autores, não havendo uma maneira única ou previamente esta-
belecida de registrar. Cada profissional exerce a sua autoria na 
produção da documentação pedagógica imprimindo seus jeitos, 
suas marcas e seus modos de estruturar cada documento.

No entanto, vale ressaltar que o registro não tem a inten-
ção de focar em comportamentos e juízos de valores sobre as 
ações das crianças e sim no modo como elas se relacionam 
com aquilo que lhes é proposto. Dirigir a atenção às rela-
ções que as crianças estabelecem, às brincadeiras que elas 
criam, com quem brincam e que discursividades produzem 
ao brincar são aspectos que subsidiam a reflexão e orientam 
o replanejar das ações educativo-pedagógicas.  

Consideramos pertinente reconhecer que o estilo da es-
crita é pessoal, mas que, paulatinamente, pode-se investir no 
refinamento dessa escrita, o que poderá ocorrer no diálogo 
com os demais profissionais e, em especial, com a supervisão 
e/ou coordenação, estabelecendo relação com o que orienta 
o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Unidade Educativa. 
Quanto mais pessoas registram, mais ângulos diferentes vêm 
à tona, maior diversidade de posições e mais ampla visão do 
todo teremos, portanto, os registros podem ser feitos por toda 
a comunidade educativa, professoras e demais profissionais, 
podendo incluir a participação das famílias, cada qual com 
suas possibilidades e de pontos de vista diferenciados. 

No processo de elaboração da documentação pedagógi-
ca todas as profissionais59 envolvidas nesta ação contribuem 
com a especificidade da sua função, como já abordamos ao 
longo do texto. Considerando que a Estratégia da Ação Pe-
dagógica é tangenciada pelas reflexões oriundas do proces-
so de elaboração da documentação pedagógica (observação, 
registro, planejamento e avaliação) esta configura-se como 
matéria-prima da estruturação do trabalho da supervisão, 
pois cabe a ela articular, em parceria com a direção, tempos, 
espaços e materiais, ou seja, atentar às condições necessárias 
para que a prática pedagógica se efetive atendendo, assim, 
as especificidades da infância e assegurando os direitos das 
crianças. Estudos têm indicado (BONDIOLI 2004; COUTI-
NHO, 2018) que a supervisora tem se configurado como uma 
59  No endereço indicado é possível localizar no site da PMF os cargos e atri-
buições de todos os profissionais que atuam na Educação Infantil. http://
www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=cargos+e+atribui-
coes

Para saber mais sobre a 
trajetória da supervisão 
na educação infantil de 
Florianópolis, consulte texto 
Supervisão na Educação 
Infantil e a organização 
do trabalho educacional 
pedagógico  de autoria 
da Ana Regina Ferreira de 
Barcelos (FLORIANÓPOLIS, 
2010). Disponível em: 
https://www.pmf.sc.gov.br/ 
arquivos/arquivos/pdf/ 
12_05_2010_15.24.41.03c7e 
67bbe979ef30c2efe7d1d 
b1468a.pdf 

BARCELOS (2014)  
Disponível em:
https://repositorio.
ufsc.br/xmlui 
handle/123456789/128722

https://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/12_05_2010_15.24.41.03c7e67bbe979ef30c2efe7d1db1468a.pdf
https://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/12_05_2010_15.24.41.03c7e67bbe979ef30c2efe7d1db1468a.pdf
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figura-chave no processo de qualificação do atendimento da 
Educação Infantil. 

As supervisoras, ao exercerem a função de coordenação 
pedagógica, efetivam a ação formativa de mediar e articular 
o trabalho das profissionais que atuam na Educação Infantil. 
Elas o fazem por meio de um acompanhamento que neces-
sita ser sistemático e toma forma nos momentos de estudo 
realizados com o coletivo, nas reuniões pedagógicas e de for-
mação descentralizada, bem como durante o período de dis-
cussão em pequenos grupos pautados nas reflexões oriundas 
do processo de elaboração da documentação pedagógica. Ao 
estimular e organizar o encontro nos momentos de hora ati-
vidade, a supervisora favorece e promove as condições para 
que se efetive a formação em serviço nas Unidades Educati-
vas de Educação Infantil.

Ao exercer a coordenação pedagógica a supervisão neces-
sita primar por relações mais horizontais, éticas e respeitosas 
com todas as profissionais, bem como com as famílias e, em 
especial, com as crianças, capazes e potentes, as quais desti-
namos nossa ação de atenção, educação e cuidado. A escuta 
sensível contribui para o estabelecimento e fortalecimento 
de vínculo de confiança e cooperação indispensáveis para 
quem se propõe a coordenar o processo com a equipe diretiva.

As profissionais docentes que atuam diretamente com 
o grupo de crianças devem decidir, conjuntamente, como 
serão realizados as observações e os registros, visando uma 
construção coletiva que poderá trazer contribuições para 
orientar o andamento das práticas educativo-pedagógica.

As supervisoras também participam ativamente desse 
processo de produção de registros, juntamente com as pro-
fissionais docentes responsáveis pelos grupos de atuação. 
Seu olhar e escuta sensíveis às crianças também constitui o 
“olhar de estrangeiro” nas relações sociais estabelecidas na 
instituição. Sua observação e registro contribuem com outros 
ângulos ajudando na análise crítica do processo educativo, 
uma vez que essas profissionais acompanham mais direta-
mente a elaboração da documentação pedagógica produzida 
pelas profissionais docentes.

Da mesma forma, as demais profissionais (serviços ge-
rais, cozinheiras, profissionais readaptadas, professora auxi-
liar volante, equipe diretiva, porteiro, auxiliar administrativo) 
que lidam cotidianamente com as crianças, são igualmente 
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convidados a compartilhar suas observações e vivências 
com grupos ou com alguma criança em particular. Afinal, 
quando pensamos nas relações educativo-pedagógicas estas 
incluem o momento de chegada, a recepção das crianças, o 
refeitório, os momentos de parque e os momentos de descan-
so. Como se relacionam, com aqueles que, ocasionalmente, 
encontram nos espaços internos e externos da instituição? 
Quais as reivindicações que fazem para a equipe diretiva? Re-
conhecer e valorizar todos os envolvidos nas relações cotidia-
nas da unidade fortalece a vida em coletividade. 

Cada profissional que traz seu ponto de vista enriquece 
o processo de construção de experiências no contexto ins-
titucional, inclusive as famílias que são também convidadas 
a trazer seus pontos de vista sobre as experiências vividas 
com as crianças dentro e fora da instituição. Esse processo 
aumenta a rede de pertencimento e amplia o senso de cole-
tividade explicitando, ainda mais, a relação de complemen-
tariedade família-instituição. Para tanto, podemos lançar 
mão de algumas possibilidades, tais como: caderno de regis-
tro coletivo, disponibilizado para que as famílias comentem 
suas impressões e sugestões sobre o que a criança gosta de re-
alizar na instituição, diário do mascote do grupo, que vai para 
a casa e as famílias comentam sobre o vivido, mural externo 
à sala de referência do grupo, com espaço para anexar regis-
tros fotográficos das famílias sobre práticas que as crianças 
reproduzem em casa acerca do que vivenciam na Unidade 
Educativa.

As crianças, além de produzirem nas diferentes lingua-
gens artístico-culturais, podem ser convidadas, desde cedo, 
a comentar suas vivências, a narrar suas histórias, a falar so-
bre suas hipóteses e descobertas e as profissionais docentes 
podem ser escribas de suas falas, filmar e gravar suas obser-
vações, bem como proporcionar espaço, tempo e materiais 
para que elas mesmas o façam. Cabe lembrar que a observa-
ção e o registro de bebês requerem ainda mais sensibilida-
de em nossas escutas e olhares para que se possa trazer seus 
gestos, movimentos, sons e expressões à tona,  evidenciando 
seus processos comunicativos. 60. 

60  No tópico da Avaliação ainda serão tratadas dimensões dos processos 
de observação e registro que também, simultaneamente, subsidiam este 
elemento da documentação pedagógica como processual.
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É justamente essa multiplicidade de olhares que forma um caleidos-
cópio vivo da Unidade Educativa como um todo, e de cada criança em par-
ticular. Da mesma maneira que não há observação certa ou errada sobre o 
processo educativo-pedagógico, e sim diversos pontos de vista, diferentes 
ângulos de observação (e todos os ângulos são válidos e complementa-
res) também não há registro certo ou errado. 

Entretanto, devemos atentar para alguns pontos fundamentais:

• Que a observação e o registro são inerentes à docência, portanto, a contri-
buição de outros participantes não destitui o papel central das profissio-
nais docentes neste processo;   

• Cabe a estas profissionais articular as Estratégias de Ação Pedagógica 
de forma a orientar o planejamento e suas intencionalidades pedagógicas 
com base em seus conhecimentos e experiências práticas definindo uma 
sistematização e organização prévia de espaços, tempos e materialidades 
(organizar proposições que incluam referências e materiais de diferentes 
grupos culturais e que contemple a diversidade de contextos familiares) 
com especial atenção à composição das relações sociais;

• Que a troca entre os diferentes sujeitos e suas experiências, seja de ma-
neira contínua para fortalecer  o caráter formativo e, assim, enriquecer o 
processo educativo;

• Que o registro exerça seu papel de comunicação entre diferentes inter-
locutores, entre profissionais docentes de um mesmo grupo, de outros 
grupos, com a criança, com as famílias e, até mesmo, em determinados 
contextos, com a escola de Ensino Fundamental e com a comunidade que 
quer conhecer e entender sobre a unidade educativa;
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O compartilhamento com as famílias possibilita que mães, pais, avós, 
responsáveis, irmãos, entre outros familiares acompanhem as diversas si-
tuações vividas pelas crianças no cotidiano da instituição e, essa iniciativa, 
pode contribuir para ampliar a sua participação no contexto institucional. 
No caso dos bebês, essa alternativa possibilita ver o que foi registrado so-
bre as suas vivências narradas pelas profissionais docentes e/ou familia-
res.  Com as crianças maiores, mostrar os registros à família talvez permite 
que falem sobre experiências que não seriam contadas caso o material não 
fosse disponibilizado. É, também, necessário adaptações dos registros às 
crianças com deficiências e/ou espectro autista e super dotados, de modo 
que todas elas possam conhecer acerca do que é vivido coletivamente na 
Unidade Educativa.

Se vimos que o uso de formas diferenciadas de registro auxilia, em 
muito, a amplitude daquilo que foi registrado, é também necessário perce-
ber que quanto mais variadas forem as maneiras de socializar os registros, 
mais potencial comunicativo eles têm. Os registros podem ser expostos não 
apenas na própria sala referência do grupo, mas também em outros espa-
ços da instituição por onde as famílias, crianças e profissionais transitam 
e, também, no entorno (para além dos muros) da Unidade Educativa. Os 
registros podem ser organizados de formas variadas: painéis, materiais es-
critos à mão ou digitados (livros, cadernos, cartas, panfletos e ainda caixas, 
tecidos, instalações e outros), vale lembrar que paredes, janelas, teto e chão 
são diferentes espaços que podem congregar formas diversas de registro. A 
documentação exposta deve vir acompanhada das interpretações das pro-
fissionais docentes responsáveis pelo grupo de crianças e pelos diálogos e 
possíveis pensamentos das crianças. 

O compartilhamento dos registros com as crianças proporciona-
-lhes o acesso ao material registrado e evidencia, para elas, a importância 
de suas experiências cotidianas podendo contribuir, significativamente, 
para que relembrem e se expressem sobre as mesmas nos dando indícios 
dos sentidos e significados envolvidos naquela situação, de suas necessi-
dades e inquietações.  Para expormos os registros (escritos, fotográficos, 
tridimensionais, artístico-culturais, entre outros), tendo em mente seu 
compartilhamento com as crianças, desde bebês, é importante selecionar 
fotos e registros que enfoquem suas brincadeiras, exploração de lugares da 
instituição, experimentações e descobertas, situações em que estão dese-
nhando, escrevendo, esculpindo, dançando, etc., produzindo e vivenciando 
experiências diversas. É igualmente necessário expor também suas produ-
ções autorais, pinturas, construções, instalações, etc.  

Cabe ressaltar que, ao compartilhar registros com as crianças, temos 
que considerar a sua altura e suas possibilidades de apreciação. Aspectos 
que requerem atenção quanto à localização do que será exposto, ao tipo 
e tamanho dos suportes para manuseio, como no caso de portfólios, bem 
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como o fato de as crianças com menos idade e as crianças com cegueira ou 
baixa visão se utilizarem muito do corpo, sobretudo mãos e boca, para se 
apropriarem do exposto de modo a garantir seu pleno acesso e segurança. 
Desse modo, é oportuno lembrar que precisamos estar atentos para o ma-
terial que utilizamos e disponibilizamos de forma a evitar riscos iminentes 
para as crianças.   

O compartilhamento do registro entre as profissionais permite-nos 
investigar e conhecer outras possibilidades de ação, relação, organização 
e criação de proposições. Assim, os diferentes pontos de vista sobre os di-
versos registros proporcionam que nossa escuta seja mais apurada, cons-
ciente e sensível para constituir e reconstruir nossos próprios percursos 
investigativos. Deste modo, investigar e conhecer no encontro com o outro 
revela-se um potente meio para debater os diferentes pontos de vista e 
compartilhar as estratégias sobre a identidade institucional e suas práti-
cas, legitimando novos sentidos e significados culturais e políticos que se 
quer assumir e inovar. 

A hora atividade, tempo destinado para estudo, elaboração da docu-
mentação pedagógica e formação fora do horário de trabalho com as crian-
ças, de acordo com a Portaria n.º 055, de 05/02/2020, deve ser utilizada, 
também, como tempo para qualificar o compartilhamento do registro entre 
as profissionais na Unidade Educativa. É importante ressaltar a importância 
da hora atividade como elemento que, além de ser direito do magistério61, 
cria um espaço para qualificar o trabalho pedagógico nas Unidades Educati-
vas. 

É neste tempo de efetivo trabalho educativo-pedagógico, em que a do-
cência não é exercida diretamente com as crianças, que se torna possível 
retomar o vivido, refletir, replanejar e, assim, propor qualitativamente no-
vas situações ou retomar outras já apresentadas agregadas de novos ele-
mentos. Sendo assim, A supervisora, ou coordenadora, em parceria com a 
equipe diretiva, delineiam os debates, organizam tempos e espaços na Uni-
dade Educativa, de forma contínua e sistemática, para que esses encontros 
de saberes aconteçam.

Vimos anteriormente que, para que a produção da documentação pe-
dagógica se concretize nos contextos de Educação Infantil, é fundamental 
requerer as condições institucionais para que as profissionais docentes 
realizem observações e registros. Para isso, precisam de equipamentos, 

61  A Lei Complementar n.º 427, de 04 de abril de 2012, que altera as leis anteriores (Lei n.º 
2517 de 1986, a Lei n.º 2915 de 1988 e o anexo I da Lei n.º 7674 de 2008) e redimensiona a 
Hora Atividade no município de Florianópolis é desdobramento da Lei Nacional n.º 11.738, 
de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profis-
sionais do magistério público da educação básica e aborda, no artigo 3º, inciso II, a hora 
atividade.
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materiais e tempo adequados, não apenas para realizá-los, mas para que 
também possam compartilhá-los com as crianças e suas famílias.

Como visto acima, observar e registrar de forma contínua possibilita 
a ampliação dos conhecimentos sobre as crianças com as quais atuamos e 
suas experiências e, ao organizarmos, refletirmos e analisarmos os regis-
tros realizados produzimos um conjunto de materiais que contribui, sig-
nificativamente, para avaliar o processo, planejar e replanejar as vivências 
educativo-pedagógicas a serem propostas, bem como as formas de organi-
zação dos espaços, dos tempos e das materialidades que implicam na cons-
tituição das relações sociais nos coletivos de Educação Infantil.

O planejamento  
da ação educativa

O Planejamento é, antes de tudo, uma estratégia para organizar 
o que será proposto em um processo de reflexão envolvendo 
todas as ações do cotidiano da Educação Infantil, o que signi-

fica empreender-se no desafio pela busca do imprevisível por meio de uma 
investigação pedagógica. Isto é, significa termos pontos de partida que se 
ampliam, na medida em que, junto com as crianças, novos rumos vão sen-
do traçados. Planejamento não é uma forma, ou uma camisa de 
força, mas é atitude, é um empreendimento responsável e dia-
lógico que, além de exigir comprometimento profissional, exige 
também conhecimento teórico associado à sensibilidade e cria-
tividade que potencializam a vida das crianças.

A observação atenta, sensível e contínua do dia a dia, seu 
registro e sua análise subsidiam um planejamento feito sem-
pre pelo professor ou pela professora. Esse planejamento, sen-
do resultante dessa relação dialógica, permite que as crianças 
se sintam acolhidas, mas também legitima ainda mais uma do-
cência que toma como pressuposto os princípios éticos-polí-
ticos-estéticos.  

No que tange a esta tríade de princípios, éticos-políticos-estéticos62, to-
dos interligados, cabe nos perguntarmos: o que planejamos vai ao encontro 
62  Os princípios estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil são os seguintes: Éticos - da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade 
e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades. Políticos - dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 
respeito à ordem democrática. Estéticos - da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade 
e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 
2009)

Para aprofundamento, indicamos  
a leitura da seguinte obra:

OSTETTO, Luciana Esmeralda 
(Org). Registro na educação 
infantil: pesquisa e prática 
pedagógica. Campinas, SP: 
Papirus, 2018. 
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da construção da autonomia e responsabilidade de todos os envolvidos, 
adultos e crianças? Os princípios de responsabilidade, solidariedade e res-
peito ao bem comum se fazem presentes em nossas propostas? O nosso dia 
a dia foi planejado levando em conta os direitos e deveres de cidadania, tan-
to das crianças, quanto dos adultos? Nesse planejamento é considerado o 
exercício da criatividade e o respeito à ordem democrática? Estamos con-
templando, em nosso planejamento, ações que destaquem a sensibilidade e 
a criatividade de todos e todas? Nesse planejamento, a ludicidade e a diver-
sidade de manifestações artístico-culturais estão sendo acolhidas em sua 
centralidade? Entre outras possíveis questões, estão:  

• De que maneira valorizamos e reiteramos a brincadeira como eixo 
estruturante?

• Qual tempo reservamos para pensar e (re)planejar as  
interações?

• Como contemplamos em nossos planejamentos os diferentes Núcle-
os da Ação Pedagógica de forma articulada e orgânica?

Traçar objetivos acerca do que se pretende apresentar, ampliar e pro-
mover na aprendizagem das crianças se torna uma possível resposta às suas 
indicações. Mas é importante atentar ao fato de que, mesmo havendo um 
planejamento elaborado com diferentes proposições e materialidades, 
é necessária uma postura flexível e atenta das profissionais docentes ao 
movimento das crianças, seja em sua individualidade, seja de modo coletivo. 
Em outras palavras, planejamento não é algo estático e imutável e não se res-
tringe a atividades isoladas.

No curso das vivências, em que as crianças interagem ativamente com 
o que está sendo proposto, o planejamento pode ser alterado, uma vez que 
toma as crianças na relação umas com as outras e com as outras pessoas 
do convívio diário, com os tempos, os espaços e as materialidades em suas 
ações coletivas e individuais. Este processo ocorre pela reflexão entre o que 
foi planejado e o modo como as crianças acolhem, participam e significam 
as situações que lhes são apresentadas. 

Desta maneira, ampliamos as possibilidades de conhecer mais das 
crianças por meio de suas diferentes enunciações (a comunicação delas 
por diferentes expressões) visando identificar se o que está sendo proposto 
é de seu interesse e se os elementos apresentados auxiliam nos seus modos 
de descobrir o mundo. A partir disso, podemos estabelecer novas rotas e 
prever novos objetivos que ampliem, diversifiquem e complexifiquem o 

O conceito de 
dialogia é abordado 
na introdução e 
no capítulo das 
linguagens neste 
documento. 
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conhecimento delas consolidando um fazer docente de for-
ma dialógica e contínua ao que nos revelam as crianças. 

Pensar nesse planejamento significa fazer escolhas e 
tomar decisões acerca do que propor e apresentar às crian-
ças a partir dos princípios éticos, políticos, estéticos, como 
mencionado anteriormente. Aqui, tentaremos traduzir o que 
significam esses princípios na relação educativo-pedagógica 
com as crianças. Entendemos que o princípio da ética se re-
laciona à ideia de um colocar-se no lugar do outro, mesmo 
quando este outro é bem pequeno, é bebê, buscando compre-
ender suas emoções, seu choro, balbucios, seu silêncio, riso 
e movimentos. 

O princípio da política está relacionado à ideia de que 
as crianças, desde que são bebês, devem ter assegurados os 
direitos de escolher com quem interagir, com que objeto 
brincar, de brincar sozinha quando for sua preferência, a cor 
ou as cores que preferem utilizar no momento de colorir, que 
rabisco, desenho ou expressão registrar. E o princípio da 
estética pode ser relacionado com a possibilidade de valo-
ração das produções das crianças em todas as idades. Deste 
modo, isso implica se despir de uma expectativa adultocên-
trica expondo as produções das crianças do modo como elas 
elaboraram, o que significa reconhecer as primeiras marcas 
que, por diferentes linguagens, elas vão expressando.

Assim, elas mesmas, diferentes profissionais docentes 
da unidade educativa e suas famílias podem prestigiar o que 
produziram. Apresentar às crianças, desde muito cedo, dife-
rentes obras de artes, artistas e diversos gêneros musicais é 
caminho para ampliar seus repertórios artístico e cultural. 
Igualmente, é importante ter atenção à estética que compo-
mos em nós docentes com nossos olhares, movimentos cor-
porais e tons de voz ao abordar os bebês e crianças buscando 
identificar quais sentimentos suscitamos neles. Oferecemos 
segurança, acolhimento ou receio? 

A conjunção dos três princípios supracitados na Edu-
cação Infantil se efetiva de modo sutil e delicado a partir do 
nosso modo de observar, interagir e apreender os modos 
relacionais das crianças. O exercício, aqui realizado com os 
princípios, pode ser alargado, também, para a brincadeira, 
para as interações, para os núcleos das ações pedagógicas.  

Na perspectiva relacional e dialógica que assumimos nes-
tas orientações curriculares, torna-se fundamental planejar 
estratégias de ações que partam das indicações reveladas 
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pelas próprias crianças. Isto exige acolhermos suas diversas expressões 
manifestadas por diferentes formas, uma vez que a linguagem das crianças 
não é reduzida à fala, nem à escrita63 , mas ao conjunto mais amplo de ex-
pressões que inclui seus olhares, modelagens, gestos, desenhos, movimen-
tos, pinturas, sorrisos, choros, brincadeiras, balbucios e mesmo silêncios 
que precisam ser considerados.  

Nesse sentido, é que as observações e registros que antecederam este 
tópico partem do olhar e da escuta sensíveis às crianças como possibilida-
de de melhor conhecê-las buscando compreender seus modos de ser, agir 
e pensar. Como interpretam o mundo, se relacionam com seus pares e com 
seu entorno? O que lhes parece interessante, desafiador e promotor de suas 
experiências e aprendizagens? Tomar as relações das e entre as crianças 
como central para organizar o planejamento pedagógico significa, também, 
buscar permanentemente maneiras de ampliar seus repertórios partindo de 
seus próprios indicativos. 

Destacamos a importância do planejar ações que envolvam todos os mo-
mentos do cotidiano e não apenas pensar em atividades específicas, tidas, 
tradicionalmente, como mais importantes. A brincadeira é fundamental e, 
se por ora não a prevemos como ela transcorrerá entre as crianças, planejar 
a observação desses momentos torna-se critério para a efetivação da docên-
cia na Educação Infantil. Assim como atentar-se a que elementos, materia-
lidades e espaços podem ser organizados e fornecidos a elas para terem seu 
brincar potencializado. A brincadeira da criança, ainda que livre e espon-
tânea, é atividade e, na perspectiva histórica cultural de Vigotski, é ativida-
de principal, lugar privilegiado em que pelo brincar as crianças também se 
constituem, aprendem, se desenvolvem e têm a chance de tornarem situa-
ções diversas em efetivas experiências (VIGOTSKI, 2008).

O planejamento das Estratégias da Ação Pedagógica a que podemos lan-
çar mão devem ter centralidade nas relações (entre as crianças, das crian-
ças com os adultos, com os objetos) e na brincadeira entendo-as como um 
conjunto de ações que devem ser planejadas, ao mesmo tempo em que pre-
cisam dar espaço para o inusitado acontecer. Por isso, a importância de um 
olhar atento e uma escuta sensível e apurada ao que as crianças revelam ao 
efetivar suas interações no espaço coletivo da Educação Infantil. 

Neste processo, cabe destacar a importância de superar uma dimensão 
conservadora que se paute na valorização quantitativa de atividades desco-
nectadas entre si e do contexto maior, que sequer consideram as vivências e 
63  Aqui nos referimos à escrita enquanto representação da fala por meio de letras, palavras 
e textos. Embora sua apropriação seja fundamental no processo de desenvolvimento do hu-
mano, na Educação Infantil, o processo de apropriação da escrita tem início e acontece por 
outras expressividades, principalmente, por rabiscos e desenhos que são significados sim-
bolicamente pelas crianças. Tal como foi tratado no Nap Linguagens.
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os percursos de vida das crianças do grupo. É necessário atentar para que 
o planejamento seja estruturado com foco nas relações sociais e na brinca-
deira, espaço onde a criança amplia suas condições comunicativas, produz 
a discursividade e as narrativas. 

Planejar de forma propositiva exige observação minuciosa e um co-
nhecimento apurado sobre quem são as crianças com quem atuamos, quais 
seus contextos de vida e de relações.  Em dinâmicas semanais, é necessário 
articular as descobertas sobre as crianças com diferentes possibilidades de 
brincadeiras, pelas relações que estabelecem entre si, e são estabelecidas 
com elas, e pelas diferentes linguagens que manifestam, considerando as 
mudanças que elas nos apresentam e as respostas que nos dão sobre aquilo 
que lhes propomos.

Desta forma, torna-se possível reavaliarmos o proposto e estabelecer-
mos novas estratégias de ação pedagógica que permitam uma relação em 
uma via de mão dupla em que, embora a responsabilidade por planejar e 
propor seja dos adultos (profissionais que atuam com as crianças), elas (as 
crianças) participam continuamente desse movimento quando são ouvidas 
e indagam o que lhes foi oferecido e quando as profissionais docentes ava-
liam continuamente suas práticas pedagógicas. 

Cabe, ainda, dizer que as Unidades Educativas, ou as profissionais, po-
dem optar por elaborar um plano anual ou uma carta de intenção, tendo 
como premissa a articulação com a brincadeira enquanto eixo estruturan-
te e com os NAPs (Núcleos da Ação Pedagógica) no sentido de estabelecer 
aquilo que é imprescindível que seja proposto às crianças ao longo de um 
ano letivo. Para planejar a partir da brincadeira, das interações e dos NAPs 
é necessário compreendê-los como interrelacionados, ou seja, quando a 
criança brinca ela está em interação com alguém ou algo. Ela estabelece 
interações a partir das relações sociais e culturais que lhes são estabeleci-
das, recriando novas formas de interagir com o entorno, buscando se co-
municar por diferentes linguagens, diferentes formas de se expressar. As 
crianças, ao interagirem umas com as outras, com os adultos, com a natu-
reza e com diferentes linguagens (sonora corporais, visuais, verbal, escrita 
e literária) têm a chance de ampliar seus repertórios descobrindo suas po-
tencialidades, tendo as profissionais docentes como articuladoras dessas 
vivências por meio de um planejamento sistematizado.

 No entanto, é necessário termos atenção para que esse documento seja 
flexível e permita o acolhimento do que as crianças vão nos revelando com 
o passar dos dias. Outrossim, esta elaboração, enquanto diretriz de traba-
lho para determinado grupo de atuação, não substitui, de forma alguma, 
o planejamento em curta periodicidade sobre o que propor às crianças. 
Como já mencionado anteriormente nesse texto, planejar significa consi-
derar o tempo das crianças, a organização dos espaços internos e externos 
e o acesso às de materialidades, as diferentes ações de cuidado (higiene, 
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alimentação, afeto, sono, acolhida, despedida, inserção etc.) que compõem 
as relações educativo-pedagógicas.

Definir o que planejar é questão central quando se assume, dialogi-
camente, a docência a partir do que as crianças expressam. O fato de pro-
fissionais e crianças enunciarem, escutarem e serem escutadas em nada 
retira a responsabilidade e a autoridade pedagógica das profissionais do-
centes. Como visto anteriormente, o planejamento na Educação Infantil 
exige permanente reflexão sobre quem são os sujeitos a quem dirigimos as 
ações. Este aspecto é fundamental e necessita observação atenta por par-
te das profissionais docentes sobre quem são as crianças do seu grupo de 
atuação, levando em consideração as especificidades de cada grupo. Para 
tanto, é necessário contextualizar quando se trata de bebês, crianças bem 
pequenas e crianças pequenas suas origens, seu contexto social e cultural e 
as famílias considerando as suas potências e não pelo que lhes falta.

De onde vieram? Qual a profissão da família? Quais são as expectativas 
da família em relação à Unidade Educativa? Quem mora com a criança em sua 
casa? Quem cuida da criança fora do horário da Unidade Educativa? Quais 
seus hábitos alimentares? A criança apresenta alguma restrição alimentar? 
Como costumam dormir, por quanto tempo e em quais horários? Do que 
brincam as crianças e com quem? Onde brincam? Entre tantas outras ques-
tões que vão muito além da simples descrição de quantas meninas e quantos 
meninos compõem o coletivo e suas respectivas idades. Estas informações 

também são importantes, mas necessitamos conhecer 
mais dos gostos, dos desagrados e dos interesses das 
crianças que compõem cada coletivo. 

As propostas precisam ser pensadas tendo em 
conta os aspectos que mencionamos acima. Nesse 
sentido, vale remetemo-nos ao Currículo da Educação 
Infantil da RMEF (FLORIANÓPOLIS, 2015) que apre-
senta vastas possibilidades de proposições por grupo 
etário e em consonância com os NAPs. Significa dizer 
que o Currículo da Educação Infantil é um documen-
to de consulta e de orientação pedagógica e dialoga e 
complementa o que apresenta as Diretrizes Educacio-
nais Pedagógicas para a Rede Municipal de Educação 
Infantil de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 2010) e 
Orientações Curriculares (FLORIANÓPOLIS, 2012) no 
que concerne à brincadeira e aos NAPs. 
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Partindo do que já dissemos acima, consideramos, ainda, 
importante constar no planejamento, de forma sistematizada, 
o modo como as profissionais docentes pretendem propor e 
desenvolver as situações planejadas. Isto não significa seguir 
um roteiro e uma lista de tarefas a serem cumpridas, ao con-
trário, significa, antes de tudo, prever que aspectos são im-
portantes serem estabelecidos como caminho possível para a 
efetivação do planejamento, tais como: 

• Propor alternativas de escolha para as crianças;

• Organizar os materiais de modo que estejam acessíveis e dis-
poníveis às crianças;

• Possibilitar que as crianças continuem a proposta em outro 
tempo futuro;

• Estabelecer qual, ou quais, espaços da Unidade Educativa po-
dem abrigar a proposta;

• Considerar o papel que os espaços — tanto internos, quanto 
externos — têm na proposta;

• Respeitar o interesse de cada criança em participar ou não 
do que está sendo proposto e, quando necessário, estabelecer 
a divisão em pequenos grupos;

• Organizar o espaço, tempo e materiais para que as crianças 
que não estejam envolvidas em uma dada proposta possam fa-
zer outras escolhas; 

• Levantar quais acordos precisarão ser negociados entre as 
profissionais de sala;

• Negociar que, enquanto uma docente realiza uma proposta 
com um pequeno grupo de crianças, quais outras estratégias a 
outra profissional poderá utilizar para com as demais crianças.

Assim, planejar o cotidiano das crianças de 0 a 5 anos nas 
instituições de Educação Infantil requer a utilização de dife-
rentes ferramentas: a observação constante e sistemática e 
o registro e a análise dos mesmos numa constante avaliação. 

Para aprofundamento acerca da 
organização do tempo, espaço e 
materialidades, sugerimos os  
seguintes estudos: 

AGOSTINHO, Katia Adair. O espaço 
da creche: que lugar é esse? In: 26ª 
Reunião Anual da Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação. Grupo de Trabalho 07 – 
Educação e Infância. 2003. Poços 
de Caldas, MG, 2003b. Disponível 
em: https://www.anped.org.br/sites/
default/files/t073.pdf 

GUIMARÃES, Daniela. Educação 
Infantil: espaços e experiências. In: O 
cotidiano na Educação Infantil. Brasília: 
Ministério da Educação, Boletim 
Salto para o Futuro, 2006. pp. 28-45. 
Disponível em: http://www.google.
com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.
escolasapereira.com.r%2Farquivos 
%2F175810Cotidiano.
pdf&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1
QJ2VHAXlAuJk_gSPq1OT3

BROERING, Adriana de Souza. 
Arquitetura, espaços, tempos e 
materiais: a educação infantil na Rede 
Municipal de Ensino de Florianópolis 
(1976-2012). Dissertação (Mestrado 
em Educação) – Universidade 
do Estado de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2014. Disponível em: 
http://www.faed.udesc.br/arquivos/
id_submenu/151/adriana_de_souza_
broering.pdf

https://www.anped.org.br/sites/default/files/t073.pdf
https://www.anped.org.br/sites/default/files/t073.pdf
http://www.escolasapereira.com.br/arquivos/175810Cotidiano.pdf
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.escolasapereira.com.br%2Farquivos%2F175810Cotidiano.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1QJ2VHAXlAuJk_gSPq1OT3
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.escolasapereira.com.br%2Farquivos%2F175810Cotidiano.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1QJ2VHAXlAuJk_gSPq1OT3
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.escolasapereira.com.br%2Farquivos%2F175810Cotidiano.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1QJ2VHAXlAuJk_gSPq1OT3
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.escolasapereira.com.br%2Farquivos%2F175810Cotidiano.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1QJ2VHAXlAuJk_gSPq1OT3
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.escolasapereira.com.br%2Farquivos%2F175810Cotidiano.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1QJ2VHAXlAuJk_gSPq1OT3
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.escolasapereira.com.br%2Farquivos%2F175810Cotidiano.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1QJ2VHAXlAuJk_gSPq1OT3
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/151/adriana_de_souza_broering.pdf
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/151/adriana_de_souza_broering.pdf
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/151/adriana_de_souza_broering.pdf
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Desta maneira, podemos melhor conhecer o vivido e re-
planejar as experiências a serem propostas e as formas de 
organização dos espaços, dos tempos e dos materiais para 
estes fins. 

Os espaços, tempos e materialidades, cuidadosamente 
planejados, podem potencializar as relações entre crian-
ças da mesma idade e de diferentes idades favorecendo, 
também, as profissionais docentes e novas escolhas do que 
propor na medida em que as primeiras vão significando os 
espaços internos e/ou externos das Unidades Educativas ao 
interagirem com elas. Entretanto, é importante considerar 
que o espaço externo deve ser planejado como uma exten-
são do espaço interno e vice versa64. 

• Considerar a indicação das crianças no planejamento de 
tempos, espaços e materiais;

• Planejar os espaços, tempos e materiais para infância; 

• Planejar espaços que facilitem a interação das crianças, 
entre elas e com os objetos; 

• Planejar a distribuição dos móveis e materiais de modo 
que as crianças possam receber atenção individual das pro-
fissionais docentes;

• Planejar o acesso das crianças, desde bebês, aos espaços 
externos, parque, horta, corredores, bosque, hall de entra-
da, refeitório e banheiro;

• Planejar espaços que privilegiem as relações sociais;

• Planejar e prever possíveis formas de mediar as relações 
entre as crianças e delas com os adultos;

• Planejar o registro das narrativas produzidas pelas crian-
ças e que constituem as suas relações;

• Planejar a organização dos espaços de forma que acolha a in-
dividualidade das crianças, profissionais docentes e famílias;

64  O termo espaço interno refere-se à sala referência e espaço externo 
todo espaço institucional fora da sala referência.

Os seguintes textos oferecem 
subsídios para compreendermos 
a importância do planejamento 
em relação a espaços, tempos e 
materiais.

A organização dos espaços e 
dos materiais e o cotidiano na 
educação infantil
HORN, Maria da Graça. A 
organização dos espaços e 
dos materiais e o cotidiano na 
educação infantil. Brincar e 
Interagir nos Espaços da Escola 
Infantil, Porto Alegre: Penso, 
2017.p. 17-21. Disponível em:
https://statics-americanas.
b2w.io/sherlock/books/
firstChapter/131938082.pdf 

BARROS, Flávia Cristina Oliveira 
Murbach de; RAIZER, Cassiana 
Magalhães; SINGULANI, 
Renata Aparecida Dezo. A 
organização do espaço e 
as práticas pedagógicas na 
educação infantil: processos 
humanizadores. In: X EDUCERE 
CONGRESSO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO, agosto de 2011, 
Curitiba. Anais eletrônicos. p. 
7535-7544.Disponível em:
 https://educere.bruc.com.br/
CD2011/pdf/5354_3374.pdf

https://statics-americanas.b2w.io/sherlock/books/firstChapter/131938082.pdf
https://statics-americanas.b2w.io/sherlock/books/firstChapter/131938082.pdf
https://statics-americanas.b2w.io/sherlock/books/firstChapter/131938082.pdf
https://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/5354_3374.pdf
https://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/5354_3374.pdf
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• Planejar e prever a alternância dos materiais e a periodicidade de troca 
de elementos;

• Planejar a organização e compartilhamento dos materiais com as profis-
sionais docentes que compõem o grupo de atuação e com as crianças.

As estratégias de organização dos espaços podem considerar a consti-
tuição de pequenos grupos, de forma simultânea, para favorecer as relações. 
Os espaços organizados por diferentes cantos compõem uma possibilidade 
metodológica para acolher pequenos grupos de crianças (RINALDI, 2014). 
Sejam cantos que representem um supermercado, escritório, biblioteca, 
restaurante, pequenos ateliês de artes, teatro, entre outros.  No entanto, tor-
na-se necessário alternar constantemente os cantos para que as crianças te-
nham outras opções de escolha a partir de seu próprio interesse. 

Esta organização em pequenos grupos propicia mais privacidade no 
encontro das crianças entre si e com as profissionais docentes, potenciali-
za as relações que dele provém e pode permitir que a criança brinque sozi-
nha (mas sob a observação das profissionais) se essa for a sua preferência. 
Os espaços internos e externos devem ser cuidadosamente planejados 
como espaços de relações que envolvem as crianças entre si, as profissio-
nais docentes e os materiais que o compõem. 

É importante prever no planejamento espaços aconchegantes para 
acolher a singularidade das crianças que, por vezes, querem abrigar-se em 
um espaço mais privado diante do grupo que pertence ou, até mesmo, ne-
cessitam de uma atenção mais individualizada. 

O planejamento dessa organização deve garantir que os espaços e 
materiais sejam alternados, variados, acolhedores, instigantes e desa-
fiadores. Deste modo, as possibilidades de escolha que o espaço oferece 
às crianças permitem que seus próprios interesses e tempos sejam respei-
tados, além de poder contar com a atenção individual da profissional do-
cente, quando necessário, aspectos aos quais devem ser permanentemente 
observados e avaliados. 

No item a seguir será abordado a avaliação e seus desdobramentos a 
partir da avaliação de contexto.
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A avaliação na  
educação infantil

Na Educação Infantil a Avaliação é definida pela legis-
lação como um processo que pode se efetivar mediante pro-
cedimentos para acompanhar e registrar o desenvolvimento 
da criança, sem finalidade de seleção, promoção ou classifi-
cação na continuidade dessa etapa educativa (BRASIL, 1996, 
2009)65 .

Assumir essa abordagem implica em ampliar as perspec-
tivas sobre a avaliação focada na singularidade da crian-
ça como coautora de seus processos educativos de modo 
a considerar a finalidade desta primeira etapa da Educação 
Básica (BRASIL, 2011). Nesse sentido, possibilita o “acesso a 
processos de apropriação, renovação e articulação de conhe-
cimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim 
como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, 
ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à inte-
ração com outras crianças” (BRASIL, 2009, p. 2-3).

Assim, a avaliação está nos valores atribuídos a aspectos 
relacionais e formativos mais amplos, contrapondo-se  a sa-
beres sistematizados.  A origem do latim da palavra “avaliar” 
vem da composição a-valere, que significa “dar valor a ...”. 
Deste modo, consideramos que o valor da avaliação está no 
acompanhamento contínuo dos processos vividos no con-
texto educacional de experiências e aprendizagens, seja indi-
vidualmente ou em grupo.  

Essa perspectiva fundamenta o caráter formativo da 
avaliação, tanto para crianças, quanto para adultos, baseado 
na documentação pedagógica, pois o que emerge dos docu-
mentos de avaliação (re)direciona as vivências compartilha-
das no contexto educativo ativadas pelos próprios processos 
que a avaliação permite rever e repropor (MORO, 2011).  

65  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Lei Federal 
n.º 9.394, de 26/12/1996, Resolução CNE/CEB 5/2009. Fixa as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil Diário Oficial da União, 
Brasília, 18 de dezembro de 2009. 
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A potente articulação entre a avaliação da criança na 
Educação Infantil e a avaliação de contexto da Educação In-
fantil66, da qual a criança e os demais agentes são parte, pers-
pectivam o caráter formativo como aspecto fundante. 

A avaliação de contexto corresponde a avaliação da quali-
dade dos processos pedagógicos, insumos e o acesso ofertados 
às crianças da Educação Infantil em uma perspectiva participa-
tiva, democrática, negociada e formativa (BRASIL, 2015). 

Desde 2018, a Educação Infantil da RMEF encontra-se 
implicada na elaboração e implantação de um instrumento 
de Avaliação de Contexto. Este percurso formativo, tecido 
a muitas mãos, está constituído por um Grupo de Trabalho 
composto por profissionais da própria Rede com consultoria 

66  Para maior aprofundamento, sugere-se o estudo da obra:  Ministério 
da Educação. Educação Infantil: subsídios para a construção de uma 
sistemática de avaliação. Documento produzido pelo Grupo de Trabalho 
instituído pela Portaria n.º1.147/2011. Brasília: MEC/SEB/COEDI, 2012. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/
publicacoes?id=12579:educacao-infantil 

Para maior aprofundamento, sugere-
se o estudo da obra:  SOUSA, Sandra 
Zákia. Avaliação da Educação 
Infantil: questões controversas e 
suas implicações educacionais e 
sociais / Evaluation of early childhood 
education: Controversial issues 
and their educational and social 
implications. Revista de Educação PUC-
Campinas, [S.l.], v. 23, n. 1, p. 65-78, 
mar. 2018. ISSN 2318-0870. Disponível 
em: http://periodicos.puc-campinas.edu.
br/seer/index.php/reveducacao/article/
view/3958

Para melhor compreensão desta 
abordagem, indicamos o estudo do livro 
Contribuições para a Política Nacional: 
Avaliação em Educação Infantil a 
partir da Avaliação de Contexto. 
MEC/SEB/COEDI, 2015. Brasília, D.F., 
2015. Disponível em: http://portal.
mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=36641-
seb-avaliacao-educacao-infantil-
a-partir-avaliacao-contexto-
pdf&category_slug=marco-2016-
pdf&Itemid=30192

A avaliação da criança e 
avaliação de contexto: 
perspectivas formativas  
para a Educação Infantil

http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/publicacoes?id=12579:educacao-infantil
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/publicacoes?id=12579:educacao-infantil
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/reveducacao/article/view/3958
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/reveducacao/article/view/3958
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/reveducacao/article/view/3958
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=36641-seb-avaliacao-educacao-infantil-a-partir-avaliacao-contexto-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=36641-seb-avaliacao-educacao-infantil-a-partir-avaliacao-contexto-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=36641-seb-avaliacao-educacao-infantil-a-partir-avaliacao-contexto-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=36641-seb-avaliacao-educacao-infantil-a-partir-avaliacao-contexto-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=36641-seb-avaliacao-educacao-infantil-a-partir-avaliacao-contexto-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=36641-seb-avaliacao-educacao-infantil-a-partir-avaliacao-contexto-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=36641-seb-avaliacao-educacao-infantil-a-partir-avaliacao-contexto-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
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externa67. Esta abordagem formativa, que toma a participação 
como condição para legitimar seu próprio significado forma-
tivo, envolve a reflexão compartilhada entre os envolvidos e 
coloca-se como meta para a consolidação de uma Política de 
Avaliação que será instituída na Educação Infantil pela Pre-
feitura Municipal de Florianópolis.  

Esta abordagem requer que os envolvidos criem uma 
cultura formativa de análise, diálogo e (re)planejamentos 
contínuos, de modo a gerar a conscientização do próprio per-
curso que envolve seus saberes e fazeres (BONDIOLI, 2014) 
implicados na educação e o cuidado das crianças. Nesse sen-
tido, tomamos a avaliação da criança voltada aos processos 
educativos, pois centralizar-se em resultados inibe o seu di-
reito de ser criança nesta etapa da Educação Básica, conside-
rando que a ênfase está nas relações educativo-pedagógicas 
vivenciadas e não em uma avaliação com foco em resultados 
com finalidade de promoção para o ano ou etapa subsequente 
(BRASIL, 2015).  

A avaliação da criança diz respeito aos processos educa-
tivos, proporcionados pelas profissionais docentes, que são 
compartilhados com as crianças no cotidiano das Unidades 
Educativas (BRASIL, 2009, 2011, 2015). 

O caráter formativo da avaliação da criança evidencia 
a visibilidade dos processos educativos que, sobretudo, nos 
permitem ver, acompanhar e compreender como a criança 
estabelece relações no e com o mundo. Assim sendo, não 
devemos utilizar modelos de avaliação que centralizem-se 
em resultados que padronizem e descrevam o que as crianças 
fazem ou não. 

Para a interpretação/reinterpretação contínua, sensível 
e cuidadosa dos processos, de como as crianças interpretam 
e interrogam o mundo, torna-se necessário que o grupo de 
atuação assuma uma concepção de criança:

[...] enquanto sujeito histórico e de direitos que, nas inte-
rações, relações e práticas cotidianas que vivencia, cons-
trói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a socie-
dade, produzindo cultura (BRASIL, 2009, p. 19).

67  A elaboração e implantação do instrumento de Avaliação de Contexto 
está sob a consultoria técnica das Professoras Dra. Catarina Moro - UFPR 
e Dra. Angela Scalabrin Coutinho – UFPR.

Para ampliar o debate sobre o 
caráter formativo da avaliação, 
indicamos o estudo da dissertação: 
Avaliação de contexto na educação 
infantil: um processo de reflexão 
sobre o trabalho pedagógico 
em uma instituição educativa 
na Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis/SC. Dissertação de 
Mestrado em Educação, UDESC, 
Florianópolis, Andréia do Carmo, 
2018. 216 p. Disponível em:
https://sistemabu.udesc.
br/pergamumweb/
vinculos/000057/0000576b.pdf  

https://sistemabu.udesc.br/pergamumweb/vinculos/000057/0000576b.pdf
https://sistemabu.udesc.br/pergamumweb/vinculos/000057/0000576b.pdf
https://sistemabu.udesc.br/pergamumweb/vinculos/000057/0000576b.pdf
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Nessa perspectiva, a avaliação constitui princípios que 
consideram as crianças como partícipes corroborando para 
que as profissionais docentes estejam implicadas com uma 
postura investigativa, juntamente com as crianças, podendo 
assumir o contexto educativo como lugar de descoberta, in-
vestigação e construção do conhecimento. 

Reiteramos aqui a necessidade e a importância da hora 
atividade como momento apropriado para a realização da 
formação continuada, para estudos individuais e coletivos, 
para a reflexão e análise sobre a prática pedagógica à luz de 
fundamentos teóricos que fomentem a discussão e a revisão 
do nosso fazer docente. Aqui, ressaltamos a imprescindibili-
dade dos grupos de estudos envolvendo, sempre que possí-
vel, o maior número de profissionais de diferentes funções 
que, em alguma medida, também estão em contato com as 
crianças nos espaços das Unidades Educativas.

Avaliação como 
Documentação 
Pedagógica 
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A avaliação é parte integrante da documentação pedagógica, ou seja, 
juntamente com a observação, o (re)planejamento e o registro possui uma 
relação de interdependência contrapondo-se à ideia de uma sobreposição 
em que um está a serviço do outro.  

Nuvem de palavras 1 - A avaliação compõe  
a documentação pedagógica

Fonte: Elaborada com profissionais da Educação Infantil durante for-
mação ministrada pelo NUFPAEI, 2020.
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Esta relação de interdependência precisa ter assegurado 
um lugar, temporal e espacial, para ser constituído e efeti - 
vado, o que torna-se imprescindível que a equipe pedagógica, 
junto as profissionais que compõem o grupo de atuação, quali-
fique a hora atividade como uma das possibilidades de encon-
tro para colocar em debate o percurso vivenciado por cada 
criança, por um pequeno grupo e/ou pelo coletivo grupo de 
crianças. Nesse sentido, há a possibilidade das profissionais 
compartilharem a docência e olharem de dentro o que se en-
contra implícito na própria prática pedagógica. 

Consideramos que os processos educativos vivenciados 
estão em um tempo social, por isso, ao assumirmos a dimen-
são formativa da avaliação, assumimos o tempo como “um 
riquíssimo patrimônio social do saber” (ELIAS, 1998, p. 35). 
Neste caso, saberes que crianças e adultos compartilham, tal 
como são vividos, para além de um tempo físico, mero recep-
tor e organizador do cotidiano institucional.

É imprescindível que cada profissional, junto com as 
demais profissionais docentes, assumam o compartilha-
mento na elaboração da avaliação. Este compartilhamento 
docente torna-se fundamental no processo de corresponsa-
bilidade das profissionais acerca da educação das crianças e 
sobre o que é produzido de documentação pedagógica a res-
peito delas, partindo da interpretação de diferentes olhares, 
constituindo uma docência compartilhada. 

Esta fundamental estratégia de organização institucio-
nal emerge da necessidade (re)interpretativa dos dados cole-
tados que testemunharam os processos vividos sobre, mas 
principalmente, com as crianças para elaboração da avalia-
ção. Estes dados encontram-se implicados nas relações edu-
cativo-pedagógicas que são compartilhadas para e com as 
crianças, famílias e profissionais. 

 Nesse sentido, mesmo havendo consensos, e/ou dissen-
sos, o encontro com o outro oferece entrosamento e o forta-
lecimento de relações e constitui-se como uma possibilidade 
de reunirem-se para compartilhar a docência, escutar o outro 
e dialogar sobre e com a avaliação dos processos educativos. 
Estes encontros contribuem para uma docência comparti-
lhada na medida em que o grupo de atuação assume este es-
paço como um espaço de relações. 

Os dados coletados durante as vivências e as interpre-
tações e reflexões posteriores a estes dados, sejam registros 
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fílmicos, escritos, áudios ou fotográficos, que emergem do encontro entre 
as profissionais coloca em debate um percurso investigativo constituído 
nas vivências compartilhadas com as profissionais docentes, as crianças 
e a organização do espaço, tempo e materiais. Logo, a observação sensível 
do cotidiano oferece às profissionais uma variedade de vivências a se ex-
plorar, por isso, enquanto uma profissional docente está em relação direta 
com todas as crianças ou um pequeno grupo de crianças a segunda pro-
fissional docente poderá observar, coletar informações e descobertas e/
ou coordenar as proposições que as outras crianças estão envolvidas. Em 
um outro momento, essas docentes, junto ao seu grupo de atuação, trocam 
pontos de vista para ajustar o percurso de investigação que também inclui 
a avaliação (RINALDI, 2014). Isso nos leva a questionar:

• Qual o papel de cada profissional docente que compõe o grupo de atua-
ção, durante o ano letivo, no processo de elaboração da avaliação?

Uma vez que todos as docentes do grupo de atuação têm voz ativa para 
colocar seus pontos de vista, olhar e ver cada criança e o grupo, isto nos 
traz implicações metodológicas, pois reafirmam o papel de que cada profis-
sional é corresponsável por interpretar coletivamente as vivências. Assu-
mir essa corresponsabilidade, compartilhadamente, implica em assumir 
autoria na efetivação da docência e na elaboração contínua da documen-
tação pedagógica. 

 Se a avaliação dos processos evidencia o como a crian-
ça estabelece relações com e no mundo, será que quan-
do seguimos um padrão rígido ou único como referência 
(mesmo que seja parte desse documento institucional) es-
tamos considerando a singularidade de cada criança?

Entendemos que o encontro entre o grupo de atuação 
para debater o percurso vivenciado de cada criança, de um 
pequeno grupo e/ou de todo o grupo de crianças, possibi-
lita-os tomar consciência do seu próprio fazer, tornando-o 
visível. O que  “não se limita, então, a tornar visível o que 
já existe, mas faz as coisas existirem porque as torna visí-
veis, portanto, possíveis” (PROJECT ZERO, 2014, p. 22) de 
interpretação no debate ao potencializar as relações cons-
tituídas no contexto educativo.

Para potencializar o encontro entre o grupo de atua-
ção torna-se necessário articular o debate considerando os princípios das 
DCNEI (2009) que indicam procedimentos para acompanhamento da prá-
tica pedagógica e para avaliação da criança:
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I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e inte-
rações das crianças no cotidiano;
II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 
(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.);
III - a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação 
de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos 
pela criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, transições 
no interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-
-escola/Ensino Fundamental);
IV - documentação específica que permita às famílias conhecer o traba-
lho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e 
aprendizagem da criança na Educação Infantil;
V - a não retenção das crianças na Educação Infantil (BRASIL, 2009, p. 22).

Diante dos princípios abordados, consideramos que, neste encontro 
entre o grupo de atuação, haja uma profissional docente para coordenar o 
debate68 e, então, coletivamente, tornar explícito os múltiplos registros, ma-
nifestos por meio da observação e escuta sensível de cada criança realizado 
pelas profissionais docentes; a interpretação e registro coletivo levantados 
da criança e do grupo de crianças para a compreensão dos mesmos, o que 
constitui a avaliação um processo de corresponsabilidade e a organização 
e o planejamento de como acontecerá o encontro para o compartilhamento 
da avaliação com as crianças, famílias e profissionais. 

Nesse sentido, a avaliação ocorre permanentemente e emprega dife-
rentes meios como a observação, o registro, a reflexão sobre o desenvol-
vimento das proposições, sobre as hipóteses e descobertas das crianças 
(BRASIL, 2011). Assim, o encontro entre o grupo de atuação torna-se uma 
das possibilidades de ressignificarmos o compartilhamento da avaliação 
considerando-a como prática permanente de acompanhamento da criança 
nesta etapa da Educação Básica e na continuidade da mesma. Deste modo, 
a avaliação “e outros dados sobre a criança devem acompanhá-la ao longo 
de sua trajetória da Educação Infantil e ser entregue por ocasião de sua ma-
trícula no Ensino Fundamental para garantir a continuidade dos processos 
educativos vividos pela criança” (BRASIL, 2009, p. 17).

68  Como possibilidade para a realização destes encontros consideramos necessário que 
haja um (a) profissional responsável e um suplente de modo que, na ausência do titular, 
o suplente possa assumir a tarefa de coordenar o encontro. Ao(s) supervisor(e)s e direção 
cabe o papel de articular e acompanhar todo processo de organização do encontro com o 
grupo de atuação. 
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A avaliação e  
seus instrumentos

P odemos narrar e comunicar a avaliação utilizando 
diferentes instrumentos que tornam visíveis a 
trajetória de cada criança na Educação Infantil. 

O relatório de vivências, portfólios e histórias das relações 
são alternativas entre muitos outros instrumentos possíveis 
de serem utilizados para comunicar a avaliação que narra as 
infâncias reveladas na constituição das relações.  Conforme 
apresentamos a seguir:

Nuvem de palavras 2 - A avaliação  
e seus instrumentos

Fonte: NUFPAEI, 2020.
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Nesse sentido, cada um dos instrumentos apresenta 
aspectos estruturais diferentes, mas todos enaltecem a im-
portância de reconhecermos o como a criança revela-se 
protagonista de suas vivências. Portanto, caberá a Equipe Pe-
dagógica da Unidade Educativa:

• Coordenar como cada grupo de atuação acompanhará o 
percurso de cada criança ao longo do ano letivo;

• Debater e definir com o coletivo de profissionais docentes 
qual instrumento será utilizado como avaliação da criança 
na Unidade Educativa;

• Articular encontros periódicos entre as profissionais 
docentes que compõem o grupo de atuação para o compar-
tilhamento das descobertas de cada criança e do grupo de 
crianças; 

• Considerar como periodicidade de compartilhamento da 
avaliação a possibilidade de revelar e comunicar o percurso 
de cada criança ao longo do tempo;

• Coordenar como cada grupo de atuação organizará o 
compartilhamento contínuo da avaliação com as crianças, 
famílias e profissionais docentes, demais profissionais e co-
munidade educativa ao longo do tempo;

• Articular como será arquivado na unidade educativa a 
avaliação da criança (como memória pedagógica e política) 
para que outras profissionais docentes consultem o percur-
so que foi vivenciado pela(s) criança(s) e adultos, conheçam e 
compreendam a prática pedagógica e replanejem sua própria 
prática a fim de dar continuidade, ampliar e complexificar as 
relações educativo-pedagógicas compartilhadas com e para 
as crianças.

As profissionais do grupo de atuação podem criar fer-
ramentas para registrar a avaliação, seja em um caderno ou 
pasta arquivo com o nome da criança e a data, entre outros. 
Cada docente, junto ao grupo de atuação, pode decidir a fre-
quência com que os registros acontecerão. Lembramos que 

Para aprofundamento teórico 
da avaliação na educação 
infantil na perspectiva 
da garantia dos direitos 
fundamentais das crianças 
sugerimos o estudo do 
artigo: RIBEIRO, Bruna. 
Avaliação da aprendizagem 
na educação infantil: um 
estudo exploratório em 125 
municípios brasileiros. Revista 
Linhas. Florianópolis, v. 19, 
n. 40, p. 218-245, maio/ago. 
2018. Disponível em:
https://www.revistas.udesc.
br/index.php/linhas/article/
view/1984723819402018218 

https://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/1984723819402018218
https://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/1984723819402018218
https://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/1984723819402018218
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a todo momento nosso olhar é surpreendido pelas sutilezas que a criança 
nos revela. 

Assim, é fundamental que o instrumento escolhido para avaliar de-
monstre, em sua narrativa, a singularidade da criança apresentando a es-
tética que ela revela em sua autoria ao criar suas produções, manifestando 
o que foi vivido por ela ao expressar, interpretar e comunicar o mundo. Isso 
nos convoca a questionar:

• Os documentos de avaliação de um grupo de crianças se diferem entre si? 
Por quê?

• A periodicidade com que esse documento é elaborado e compartilhado 
com as crianças, famílias, profissionais docentes, demais profissionais e 
comunidade educativa revela os processos educativos vivenciadas ao longo 
do ano por cada uma delas? Por quê?

A avaliação é uma narrativa que construímos e oferecemos à criança 
e aos outros, portanto, o seu registro escrito e fotográfico pode comunicar 
de maneira compreensiva as relações àqueles que não estavam no contex-
to educativo. Essa narrativa visibiliza o valor que o contexto educativo, in-
tencionalmente planejado pelas docentes, oferece às crianças para que os 
processos e experiências vividas se revelem. Nesse sentido, não há como 
narrar sem considerar o contexto no qual as profissionais docentes, pela 
intencionalidade pedagógica, compartilham com as crianças. 

Tais narrativas apresentam relações que já aconteceram. Sua riqueza 
reside na exposição, por meio de palavras e imagens, que revelem, ainda, 
que na sua incompletude o enredo de uma relação ou de uma série de re-
lações que mostram de fato o percurso dos processos de aprendizagem da 
criança e um caminho de pesquisa para as docentes. 
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Nesse sentido, torna-se necessário que as Unidades Educativas emi-
tam documentos de avaliação a ser entregues aos responsáveis das crian-
ças permitindo o acompanhamento dos seus processos de aprendizagem 
e desenvolvimento (BRASIL, 2013)69. O que implica considerar que a equi-
pe pedagógica e as profissionais docentes precisam dialogar e escolher o 
instrumento que permitirá elaborar esse documento e, sobretudo, estar 
atentas para que ele tenha coerência com as reflexões que evidenciam a 
importância do processo e de uma criança capaz e potente70.

As indicações feitas anteriormente, sobre produzir registros escritos, 
fotográficos, fílmicos, reunir as produções de autoria das crianças, sejam 
seus desenhos, pinturas ou fotos de suas esculturas, entre outros, docu-
mentam os processos da criança ou do grupo de crianças. Entretanto, estas 
são algumas possibilidades, entre outras, para coleta de dados e posterior 
análise, elaboração e comunicação às crianças, famílias e profissionais. 
Apresentamos a seguir alguns dos instrumentos de avaliação, quais sejam,  
relatório de vivências, portfólio e as histórias das relações.

 

Relatório de vivências

O cotidiano institucional nos oferece muitas possibilidades 
para focar nosso olhar e escuta sensíveis e perceber, captu-
rar, interpretar e compreender as sutilezas que a criança nos 

revela, tal como já vimos na seção das observações e registros. O relatório 
de vivências engloba a síntese do acompanhamento e um conjunto de re-
gistros realizados pelas docentes sobre cada criança durante um determi-
nado período de tempo. Quanto maior o período entre a elaboração de um 
relatório e de outro, maior serão as escolhas do que incluir nesta síntese 
que explicitará, como já referido, a singularidade de cada criança com nar-
rativas que traduzem as relações vividas no contexto educativo sem objeti-
vo de uma perspectiva classificatória ou homogeneizadora. 

A referência para a elaboração da avaliação será a própria criança, ela 
é nosso ponto de partida para compreender suas descobertas, avanços e 
potencialidades, sem expectativas adultocêntricas, a partir de critérios es-
tabelecidos que as enquadram em padrões que não correspondem aos seus 

69  A Lei n.º 12.796, de 4 de abril de 2013, altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para dispor sobre a organização 
da Educação Infantil e dar outras providências.
70  Este processo de produção da avaliação está ancorado no Art. 12 na Resolução n.º 
01/2017 do Conselho Municipal de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 2017).
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modos de brincar e interagir e se apropriar das situações que 
lhes são propostas.

Este relatório narra relações que estão implicadas com 
sentidos e significados únicos para cada criança, diferente de 
um instrumento que padroniza pontos de chegada comuns e 
produtos finais.  

As narrativas de cada criança são singulares e expres-
sam as relações vividas e constituídas por ela com o acom-
panhamento contínuo das docentes, por isso não podemos 
seguir modelos que engessam as dinâmicas vividas. Observar 
e apreender o valor das sutilezas presentes nas vivências em 
um contexto relacional de expressões e de escuta sensível e 
peculiar das narrativas potencializa a elaboração de relató-
rios de vivências, de modo que revelem como a criança inter-
preta o mundo à sua maneira. 

Portfólio 

O portfólio é um instrumento que também po-
tencializa os aspectos formativos da avaliação 
ao dar visibilidade aos processos educativos 

com maior regularidade durante o ano letivo para as crian-
ças, famílias, profissionais docentes, demais profissionais 
e comunidade educativa, o que torna suas interpretações e 
narrativas contínuas ao longo do tempo. Este instrumento, 
permite rememorar vivências junto com as crianças ao en-
globar as relações que as constituíram no percurso na Edu-
cação Infantil. O portfólio pode acompanhar a criança de um 
ano para o outro, fazendo-a partícipe do processo ao narrar 
sua própria história e ao participar da construção do mesmo.  

Longe de ser uma coleção de produções, com detalhes 
escolhidos sob a lógica adultocêntrica, o portfólio é um ins-
trumento vivo, organizado por todo o grupo de atuação e re-
úne as produções e as narrativas da(s) criança(s) que podem 
ser partícipes de sua elaboração. Este instrumento vivo con-
textualiza como os processos foram vivenciados e legitima 
um lugar efetivo para a participação da criança  na prática 
pedagógica, ao possibilitá-la reconhecer-se no instrumento, 
rememorar e contar suas experiências, descobertas e apren-
dizagens. 
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Ao oportunizar a reflexão das dinâmicas e processos vi-
vidos como um continuum, damos visibilidade  a voz ativa da 
criança na Unidade Educativa e, ao disponibilizarmos que 
o mesmo esteja  acessível a elas, famílias, profissionais do-
centes, demais profissionais e comunidade educativa duran-
te todo o ano letivo o tornamos um documento legítimo de 
acompanhamento das crianças no contexto educativo.   

A s  histórias das relações são pequenas narrativas 
em que um episódio vivenciado pode reunir re-
gistros escritos e fotográficos dispostos em uma 

sequência de imagens ou não71. Elas informam e comunicam 
as relações da criança, com outras crianças e com os adultos, 
sejam, nas brincadeiras, nas interações e nas diferentes lin-
guagens com o mundo natural, social e cultural. As imagens 
podem compor um episódio que abarca um conjunto de ce-
nas, sejam no: 

Grande Plano Geral:

 O ambiente ganha destaque com a(s) criança(s) que com-
põem a cena.

                                          
71   As imagens de cada criança, profissional docente e famílias em fotos 
ou vídeos devem estar devidamente autorizadas com assinatura dos 
mesmos, ou responsável, antes da publicação.

Histórias 
das relações
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 Plano Geral: 

Destaca a relação da criança com o ambiente.
 

Plano de Detalhe: 

Revela o que produz sentido na cena.

Fonte: (BRASIL, 2018)
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Nesse sentido, entrelaçam a observação sensível das re-
lações vivenciadas no cotidiano, a interpretação do processo 
de conscientização do próprio fazer e do que há de visível e 
invisível nessas relações que são compartilhadas para e com 
as crianças e a documentação enquanto memória que visibili-
za o presente e guarda o passado que narra as infâncias.

A periodicidade de elaboração e compartilhamento das 
histórias das relações são contínuas ao longo do tempo. Ten-
do em vista que são constituídas por uma compreensão e sen-
sibilidade docente capaz de apreender e significar a criança 
como ela é no sentido de recolher as sutilezas que revela. 
Constituídas a partir da intencionalidade pedagógica, as His-
tórias das Relações podem abranger a mesma estrutura bási-
ca das narrativas como: enredo, personagens, tempo, lugar e 
desfecho.

Os registros em fotografias ou vídeos realizados durante 
a observação enriquecem o olhar interpretativo fazendo ver 
o que não conseguimos acessar durante o cotidiano institu-
cional.  A situação fotografada não se repete e essa unicidade 
coloca em suspensão as relações memoráveis e nos faz perce-
ber a importância de rever, reler, discutir e interpretar o que 
aconteceu na situação experienciada oferecendo, também, 
possibilidades de comunicar a avaliação para as crianças, fa-
mílias, profissionais docentes, demais profissionais e comu-
nidade educativa durante todo o ano. 

 A seguir, apresentamos um conjunto de aspectos que in-
tegram a prática pedagógica e que são objetos de atenção das 
Estratégias da Ação Pedagógica, seja a observação, o registro, 
o planejamento e a própria composição das narrativas que 
compõem os instrumentos de avaliação na Educação Infantil.

Para aprofundar os 
estudos relacionados a 
Documentação Pedagógica 
e fotografia, sugerimos 
o texto de Paulo Fochi, 
Documentação Pedagógica: 
concepções e articulações, 
publicado pelo MEC / 
UNESCO em 2018.
Disponível em: https://www.
obeci.org/_files/ugd/d6771 
e_c25532129b34a5a920a 
e6e657eb9e93.pdf

https://www.obeci.org/_files/ugd/d6771e_ac25532129b34a5a920ae6e657eb9e93.pdf
https://www.obeci.org/_files/ugd/d6771e_ac25532129b34a5a920ae6e657eb9e93.pdf
https://www.obeci.org/_files/ugd/d6771e_ac25532129b34a5a920ae6e657eb9e93.pdf
https://www.obeci.org/_files/ugd/d6771e_ac25532129b34a5a920ae6e657eb9e93.pdf
https://www.obeci.org/_files/ugd/d6771e_ac25532129b34a5a920ae6e657eb9e93.pdf
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Inserção

• Uma breve apresentação do grupo de crianças;

• Apresentação do processo de inserção das crianças: individual e coletivo;

• Como foi para elas as primeiras semanas na Unidade Educativa?

• O que propomos, planejamos e oferecemos a elas?

• O que descobrimos sobre suas preferências?

• Com quem cada criança estabeleceu os primeiros laços de afeto?

• Como foi a participação das famílias neste processo?

• Como foi planejada a interação com as famílias?

Alimentação

• Qual a relação que a criança estabeleceu com os alimentos que lhes foram 
oferecidos?

• Quais foram suas preferências?

• O que foi proposto para tornar os momentos de alimentação diversifica-
dos e atraentes às crianças?

Dimensões da Ação 
Pedagógica para as 
Estratégias (observação, 
registro, planejamento e 
avaliação):  alguns indicativos
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• Quais relações foram estabelecidas com crianças de ou-
tros grupos e com adultos que ocupam diferentes funções 
nestes momentos? Existiu compartilhamento?

Descanso e sono

• Quais estratégias foram criadas para as crianças repousa-
rem?

• Todas dormiram ou necessitaram dormir? Por quê?

• Por quanto tempo?

 • O que foi proposto para as crianças que não desejaram 
dormir?

Momentos de higiene

• Quais interações a criança fez nestes momentos?

• Como a criança participou efetivamente dos momentos 
que foi conduzida à higiene? (Escovação de dentes, higiene 
das mãos, trocas de roupas, calçados etc.)

• E os bebês e as crianças bem pequenas: que comunicação 
foi feita a eles nos momentos da troca de fraldas, de roupa 
ou de higiene de mãos ou boca? 

• E quando foi necessário o banho, como este processo foi 
conduzido? Que respostas eles nos fornecem?

Processos comunicativos das e entre as crianças,  
desde bebês

• Como foi a interação dos bebês entre eles e deles com os 
objetos e materialidades disponibilizados?

• Como o bebê se apropriou e manifestou seus processos 
comunicativos? Por quais estratégias (riso, olhares, choro, 
silêncio, balbucios, gestos, palavras, movimentos, manipu-
lação, brincadeira...)?

A ideia de simbolizar vem do 
conceito de função simbólica 
pautado em Vigotski (2007). 
Para o autor, a simbolização 
representa uma ação que, por 
meio da imaginação, o sujeito, 
seja criança ou adulto, representa 
uma ação ou um objeto com o 
uso de outro ou por diferentes 
expressões. Por exemplo, a criança 
utiliza um carrinho como se fosse 
um telefone, levando-o ao ouvido. 
Assim, está exercendo uma função 
simbólica. O gesto, o rabisco, 
o desenho, a letra também são 
representações de algo. É nesse 
sentido que entendemos ser 
necessário ter atenção ao que 
a criança está simbolizando/
representando ao se expressar.
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• Como as crianças de um a três anos manifestaram a linguagem? Que es-
tratégias de comunicação utilizaram? Além dos elencados acima, quais ou-
tros (rabiscos, canto, brincadeiras...)?

• Foi observado a criança simbolizar nos momentos de interação e brinca-
deira?

E as crianças maiores?

• Como se expressaram e o que comunicaram?

• De que dimensões da linguagem lançaram mão no cotidiano da Educação 
Infantil? Que linguagens foram mais frequentes, entre as buscadas pelas 
crianças e propostas pelos adultos?

• O que mostraram estar se apropriando? Sobre o que procuram saber e 
buscam apropriação? Quais são seus interesses?

• O que foi proposto para ampliar o conhecimento e as experiências das 
crianças e como elas responderam às nossas propostas? 

A brincadeira na Educação Infantil  

• Que lugar a brincadeira ocupa no nosso cotidiano?

• Como possibilitamos que as crianças brinquem durante o cotidiano?

• Como observamos e o que registramos a este respeito?

• Com quem a criança se relaciona mais ao brincar?

• Qual o papel do adulto diante da (s) brincadeira (s) constituída (s) com e 
entre as crianças?

• Quais relações as docentes estabelecem com as crianças a partir das brin-
cadeiras que são suscitadas com e entre elas?

As relações sociais: as interações das e entre as crianças

• Como é organizada a acolhida diária das crianças? Com quais materiais, 
recursos?
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• Como elas se relacionam com o grupo e com as proposições que lhes são 
feitas ao serem acolhidas?

• Como foi a interação das crianças entre elas e delas com as diferentes situ-
ações que lhes foram propostas?

• Como as crianças interagiram com os objetos, materiais e materialidades 
disponibilizados?

• Como fomentamos as relações sociais entre as crianças e delas com os adul-
tos no dia a dia? E com crianças de diferentes idades?

• Como promovemos a participação das crianças durante o cotidiano na Edu-
cação Infantil?

• E as famílias? Que lugar elas ocupam na Unidade Educativa e no grupo de 
crianças?

• Como a despedida das crianças é organizada?

• Quais espaços e situações são oportunizados a elas na espera por suas fa-
mílias?

• Qual o lugar que a família ocupa nessa interação com crianças e profissio-
nais no final do período? 

O corpo, a música e a sonoridade e o movimento

• O que observamos acerca dos movimentos corporais das crianças?

• Como elas se integram com a música, a dança, o canto e as narrativas?

• O que nos contam e o que contamos a elas?

• Qual tempo despendemos para escutá-las?

• E o canto? Como escutam, interpretam e cantam (reproduzem e reelabo-
ram as canções)?

• Quais desafios elas parecem superar? E o que fizemos para colaborar com 
elas neste processo?

A Natureza seus elementos e relações
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• O que foi proposto a este respeito nos grupos?

• Como cada criança se relaciona com os elementos da natureza?

• Que descobertas estas propostas suscitaram?

• Quais materialidades que envolvem a linguagem matemática estão acessí-
veis as crianças?

• Quais elementos da linguagem matemática foram possíveis observar?

As artes visuais e as relações sociais e culturais

• Quais situações as crianças vivenciaram para conhecer outras culturas 
diferentes do seu contexto?

• Que linguagens artísticas elas puderam vivenciar?

• Houve integração entre os diferentes grupos etários? Que ações foram 
propostas?

• Como a criança se relaciona com estas vivências?

  
Outras questões podem ser elaboradas a partir do cotidiano de cada Uni-

dade Educativa. Elas são ponto de partida para o debate da compreensão de 
como a singularidade de cada criança e do coletivo de crianças são constituí-
das no contexto educativo, dada a dimensão formativa da avaliação. 
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