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 RESUMO 
 

Esta pesquisa teve por objetivo investigar o lugar ocupado pela corporeidade na 
prática pedagógica do 2º período da educação infantil, que atende às crianças de 05 
anos de idade. Sendo, atualmente, o 2º período da educação infantil, a etapa que 
antecede a inserção das crianças no ensino fundamental, e diante da nossa tradição 
histórica de antecipação da escolaridade dos educandos em favor de sua 
“preparação” para uma aprendizagem intelectual socialmente reconhecida, existe a 
preocupação de que os processos globais de desenvolvimento humano, os quais 
envolvem o prazer, a entrega, o envolvimento, a interação e a expressividade, 
presentes na corporeidade, sejam suprimidos pela preocupação exacerbada com a 
cognição. Com o propósito de atender ao objetivo proposto, a presente pesquisa de 
abordagem qualitativa foi efetivada em duas escolas da rede municipal de ensino de 
Barbacena/MG, durante o 2º semestre de 2012. Utilizaram-se como métodos para 
coleta de dados, observações da prática pedagógica das turmas investigadas, e 
entrevistas com professoras e pedagogas das escolas-campo. Os dados foram 
sistematizados em categorias de análise e interpretados à luz do referencial teórico 
adotado. Os resultados indicam que a corporeidade dos alunos do 2º período da 
educação infantil encontra-se mutilada, obscurecida em sua plenitude por uma 
prática pedagógica que desconsidera a ludicidade, o brincar, o agir e o sentir como 
importantes aspectos para a aprendizagem intelectual. Como há tempos atrás, as 
políticas públicas voltadas à educação infantil, ainda hoje, são inexpressivas; é 
evidente a fragilidade na identidade deste nível de ensino, de forma que as escolas 
possuem dificuldade de integrarem ao desenvolvimento de seu trabalho, os 
aspectos cuidar/educar, situando-se, geralmente, em um ou outro polo. Professoras 
e pedagogas possuem uma concepção equivocada do termo corporeidade e 
apontam incoerências entre o discurso sobre a prática pedagógica e o que é 
realizado realmente. Os resultados desta pesquisa tornam-se mais relevantes, neste 
momento, com a promulgação da Lei nº 12796 de 04/04/2013, que amplia a 
obrigatoriedade escolar para a faixa etária a partir dos 4 anos de idade, no sentido 
de permitir a reflexão mais aprofundada a respeito da formação integral das crianças 
da educação infantil, considerando-as em sua multidimensionalidade: emocional, 
sensível, estética, intelectual e motora. 
 
 
Palavras-chave: Corporeidade. Prática Pedagógica. Crianças de Cinco Anos. 
Segundo Período da Educação Infantil. 

 

 
 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

This research aimed to investigate the role played by corporeality in pedagogical 
practice of the second period of early childhood education, which serves five-year-old 
children. Being currently the second period of early childhood education, the stage 
that precedes the inclusion of children in elementary school, and before our historical 
tradition of anticipating the education of students in favor of their "preparation" for an 
intellectual learning socially recognized, there is concern that global processes of 
human development, which involve pleasure, delivery, engagement, interaction and 
expressiveness present in corporeality, are suppressed by exaggerated concern with 
cognition.  In order to meet the goal set, this qualitative study was carried out in two 
schools of the municipal schools in Barbacena / MG during the second half of 2012.  
Observations of teaching practice of the investigated groups, interviews with teachers 
and educators in schools-field were used as methods for collecting data. The data 
were organized into categories of analysis and interpreted in the light of the 
theoretical reference adopted. The results indicate that the corporeality of the 
students of the second period of early childhood education is mutilated, obscured in 
its fullness, for a pedagogical practice that disregards the playfulness, playing, acting 
and feeling  as important aspects to intellectual learning.  As long ago, the public 
policies for children's education, even today, are meaningless; fragility is evident in 
the identity of this level of education so that schools have difficulty integrating the 
development of their work, the aspects care / education to stand, usually at either 
pole. Teachers and educators have a misconception of the term corporeality and 
inconsistencies between the discourse on teaching practice and what is done, 
indeed. The results of this research become more relevant at this moment with the 
promulgation of Law No. 12796 of 04/04/2013, which extends compulsory education 
for children aged from 4 years old, in order to allow deeper reflection about the 
integral formation of children in early childhood education, considering them in its 
multidimensionality: emotional, sensitive, aesthetic, intellectual and motor. 
 

Keywords: Corporeality. Teaching Practice. Five-Year-Old Children. Second Period 

of Early Childhood Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

O começo de tudo... 

 

 Minha trajetória profissional se fez, até hoje, no campo da educação. Em 

2005, tive a oportunidade de ampliar minha atuação, sendo convidada, após análise 

de currículo, a lecionar no ensino superior, no curso de formação de professores, o 

Normal Superior, que mais tarde, tornou-se Pedagogia, do Instituto Superior de 

Educação Dona Itália Franco/Universidade do Estado de Minas 

Gerais/UEMG/Barbacena. No universo acadêmico, me deparei com um novo 

contexto de atuação e discussão docente – a pesquisa e a extensão, e com todas as 

exigências que advinham daí, como a necessidade de ampliação da formação para 

o exercício da docência no nível superior de ensino – mestrado/doutorado. 

Iniciei, então, minha jornada em busca de aprovação em um curso de pós-

graduação, em nível de mestrado em Educação. Em 2007, participei do processo 

seletivo da Universidade Federal de São João del-Rei, mas, infelizmente, não fui 

aprovada na etapa da entrevista. Determinada a prosseguir, fiz, em 2008, inscrição 

para cursar, na mesma universidade, a disciplina isolada Corporeidade, 

expressividade e educação, ministrada pela professora Drª. Lucia Helena Pena 

Pereira, para a qual fui selecionada. As discussões realizadas a partir dos conteúdos 

enfocados, nesta disciplina, me faziam refletir, cada vez mais profundamente, sobre 

a prática pedagógica escolar, que acompanhava, diariamente, como pedagoga de 

uma escola da rede municipal de Barbacena/MG. 

Em suma, a disciplina discutia a formação integral do homem, destacando as 

ricas possibilidades de que o processo de ensino e aprendizagem escolar dispõe 

para potencializar as ações educativas, no sentido da construção do pensamento e 

da expressividade a partir da interação entre sujeito e objeto, em um espaço de 

alegria, criatividade, entrega e integração dos envolvidos, de forma a possibilitar um 

entrelaçamento saudável entre a razão e a emoção, entre corpo e cognição. Essas 

questões, especialmente, no momento da então recente implantação do ensino 

fundamental de 9 anos, que inseria, obrigatoriamente, as crianças de 6 anos de 

idade no ensino fundamental, eram, no mínimo, provocadoras. Podia perceber, 

nitidamente, como a rotina educativa das turmas que eu acompanhava deixava de 
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considerar as atividades ludoexpressivas, o brincar, a sensibilidade e a estética na 

sua formação escolar, a partir da transposição de níveis de ensino. Essas reflexões 

contribuíram muito para a minha atuação profissional, orientando as professoras da 

educação infantil e do ensino fundamental I no desenvolvimento do trabalho 

pedagógico e interativo que realizavam junto aos alunos, na compreensão e 

tratamento dispensados às crianças e nas discussões que mantive com as alunas 

do curso de formação de professores. 

O tempo se passou e, finalmente, fui aprovada no Programa de Pós-

graduação da Universidade Federal de São João del-Rei. Em 2012, iniciei o 

mestrado em educação, sob a orientação da professora Drª. Lucia Helena Pena 

Pereira. Meu foco, ainda era a corporeidade. Meu público, agora, o 2º período da 

educação infantil... 

 

Pesquisando...   

 

A educação infantil, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 

e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 (LDB), obteve o 

reconhecimento oficial de nível de ensino pertencente à educação básica. Sendo 

assim, este segmento de educação formal obteve destaque, passando a ocupar o 

lugar de primeira etapa de uma educação essencial, necessária ao desenvolvimento 

de todos os indivíduos. 

A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança até cinco anos de idade. Nesse sentido, entende-se que a prática educativa 

direcionada a essas crianças deve se fundamentar na corporeidade, concepção que 

considera o homem como um ser indivisível, complexo, pleno. Portanto, prevê, no 

seu processo de desenvolvimento, a unicidade corpo-mente, contrariando uma 

tradição intelectualista de formação do sujeito. Nessa perspectiva, torna-se 

necessário pensar uma educação escolar, uma instituição, profissionais, projetos e 

propostas pedagógicas adequados à formação integral da criança na faixa etária 

atendida pela educação infantil, levando em conta sua natureza, necessidades e 

características físico-biológicas, socioculturais e psicológicas. 

Para orientar a prática pedagógica desenvolvida nas escolas de educação 

infantil, os documentos oficiais que refletem os anseios das políticas públicas 
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voltadas para esse nível de ensino abordam importantes questões que devem ser 

consideradas pelos profissionais da Educação na formação global dessas crianças. 

Orientam-nos para o reconhecimento da criança como um ser social, histórico, de 

natureza singular, que pensa e sente o mundo de um jeito muito próprio, que 

constrói o conhecimento a partir das interações que estabelece com as outras 

pessoas e com o meio em que vive, a partir de um intenso trabalho de criação, 

significação e ressignificação experimental, e não apenas baseado em cópia da 

realidade. Um sujeito produtor e produto da cultura, ser único, completo, em 

crescimento e desenvolvimento de todas as suas potencialidades nos domínios 

afetivo, motor e cognitivo. 

A inteligência não é só herdada geneticamente, nem só transmitida pelo 

ensino, mas construída pela criança a partir do nascimento, na interação social, 

mediante a ação sobre os objetos, as circunstâncias e os fatos. É importante 

ressaltar que esta inteligência não diz respeito apenas ao saber intelectual, mas 

também a um saber corporal, a uma inteligência emocional que envolve o 

autoconhecimento, a percepção adequada de nós mesmos, a expressividade de 

nossas emoções. Pois, da mesma forma que temos dificuldade de inserção social 

ocasionada pela falta de escolaridade ou por uma escolaridade mais elementar, 

também temos dificuldade de nos colocarmos no mundo sem a força de nossa 

expressividade. É necessário um equilíbrio entre o nosso pensar e o nosso sentir 

para o desenvolver saudável, pleno, absoluto do ser humano.  

A formação dos profissionais da educação, então, deve incluir o conhecimento 

das bases científicas do desenvolvimento da criança, da produção de aprendizagens 

e a habilidade de reflexão sobre a prática, de sorte que esta se torne, cada vez mais, 

fonte de novos conhecimentos e habilidades na educação de crianças. Além da 

formação acadêmica prévia, requer-se a formação permanente, inserida no trabalho 

pedagógico, nutrindo-se dele e renovando-o constantemente, voltada, sobretudo à 

promoção de uma educação mais humana e justa, cujo foco seja a inter-relação 

pessoal qualitativa. O documento oficial Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil, em seu volume 1, destaca:  

 

A intenção de aliar uma concepção de criança à qualidade dos serviços 
educacionais a ela oferecidos implica atribuir um papel específico à 
pedagogia desenvolvida nas instituições pelos profissionais de Educação 
Infantil. Captar necessidades que bebês evidenciam antes que consigam 
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falar, observar suas reações e iniciativas, interpretar desejos e motivações 
são habilidades que profissionais de Educação Infantil precisam 
desenvolver, ao lado do estudo das diferentes áreas de conhecimento que 
incidem sobre essa faixa etária, a fim de subsidiar de modo consistente as 
decisões sobre as atividades desenvolvidas, o formato de organização do 
espaço, do tempo, dos materiais e dos agrupamentos de crianças (BRASIL, 
2008, p. 15). 

 

Nessa perspectiva, entende-se que, no que diz respeito às interações sociais, 

a diversidade de parceiros e experiências potencializa o desenvolvimento infantil. 

Crianças expostas a uma gama ampliada de possibilidades interativas têm seu 

universo pessoal de significados ampliado desde que se encontrem em contextos 

coletivos de qualidade, independente de sua origem social, étnico-racial, credo 

político ou religioso. Daí a necessidade de escolas infantis e profissionais da 

educação romperem com a dificuldade pedagógica de aceitar e acreditar que 

atitudes e atividades corporais e lúdicas são também necessárias ao 

desenvolvimento intelectual da criança. 

Encontra-se, nesta questão, o meu interesse pelo tema. Sendo, como já disse 

antes, técnica em educação da rede municipal de ensino de Barbacena, exercendo 

a função de Supervisora Pedagógica na Escola Municipal Padre Sinfrônio de Castro, 

que atende a alunos da Educação Infantil na faixa etária de 5 anos e Ensino 

Fundamental I – alunos de 6 a 10 anos de idade - e professora do Instituto Superior 

de Educação Dona Itália Franco/ Universidade do Estado de Minas 

Gerais/UEMG/Barbacena, do Curso de Pedagogia, atuo diretamente na Educação, 

há alguns anos. E venho percebendo a redução na rotina diária da educação infantil 

de atividades corporais, artísticas, lúdicas, de brincadeiras e aulas no pátio, 

principalmente, na faixa etária que antecede a entrada da criança no ensino 

fundamental. Esta questão também se apresenta nos relatos das alunas do curso de 

Pedagogia, quando comentam sobre rotinas e práticas pedagógicas observadas no 

cotidiano da educação infantil. 

Pesquisas recentes demonstram que, a partir da implantação do ensino 

fundamental de 09 (nove) anos, tornando obrigatória a matrícula das crianças de 

seis anos de idade neste nível de ensino, houve uma mudança considerável na sua 

rotina escolar diária. Essas crianças, que antes pertenciam ao segmento da 

educação infantil com uma educação formal orientada para a promoção da 

socialização, da interação lúdica, agora, pertencendo ao ensino fundamental, 

passam quase a totalidade do tempo escolar às voltas com as atividades individuais 
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de alfabetização, não sendo considerado, no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem destas, o respeito às suas características etárias, sociais, 

psicológicas e cognitivas, mas principalmente, as características de organização dos 

níveis de ensino. 

Sendo, atualmente, o 2º período da educação infantil, a etapa que antecede a 

inserção das crianças no ensino fundamental, e diante da nossa tradição histórica de 

antecipação da escolaridade dos educandos em favor de sua “preparação” para uma 

aprendizagem intelectual socialmente reconhecida, existe a preocupação de que os 

processos globais de desenvolvimento humano, os quais envolvem o prazer, a 

entrega, o envolvimento, a interação e a expressividade, aspectos inerentes à 

corporeidade, sejam suprimidos pela preocupação exacerbada com a cognição.  

Dessa forma, esta pesquisa tem por objetivo principal investigar o lugar 

ocupado pela corporeidade na prática pedagógica direcionada às classes do 2º 

período da Educação Infantil (faixa etária de 05 anos), que antecedem a inserção 

desses alunos no ensino fundamental, devido a uma exigência de prepará-los para 

uma escolarização socialmente reconhecida e para a alfabetização formal.  

Outros objetivos serão perseguidos na concretização desta pesquisa: 

apresentar um perfil histórico e legal da educação infantil; discutir o significado da 

corporeidade para a educação infantil; analisar a concepção das professoras e 

pedagogas que atuam no 2º período da educação infantil sobre corporeidade; 

averiguar como se manifestam as práticas pedagógicas das professoras do 2º 

período da Educação Infantil de duas escolas da rede pública de Barbacena 

evidenciando se adotam ou não posturas e metodologias pedagógicas que atendem 

à perspectiva da corporeidade; investigar possíveis inadequações das práticas 

pedagógicas direcionadas ao 2º período da educação infantil, e neste caso, sinalizar 

se esta etapa da educação infantil está se constituindo em um “período preparatório” 

ao ingresso dos alunos no ensino fundamental, visando o “desenvolvimento das 

capacidades de aprendizagem formal e da inteligência”. 

Estas discussões serão feitas, principalmente, a partir dos estudos de Henri 

Wallon, enfocando a importância da integração das dimensões cognitiva, afetiva e 

motora para o desenvolvimento infantil, bem como dos estudos da Professora 

Doutora Lucia Helena Pena Pereira sobre corporeidade e prática educativa, e ainda, 

do que dispõem os documentos oficiais que norteiam a organização escolar da 

educação infantil, de acordo com as políticas públicas vigentes. 
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A estruturação deste trabalho se faz em 3 (três) capítulos. O capítulo 1 

apresenta um perfil histórico e legal da educação infantil, dando ênfase ao contexto 

brasileiro. Ainda apresento, a partir dos assuntos abordados, reflexões, 

questionamentos sobre a atual situação deste nível de ensino em nosso país. Estes 

questionamentos buscam respostas no desenvolvimento do trabalho. 

No capítulo 2, a partir de discussões sobre a inferiorização do corpo em 

relação à razão na sociedade capitalista, apresento a corporeidade como a 

concepção que pode efetivar a educação integral do homem. Esta concepção 

permeia as discussões deste trabalho, considerando-se o homem como uma 

unidade complexa, sendo, ao mesmo tempo, um ser natural, biológico, social, 

cultural e espiritual. Concepção esta que, portanto, prevê seu desenvolvimento 

global, entrelaçando na expressão e ação humanas o corpo, a razão, a emoção, o 

pensamento, o sentimento. Para fortalecer esse pensamento, são apresentados os 

resultados dos estudos de Henri Wallon, que defende o desenvolvimento da criança 

concreta, completa e contextualizada. Nesse sentido, sua formação deve se realizar 

na indissociabilidade entre os aspectos afetivo, motor e cognitivo, sendo a escola o 

lugar privilegiado para o desenvolvimento pleno do homem “geneticamente social”.  

O capítulo 3 apresenta os caminhos metodológicos percorridos para a coleta 

e análise dos dados obtidos, e os resultados da pesquisa face ao objetivo principal 

em diálogo com a teoria apresentada nas discussões trazidas. 

Nas considerações finais, destaco pontos importantes do trabalho e reflito 

sobre as contribuições da pesquisa para a atualidade. 
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CAPÍTULO 1 

A INFÂNCIA E A EDUCAÇÃO INFANTIL NOS TRILHOS DA HISTÓRIA 

 

A Educação Infantil conquistou e vem conquistando, nas últimas décadas, 

espaço importante na formação e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos. No 

Brasil, a partir da Constituição de 1988, em seu artigo 208, inciso IV, a educação 

infantil oferecida em creches e pré-escolas passou a ser, pelo menos legalmente, 

um dever do Estado e um direito da criança. Na atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9394/96 (LDB), a Educação Infantil aparece como a primeira 

etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança até 5 anos de idade. 

Essas conquistas estão diretamente relacionadas à trajetória histórica da 

humanidade em relação aos sentimentos e valorização atribuídos à infância pelas 

sociedades a partir das modificações econômicas e políticas da estrutura social.  

Foram, também, fruto de demandas, movimentos, reivindicações da sociedade civil, 

conforme esta mudava seu olhar sobre as crianças, considerando suas 

especificidades, particularidades e tomando consciência da importância das 

experiências na primeira infância. 

A visão da infância modificou-se no tempo e essas transformações 

influenciaram os processos educativos das crianças. O historiador francês Philippe 

Ariès (1981), com base em seus estudos comportamentais e psicológicos da criança 

e da família, ao se referir à relação ambivalente que a sociedade medieval adulta 

mantinha com as crianças, afirma:  

 

[...] o sentimento de infância não existia [...]. O sentimento de infância não 
significa o mesmo que afeição pelas crianças: corresponde à consciência da 
particularidade infantil, essa particularidade que distingue essencialmente a 
criança do adulto, mesmo jovem. Essa consciência não existia (p. 99).  
 

 Essa falta de sentimento e consciência da sociedade medieval em relação ao 

infante se justifica pelo fato de que, assim que as crianças tinham condições de viver 

sem os cuidados da mãe ou ama, ingressavam na sociedade dos adultos e com eles 

se confundiam. Esse tipo de relação era motivado pelo alto nível de mortalidade 

infantil que reduzia as possibilidades de uma criança sobreviver.  
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O sentimento de infância fundamenta-se na consideração da criança como 

uma pessoa com características específicas que a diferenciam de um adulto, mas 

com condições de se desenvolver e progredir em suas capacidades de um adulto 

em potencial. Esse sentimento aparece nos séculos XVI e XVII, com as seguintes 

características: a “paparicação” e a “moralização”. 

 O sentimento relativo à “paparicação” desenvolveu-se no meio familiar, na 

convivência com as crianças ainda pequenas, e foi por Ariès (1981, p. 100) definido 

como “um novo sentimento de infância [...] em que a criança, por sua ingenuidade, 

gentileza e graça, se tornava uma fonte de distração e de relaxamento para o 

adulto". 

 O sentimento de “moralização” relacionava-se com a preocupação com a 

moral e o psicológico infantis. Surgiu entre os moralistas, eclesiásticos e educadores 

do século XVII, portanto, no meio exterior à família, mas foi também por ela 

incorporado. Inspirou a educação até o século XX, na cidade e no campo, entre a 

burguesia e o povo. Voltava-se à disciplina e racionalização dos costumes, 

percebendo as crianças como “frágeis criaturas de Deus que era preciso ao mesmo 

tempo preservar e disciplinar” (ARIÈS, 1981, p. 105). Observa-se, neste período, um 

esforço por entender a mentalidade da criança, “um ser imperfeito e incompleto” 

(KRAMER, 2011, p. 18), surgindo, então, interesse pela Psicologia, a qual poderia 

contribuir para o conhecimento das características psicológicas, emocionais, 

interiores dos infantes. De forma velada, as contribuições da Psicologia, poderiam 

sinalizar melhores e mais eficazes, meios de controle, moralização e 

disciplinarização das crianças. Porém, a ênfase, recaía nas contribuições da 

Psicologia em relação à adequação de uma educação para a formação de homens 

racionais e cristãos. Nessa perspectiva, Ariès (1981) afirma: 

 

Era preciso conhecê-la melhor [a infância] para corrigi-la, e os textos do fim 
do século XVI e do século XVII estão cheios de observações sobre a 
psicologia infantil. Tentava-se penetrar na mentalidade das crianças para 
melhor adaptar a seu nível os métodos de educação (p. 104).  

 

 Mais tarde, no século XVIII, associam-se às preocupações mencionadas 

acima, dois novos elementos no cuidado com as crianças: a higiene e a saúde física. 

Este interesse ultrapassava o cuidado com as pessoas já doentes, e pensava-se, 

também agora, em termos de prevenção.  
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 Neste contexto, percebe-se que a família inicia um novo sentimento em 

relação às crianças. Preocupa-se e zela muito mais pelos pequenos, procurando 

protegê-los, educá-los e prepará-los melhor para a vida adulta. Essa nova 

preocupação refletia os ideais de uma sociedade capitalista, a partir da qual, a 

educação era considerada como um valioso instrumento de emancipação do ser 

humano. Entretanto, o poder emancipatório da educação destinava-se às classes 

dominantes, restando às classes dominadas, uma educação para a alienação. 

 

Tudo o que se referia às crianças e à família tornara-se um assunto sério e 
digno de atenção. Não apenas o futuro da criança, mas também sua 
simples presença e existência eram dignas de preocupação – a criança 
havia assumido um lugar central dentro da família (ARIÈS, 1981, p. 105). 
 

 A definição, a significação de infância foi se transformando ao longo da 

história a partir das formas de organização das diferentes sociedades, o que implica 

mudança na inserção e no papel social exercido pela criança na comunidade. Com o 

estabelecimento da sociedade capitalista, urbano-industrial, à infância é devotada 

uma preocupação com o seu futuro, com a sua escolaridade, qualificação e 

competência para a construção de uma vida social bem sucedida. Segundo Kramer 

(2011, p. 19), “na sociedade burguesa, ela [a criança] passa a ser alguém que 

precisa ser cuidada, escolarizada e preparada para uma atuação futura”. Este novo 

sentimento, esta nova preocupação com a formação e desenvolvimento da criança 

agregou-se e complementou os aspectos da “paparicação e moralização” que 

caracterizavam os sentimentos de infância nos séculos XVI e XVII e direcionavam os 

seus processos de educação e cuidados.  Assim, essa criança que necessitava ser 

escolarizada, ainda permanecia sendo vista pelos adultos como um ser angelical, 

indefeso e dotado de uma razão frágil. Era necessário, protegê-la e educá-la para o 

fortalecimento das capacidades de um adulto em potencial e para atuar na direção 

da consolidação do capitalismo. 

  Segundo Kuhlmann (2004, p. 19), “esse sentimento teria se desenvolvido 

inicialmente nas camadas superiores da sociedade: o sentimento da infância iria do 

nobre para o pobre”. É nesse sentido que aparecem críticas à consideração da 

criança como ser único, igual, pertencente a uma população homogênea. Pois, 

conforme já foi afirmado anteriormente, a ideia de infância é determinada 

historicamente pela transformação das formas de organização das sociedades, as 



23 
 

 

quais são constituídas por diferentes classes sociais, onde os papéis da criança, da 

família, se diferenciam quanto aos processos socioeconômicos, culturais, produtivos 

e escolares que vivenciam. Em relação a essa questão Kramer (2011) afirma:  

 

A idéia de uma infância universal foi divulgada pelas classes dominantes 
baseada no seu modelo padrão de criança, justamente a partir dos critérios 
de idade e de dependência do adulto, característicos de um tipo específico 
de papel social por ela assumido no interior dessas classes (p. 19). 
 

 Ao se estabelecer uma concepção única de infância, postula-se uma 

igualdade entre as crianças, bem como a abstração de sua condição humana, o que 

vai de encontro ao fato real de diferenciação das condições socioeconômicas e 

culturais de vida das diversas classes sociais que implicam modos diversos de ser e 

estar no mundo.  

 Um salto na trajetória histórica da humanidade revela um grande avanço na 

concepção de criança nos dias atuais. Fatores como a crescente urbanização, frente 

a uma sociedade cada vez mais capitalista, que demandou, dentre outros, 

processos de redemocratização social e a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, bem como a evolução das pesquisas e saberes sobre o infante, 

contribuíram para que à criança fosse atribuída uma nova concepção, atualmente, 

bastante difundida e defendida (pelo menos teoricamente). Esta concepção percebe 

a criança como um ser histórico, ativo, situado em determinado contexto, de onde 

recebe influência cultural, ao mesmo tempo em que também influencia, 

culturalmente, o meio em que vive. Um ser que, embora dependente do adulto para 

sobreviver, é dotado de potencialidades humanas, as quais vão se desenvolvendo 

em processos de interação social com indivíduos com modos histórico e 

culturalmente determinados de agir, pensar e sentir. Nesses processos interativos, a 

criança vai constituindo sua personalidade, sua maneira de ser e estar no mundo, 

através de relações intensas, completas, profundas, onde não há como dissociar as 

dimensões cognitivas e afetivas e, nem mesmo, os planos psíquicos e fisiológicos do 

desenvolvimento decorrente.  

  

A criança é um sujeito social e histórico que está inserido em uma 
sociedade na qual partilha de uma determinada cultura. É profundamente 
marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também contribui 
com ele (BRASIL, 1994a). A criança, assim, não é uma abstração, mas um 
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ser produtor e produto da história e da cultura (FARIA, 1999). (BRASIL, 
2008, p. 13). 
 

 Assim conceituada, é importante olhar para a criança considerando-a em sua 

realidade, materialidade e constituição histórica, conhecendo como se dá o seu 

processo de inserção na sociedade, como se dão as suas relações com a produção 

da vida material, situando-a social, cultural e economicamente na classe social a que 

pertence. Nessa perspectiva, as crianças precisam ser percebidas como “indivíduos 

de pouca idade que são afetados diferentemente pela situação de classe social”. 

(KRAMER, 2011, p. 24). Essa percepção, de acordo com a autora, seria um 

caminho adequado para se pensar e implementar atendimento adequado à infância. 

 As diferentes concepções de infância envolveram e envolvem diversas 

posturas sociais e formas de atendimento às crianças, as quais estão embasadas 

em crenças que nem sempre se concretizam, na prática, de forma explícita. Ou seja, 

às vezes, pode haver discrepâncias entre o que a teoria defende e o que é realizado 

concretamente. Geralmente, são disfarçados preconceitos que contribuem para que 

o desenvolvimento dos processos de atendimento à criança esteja direcionado à 

manutenção da precária situação socioeconômica a que ela já pertence. O 

atendimento educacional direcionado à primeira infância1, aqui, considerando as 

crianças pertencentes ao segmento da educação infantil, apresenta situações que 

atraem críticas nessa direção. 

 

 1.1 A infância nos séculos XIX e XX e suas implicações pedagógicas na 

educação infantil 

 

 Em um cenário ocidental marcado pela crença no progresso e na ciência, 

entre os séculos XIX e XX, as sociedades ansiaram por evolução se apropriando de 

um sentido de civilização que primava por um maior desenvolvimento social. Nessa 

perspectiva, cresceram o interesse e a necessidade de implantação e expansão de 

instituições sociais, dentre as quais se destacavam as instituições de educação 

infantil, consideradas como modernas e científicas. Essas instituições dedicadas à 

educação popular centravam suas ações na assistência social. A fim de suprir 
                                                           
1Apesar de o termo primeira infância estar sendo utilizado neste trabalho para referir-se às crianças 

da educação infantil, segmento de ensino de interesse deste trabalho, é sabido que este engloba, 
também, crianças da faixa etária de 6 anos. 
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carências de saúde e nutrição, de ordem sociocultural e escolar, foram implantados 

programas de educação pré-escolar de cunho compensatório. Kramer (2011) assim 

situa a educação compensatória: 

 

Parte-se da hipótese de que a concepção de infância implícita nos discursos 
oficiais, [...] supõe que existe um padrão médio, único e abstrato de 
comportamento e desempenho infantil: as crianças das classes sociais 
dominadas (economicamente desfavorecidas, exploradas, marginalizadas, 
de baixa renda) são consideradas “carentes”, “deficientes”, “inferiores” na 
medida em que não correspondem ao padrão estabelecido. Faltariam a 
estas crianças, “privadas culturalmente”, determinados atributos, atitudes e 
conteúdos que deveriam ser nelas incutidos (p. 24).  
 

 A autora expõe uma forte tendência da educação compensatória: a privação 

cultural, a qual se apoia nas “carências e insuficiências” de ordem social, intelectual 

e afetiva a que as classes dominantes julgavam (ou julgam?) que as crianças das 

classes sociais menos favorecidas estavam submetidas. Sob uma visão 

preconceituosa da pobreza, considerada uma mazela social que impedia o 

desenvolvimento socioeconômico, foram difundidas e valorizadas as pré-escolas 

como instituições capazes de promover mudança social, transformando as crianças 

desfavorecidas em verdadeiros cidadãos. Configurava-se, dessa forma, um tipo de 

educação que tinha como objetivo reduzir ou eliminar as desvantagens 

socioculturais e educacionais, ou seja, a “falta” de conhecimento, de afetividade, de 

escolaridade, etc, que as crianças das classes populares apresentavam em relação 

às demais. 

 Com relação a essa educação pré-escolar, Kuhlmann (2004) afirma: 

  

[...] no processo histórico de constituição das instituições pré-escolares 
destinadas à infância pobre, o assistencialismo, ele mesmo, foi configurado 
como uma proposta educacional específica para esse setor social, dirigida 
para a submissão não só das famílias, mas também das crianças das 
classes populares. Ou seja, a educação não seria necessariamente 
sinônimo de emancipação. 
[...] A pedagogia das instituições educacionais para os pobres é uma 
pedagogia da submissão, uma educação assistencialista marcada pela 
arrogância que humilha para depois oferecer o atendimento como dádiva, 
como favor aos pouco selecionados para receber. Uma educação que parte 
de uma concepção preconceituosa da pobreza e que, por meio de um 
atendimento de baixa qualidade, pretende preparar os atendidos para 
permanecer no lugar social a que estariam destinados. Uma educação bem 
diferente daquela ligada aos ideais de cidadania, de liberdade, igualdade e 
fraternidade (p. 182-183). 
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 Essa educação preparava o pobre para ser um sujeito civilizado, feliz e 

resignado com o lugar social a que pertencia, através da oferta de um ensino de 

baixa qualidade.  

Ainda, de acordo com Kuhlmann (2004), o fato de as instituições de educação 

infantil serem vinculadas a órgãos governamentais de serviço social e não de 

educação, bem como a presença marcante do médico-higienismo na educação dos 

pequenos, focado em orientações relacionadas aos cuidados fisiológicos das 

crianças, às noções de puericultura (a qual foi inserida no currículo das escolas 

normais), a orientações para a construção de prédios para o funcionamento de 

escolas infantis, culminou na polarização assistência X educação. Estes aspectos 

passaram a ser considerados como opostos e a prevalência de um ou de outro nas 

instituições é que diferenciavam o tipo de educação praticada nas escolas infantis. 

Assim sendo, as escolas de caráter assistencialista, supostamente, não disporiam 

de preocupações educativas, objetivos educacionais e seus métodos pedagógicos 

não teriam a mesma origem teórico-prática dos aplicados nas escolas destinadas à 

elite. Essas escolas passaram a ser vistas como lugares de guarda, destacando os 

aspectos: médico-higiênico, jurídico-policial e religioso nas orientações da prática 

pedagógica.  

 O médico-higienismo influenciou as questões educacionais a partir das 

descobertas no campo da epidemiologia que “dotaram a medicina e a higiene de 

uma autoridade social incontestável” (KUHLMANN, 2004, p. 90). Os higienistas 

contribuíram com orientações para a construção de escolas, a implantação de 

serviços de inspeção médico-escolar, com sugestões para o desenvolvimento e 

formação das crianças, principalmente, através da puericultura, que orientava mães 

e profissionais da educação infantil em relação aos cuidados corretos e eficientes 

que deveriam ser dispensados às crianças.  

 Os estudos de Kuhlmann (2004) mostram que a influência jurídico-policial 

preocupava-se com a educação moral das crianças desvalidas e abandonadas. 

Intencionava-se reduzir/eliminar a marginalidade através da retirada das crianças 

pobres da rua, que deveriam frequentar creches e jardins de infância, onde 

aproveitariam o ensino público. A orientação das famílias dessas crianças, incutindo-

lhes no espírito os valiosos resultados da instrução, também seria importante para o 

alcance desse objetivo. Outras ações relacionadas à assistência de menores 

infratores, como o auxílio a juízes de órfãos no amparo e proteção aos menores 



27 
 

 

material e moralmente abandonados, dentre outras, também atendiam à intenção de 

redução da marginalidade. 

 A influência religiosa atuava no sentido de conformar a classe menos 

favorecida à sua condição subalterna, em nome da ordem natural de Deus. Imbuída 

de fé, do temor a Deus, a classe trabalhadora, então, resignada, não se revoltaria 

socialmente, ameaçando a tranquilidade da elite.   

 A educação infantil sustentada na assistência social, na abordagem da 

privação cultural e na educação de cunho compensatório atraiu muitas críticas, 

embasadas na discriminação social, no controle da classe trabalhadora e na 

manutenção do poder da classe dominante. Nesse sentido, a padronização das 

crianças no desenvolvimento do processo educativo é bastante censurada. 

Comparadas com as crianças das classes dominantes, as quais constituíam 

modelos de virtudes, saberes, aptidões, as crianças das classes dominadas eram 

vistas como carentes, deficientes, incapazes de aprender na escola. Essa 

inferioridade é determinada pela inadequação do meio e da família, os quais não 

forneceriam à criança estimulação suficiente ou forneceria em excesso e de forma 

desorganizada. A pré-escola funcionaria como instrumento de mudança social, pois, 

estaria possibilitando a todas as crianças a igualdade de oportunidades de acesso à 

escolarização, à aprendizagem de conteúdos formais e, consequentemente, a 

garantia de dispor de todas as vantagens sociais e culturais que a escola pode 

proporcionar.  

Nessa perspectiva, as críticas referem-se às inadequações teóricas, políticas 

e sociais presentes nestas ideias. A começar pela adoção de uma concepção 

abstrata de criança, analisada pela vertente da natureza infantil e não como um ser 

único, situado em um contexto social real, com condições objetivas de vida. Kramer 

(2011) destaca que 

 

[...] a abordagem da privação cultural postula que existe uma estreita 
relação entre o desenvolvimento da criança e sua origem sócio-econômica, 
e que as causas de variações no desenvolvimento devem ser procuradas 
nas desigualdades culturais das famílias, estabelecidas a partir da classe 
social a que pertencem (p.34). 

 

 O significado político da educação compensatória estaria centrado, então, na 

igualdade de oportunidades, na superação das “faltas” a que as crianças das 

classes dominadas estariam submetidas. A escola como uma instituição neutra, 
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apolítica não teria responsabilidade sobre o insucesso do aluno, sendo o seu 

fracasso causado pelas suas incapacidades individuais. As suas limitadas condições 

de vida não eram consideradas como fatores determinantes do insucesso. A 

educação situada dessa forma oculta as inadequações políticas que delineiam este 

quadro. Por exemplo, a democratização do ensino não se efetiva apenas com a 

igualdade de oportunidades de acesso à escola da quase totalidade das crianças 

que antes não dispunham desse privilégio. Este processo só será pleno quando 

acontecerem modificações nas relações de produção, mudanças na infraestrutura 

econômica, o que efetivará mais que a igualdade de oportunidades, concretizará a 

igualdade de condições sociais. 

 Ainda nessa perspectiva, enfatiza-se, criticamente, que não se pode 

relacionar acesso de todos à escola e inovação pedagógica, com mudança social, 

nem mesmo considerar a pré-escola como solução para problemas de ascensão 

social, preparação para o sucesso na escola primária, hoje ensino fundamental, e na 

vida, pois, 

 

é falsa a crença na educação, na escola ou na pré-escola, como motores da 
revolução social, porque esta acontece quando são transformadas as 
relações de produção existentes, e o papel da educação (no caso, também 
da educação pré-escolar) pode ser o de contribuir para manter ou mudar 
uma dada realidade social em função de sua conjuntura política e 
econômica, não o de ser responsável pela transformação dessa conjuntura 
(KRAMER, 2011, p. 30). 
 

 Percebemos, em algumas tendências pedagógicas, a presença de 

determinadas características descritas acima, direcionando a educação das 

crianças.  Duas correntes de forte influência pedagógica: a Pedagogia Tradicional e 

a Pedagogia Nova, apesar de serem consideradas contraditórias, têm em comum o 

fato de tratarem a criança como um ser abstrato, de enfatizarem a natureza infantil, 

ocultando a significação social da infância, usando para isso um discurso psicológico 

e filosófico de cunho científico. Coexistem com as duas concepções pedagógicas, os 

sentimentos de infância, postulados por Ariès (1981), a “paparicação” e a 

“moralização”, que se baseiam, respectivamente, nos aspectos da inocência e da 

razão nos processos de educação e cuidados com a criança.  

 

Para a pedagogia “tradicional”, a natureza da criança é originalmente 
corrompida: a tarefa da educação é discipliná-la e inculcar-lhe regras, 
através da intervenção direta do adulto e da transmissão de modelos. A 
pedagogia “nova” ou “moderna”, ao contrário, concebe a natureza da 
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criança como inocência original; a educação deve proteger o natural infantil, 
preservando a criança da corrupção da sociedade e salvaguardando sua 
pureza. A educação não se baseia na autoridade do adulto, mas na 
liberdade da criança e na expressão de sua espontaneidade” (KRAMER, 
2011, p. 22). 

 

 Comentando sobre outros dois modelos de concepções pedagógicas, as 

pedagogias elitista e liberal ou progressista, Kramer (2011) argumenta: 

 

Enquanto a “pedagogia elitista” excluia previamente da escola as classes 
dominadas, a “pedagogia liberal” ou “progressista” supõe igualdade de 
oportunidades a todos, mas patologiza os problemas pedagógicos, 
individualiza-os, culpando ora os alunos, ora seu meio sócio-cultural, e 
nunca a escola. A abordagem da privação cultural justifica a posição da 
instituição escolar num sistema em que o fracasso escolar é ensinado, o 
desempenho deficiente é esperado e onde os parâmetros de tal avaliação 
são os valores das classes dominantes. Estes valores são considerados 
como os corretos, em detrimento dos valores culturais das classes 
dominadas que são menosprezados, subestimados e, até mesmo, 
eliminados (p. 41). 
 

 Destacam-se, na citação, outros aspectos amplamente criticados nas 

concepções pedagógicas que são, na prática, camuflados: o fatalismo biológico e o 

fatalismo sociológico. No primeiro, o fracasso no desempenho escolar acontece 

devido a um comprometimento genético, a um defeito biológico, à falta de uma 

aptidão natural. No segundo, o fracasso é atribuído à inadequação do meio e à falta 

de condições econômicas e culturais da família, os quais prejudicariam o 

desenvolvimento das aptidões em potencial da criança. Ambas as concepções estão 

fundamentadas na falta, na carência, na inferioridade da classe social dominada, 

tendo como referência as características da classe social dominante. Além disso, 

encontram-se separados nas concepções, os aspectos hereditários e concernentes 

ao meio em que a criança vive, como se fosse possível fragmentar sua essência 

humana. Segundo Kramer (2011), a escola, nesse sentido, pratica a discriminação 

como algo natural, e não como algo socialmente determinado. A democratização do 

ensino escolar, advinda da ideologia liberal e embasada na ideia de educação 

compensatória, pretende oportunizar as mesmas possibilidades educacionais a 

quem já as tem diferentes.  

 Em relação à oposição entre o caráter assistencialista e o caráter educacional 

como orientadores da prática pedagógica das escolas de pré-escolar, critica-se a 

impossibilidade de separação entre esses dois aspectos na história da educação 

infantil. Mesmo que o aspecto da assistência social tenha sido preponderante na 
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história da educação infantil, o fator educacional ali estava presente, ainda que se 

apresentasse com a finalidade de uma educação para a submissão. 

 A historiografia sempre traz, à tona, críticas à tendência de se fragmentar, 

separar, dicotomizar, polarizar, aspectos que, na verdade, se complementam na 

constituição da vida social e cultural dos sujeitos. Esse processo evidencia, 

geralmente, um aspecto em detrimento do outro, o que dificulta a visão integradora, 

integral dos processos de formação humana. Em relação à oposição entre 

assistência e educação na pré-escola, Kuhlmann (2004) diz: 

 

Quando se apregoou que as creches precisariam se tornar educacionais 
[...], o que se fez foi colaborar para que os cuidados e a assistência fossem 
deixados de lado, secundarizados. Ou seja, que os cuidados fossem 
prestados de qualquer maneira, porque o que importaria era o educacional, 
considerado atividade nobre em oposição às tarefas desagradáveis como 
trocar as fraldas dos bebês, ou qualquer outro tipo de cuidado. Além disso, 
se projetou para a educação infantil um modelo escolarizante, como se nos 
berçários precisasse haver lousas ou ambientes alfabetizadores. Renovou-
se, assim, o modelo de prestar uma educação de baixa qualidade, seja nos 
cuidados, seja na educação dada às crianças pobres. 
A polarização entre assistencial e educacional opõe a função de guarda e 
proteção à função educativa, como se ambas fossem incompatíveis, uma 
excluindo a outra. Entretanto, a observação das instituições escolares 
evidencia que elas têm como elemento intrínseco ao seu funcionamento o 
desempenho da função de guardar as crianças que as frequentam. As 
instituições educacionais, especialmente aquelas para a pequena infância, 
se apresentam à sociedade e às famílias de qualquer classe social, como 
responsáveis pelas crianças no período em que as atendem. Qualquer mãe 
que procure uma creche ou pré-escola para educar o seu filho, também irá 
buscar se assegurar de que lá ele estará guardado e protegido (p. 206- 
207). 

 

Porém, não podemos deixar de considerar os pontos positivos do processo de 

instituição da educação infantil. Os estudos e pesquisas sobre a infância, sobre a 

criança intensificaram-se e evoluíram na visão e no tratamento dispensado ao 

infante. Desenvolveram-se os estudos psicanalíticos e as teorias do 

desenvolvimento da criança. Difundiram-se os movimentos sociais em favor das 

creches e pré-escolas. A medicina avançou e influenciou a educação, em termos de 

higiene, saúde, nutrição, inclusive, em relação à orientação das famílias para a 

prática de melhores cuidados com as crianças. Apesar do caráter discriminatório, a 

educação escolar também atendeu aos anseios das camadas mais populares, 

respondendo a suas necessidades concretas. Mesmo diferenciando-se a prática 

pedagógica praticada nas escolas destinadas às crianças das classes dominantes 

daquela executada nas escolas para as crianças das classes dominadas, algumas 
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metodologias eram comuns por meio de trocas informativas, divulgação de 

conhecimentos e, até mesmo, atuação de educadores em ambas as instituições. 

 Nesse caminhar, chegamos, hoje, a uma educação infantil valorizada, social e 

politicamente (ao menos no discurso teórico). Na concepção atual, a criança é 

considerada como sujeito ativo, competente, produtor de cultura, contextualmente 

situado, portanto, agente social, participativo em seu meio, pleno de possibilidades 

atuais e não apenas futuras. Nesse sentido, propõe-se uma educação integral da 

criança, onde se busque a formação e o aperfeiçoamento de suas potencialidades 

em sentido amplo e integrado, respeitando a diversidade cultural, partindo daquilo 

que ela já conhece, ampliando progressivamente seus conhecimentos de modo 

contextualizado, aperfeiçoando suas características sociais e culturais com respeito, 

afetividade, e utilizando estratégias apropriadas às diferentes fases do 

desenvolvimento infantil.  

 Atualmente, preceitua-se que as relações educativas nas creches e pré-

escolas sejam perpassadas pela função indissociável das funções de cuidar e 

educar.  Por isso, os profissionais que atuam neste segmento devem ser vistos com 

o mesmo valor dos profissionais que atuam em outros segmentos educativos e 

devem dispor de formação específica, que o habilite a trabalhar com a primeira 

infância adequadamente. 

 Objetivando legitimar, cada vez mais a educação infantil, a qualidade que 

deve permear o processo educativo desenvolvido nestas instituições escolares está 

frequentemente em discussão. Nesta perspectiva, a qualidade a ser implantada na 

educação infantil chegou a se basear no mundo empresarial, na chamada qualidade 

total, que ao nível de escolas tende a induzi-las a trabalhar visando resultados na 

aprendizagem dos alunos medidos através de testes de aprendizagem. Dessa 

forma, o risco que se corre é o de ampliar as desigualdades sociais já presentes nas 

escolas. Criticando essa concepção, Kuhlmann (2004) destaca: 

 

A professora Maria Malta Campos utilizou um exemplo bem ilustrativo desse 
problema, em uma palestra: sugere-se que a escolha da educação dos 
filhos seria como a compra de pasta de dentes no supermercado; se não 
gostarmos da marca, compramos outra, e pronto! Mas a educação não é 
pasta de dentes: aquilo que as crianças sofrem em uma instituição não é 
algo que se resolva pelo simples fato de buscar outro local; e mudar de 
escola não é uma coisa tão simples como mudar de marca (p. 209). 
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 No bojo das críticas realizadas por vários estudiosos em relação a esta 

tendência, defende-se, nos dias de hoje, uma qualidade na educação que, além de 

valorizar os resultados de aprendizagem obtidos pelos alunos, também esteja 

centrada “no processo educativo vivido na escola, que envolve aspectos mais 

amplos de formação para a cidadania, o trabalho e o desenvolvimento da pessoa”. 

(BRASIL, 2008, p. 20). Ainda, nessa linha de pensamento e ação, as reivindicações 

de diversos movimentos sociais ampliaram a concepção de qualidade na educação, 

implantando questões de respeito à diversidade cultural e étnica e a consideração 

das realidades locais. Nessa perspectiva, em relação à Educação Infantil, o 

documento oficial, Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, 

volume 1, observa: 

 

A crítica ao foco exclusivo na separação mãe-criança, a valorização do 
papel da mulher na sociedade, a mudança de uma preocupação voltada 
principalmente à escolaridade futura para a valorização das experiências 
vividas no cotidiano das instituições de Educação Infantil foram fatores 
importantes nesse processo. As abordagens de avaliação da qualidade 
também passaram a conferir maior atenção aos contextos familiares e 
locais, emergindo desses trabalhos um consenso a respeito da importância 
da formação em serviço e da participação das famílias. Foram consideradas 
também nesse debate as diferenças de tradição e as várias modalidades 
nacionais de oferta de atendimento educacional, as questões das 
desigualdades sociais e o respeito à diversidade cultural (BRASIL, 2008, p. 
21-22). 

 

 A partir dessa abordagem, os órgãos oficiais têm direcionado políticas 

públicas para a implementação da Educação Infantil através de legislação que 

valoriza este nível de ensino e os profissionais que nele atuam; evidenciam a sua 

importância para a formação e desenvolvimento dos sujeitos; traçam diretrizes 

curriculares adequadas à nova concepção de criança e pedagogia para a educação 

infantil; oferece orientações para a elaboração de um projeto político pedagógico 

adequado ao atendimento das crianças na primeira infância, tendo em vista 

aspectos psicológicos, físicos, estruturais; distribuem materiais de fundamentação 

teórica produzidos por profissionais de renome para a formação em serviço dos 

professores; propõem parâmetros de qualidade que situam a criança e sua realidade 

no centro de todo o processo educativo. 

 Evidentemente, progredimos imensamente na valorização da educação 

infantil, a qual passou a ocupar um espaço significativo no cenário educativo. Porém, 

são perceptíveis problemas de não correspondência entre o que se apregoa, 
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teoricamente, e o que é realizado na prática, especialmente, em países 

subdesenvolvidos como o Brasil. Em nosso país, a democracia, ainda não está 

estabelecida, os interesses da classe dominante, até então, direcionam caminhos, 

os conflitos políticos centrados na manutenção da força de determinados grupos 

constituem um empecilho para o desenvolvimento das condições de vida do povo, a 

corrupção impera e setores essenciais da vida social, como a educação e a saúde 

estão sucateados e, são poucos e, geralmente, inexpressivos os avanços nas 

discussões a respeito do desenvolvimento de questões ligadas ao progresso social. 

Nesse contexto, tem sido muito difícil e complicado fazer acontecer em nosso país 

uma educação infantil que equilibre preocupações com a igualdade de 

oportunidades de acesso, permanência e formação das crianças. 

 

1.2 A educação infantil no Brasil 

 

Demorou bastante para que a criança brasileira, principalmente, a 

pertencente à classe popular fosse reconhecida e valorizada pelos órgãos 

governamentais em sua essência, natureza, especificidade e necessidade social (ao 

menos teoricamente). 

Kramer (2011), em seus estudos, aponta que, no Brasil colonialista e 

imperialista, eram praticamente inexistentes projetos, ações, legislações que 

tratassem da escolarização, proteção, saúde e desenvolvimento das crianças, 

especialmente, as pertencentes às classes desfavorecidas. A casa ou roda dos 

expostos recebia e cuidava das crianças abandonadas. A legislação civil apenas 

tratava da repressão que deveria ser aplicada ao menor infrator.  

As primeiras iniciativas de atendimento à criança pobre partiram de grupos 

privados – higienistas, damas beneficentes – e religiosos, diante de um total 

desinteresse da administração pública. Tiveram uma tônica médico-higienista e 

atuaram no combate ao alto índice de mortalidade infantil. O discurso era 

preconceituoso, culpava a família e depositava nos escravos a origem das doenças.  

Nos primeiros anos da República, por pressão de grupos particulares, 

preocupados com os problemas das crianças, o Estado passou a demonstrar um 

pouco mais de interesse pela questão. Porém, mesmo quando se passou a defender 
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a democratização do ensino em termos de acesso, considerando a educação como 

possibilidade de ascensão social e direito de todos os infantes tidos como iguais, as 

crianças de 0 a 6 anos ainda “eram assistidas basicamente por instituições de 

caráter médico, sendo muito poucas as iniciativas educacionais a elas destinadas” 

(KRAMER, 2011, p. 55). Além disso, as crianças permaneciam vistas como seres a-

históricos, únicos, abstratos, sem qualquer relação com suas realidades e classes 

sociais.  

Nessa perspectiva, foram sendo criados, em nosso país, diversos órgãos 

voltados à assistência infantil, uns ligados ao Ministério da Saúde, outros ao da 

Justiça, e alguns ao da Educação. Constituiu dificuldade para um eficiente 

atendimento à criança a falta de integração entre esses órgãos, o que “expressa, (...) 

a forma estratificada com que a criança é encarada: o problema da criança é 

fragmentado e pretensamente combatido de forma isolada, ora atacando-se as 

questões da saúde, ora do ‘bem-estar’ da família, ora da educação” (KRAMER, 

2011, p. 87).  

Em 1975, foi criado o Ministério da Educação e Cultura, que instituiu a 

Coordenação de Educação Pré-Escolar, a qual tinha a função de desenvolver um 

plano de educação pré-escolar e mobilizar sua implementação nos Estados. Ainda 

de acordo com Kramer (2011), a tendência manifesta e aplicada foi a de uma 

educação compensatória, direcionada, principalmente, para as crianças das classes 

dominadas, aquelas “privadas culturalmente". Estava sendo defendida e 

implementada no Brasil, uma concepção de educação que, na Europa e nos 

Estados, já havia sido repensada, modificada, devido às várias críticas a ela 

direcionadas. Nessa época, estava sendo dada ênfase à educação pré-escolar na 

política educacional brasileira, mas não havia recursos financeiros destinados a esse 

segmento da educação, o que constituía grande dificuldade de oferta. A maioria das 

crianças na idade pré-escolar, especialmente das classes menos favorecidas, 

estava fora das instituições pré-escolares. Crescia, vertiginosamente, a oferta de 

vagas na rede privada, sendo favorecidas as crianças das classes médias e altas 

que podiam pagar.  

 Nas poucas creches existentes, o trabalho desenvolvido centrava-se nos 

cuidados fisiológicos como alimentação, saúde, higiene e proteção, não era exigido 

dos profissionais que ali atuavam formação específica. Nos jardins de infância, 

desenvolvia-se um trabalho que tinha como principal objetivo a preparação para 
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inserção no então denominado, ensino primário, hoje, ensino fundamental. Assim 

sendo, era evidente a marca da antecipação da escolaridade das crianças.  Estava 

fora do processo educativo qualquer consideração da criança em suas 

especificidades psicológicas, físicas, cognitivas, bem como considerações referentes 

à diversidade de contextos socioeconômicos e culturais de sua vivência. 

Segundo Kramer (2011, p. 91), “tal precariedade pode ser muito bem 

entendida no contexto político e econômico de um país, como o Brasil, em que o 

setor educacional não se encontra dentre as prioridades básicas da política”. 

Sabemos que, durante muito tempo, inexistiu em nosso país uma legislação 

referente à educação infantil ou educação pré-primária, como era, anteriormente, 

denominada. Mas falta de legislação não corresponde à ausência de política, a qual 

se mostrou “estagnada e omissa, plena de discursos com recomendações, 

sugestões e interpretações e vazia de medidas concretas de amplo alcance”. 

(KRAMER, 2011, p. 93). Essa situação pode ser comprovada ao analisarmos, 

especialmente, o que dizem a primeira e segunda Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) de nosso país, que como o próprio nome indica, se 

constitui da lei maior de organização do nosso ensino formal com base nos 

princípios presentes na Constituição Nacional. A lei nº 4024 de 1961 foi a nossa 

primeira LDB. Em seu texto, apenas os artigos 23 e 24, do capítulo I, Título VI, 

fazem referência à, então, educação pré-primária: 

 

Art. 23 – A educação pré-primária destina-se aos menores até sete 
anos, e será ministrada em escolas maternais ou jardins de infância. 
Art. 24 – As empresas que tenham a seu serviço mães de menores 
de sete anos serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativa 
própria ou em cooperação com os poderes públicos, instituições de 
educação pré-primária (BRASIL, 1961). 

 

Inexiste qualquer tipo de consistência política relativa à implementação da 

educação para os menores de sete anos, denunciando a insignificância deste nível 

de ensino para as autoridades governamentais, que ainda direcionam para o setor 

privado a iniciativa de fundar e manter as instituições de educação pré-primária, 

reduzindo sua responsabilidade sobre este nível de ensino. 

Igualmente, a segunda LDB nº 5692/71, também conhecida como lei da 

reforma de ensino de 1º e 2º graus, trata com total indiferença a educação infantil, 

na época, também chamada de educação pré-primária. No capítulo II, artigo 19, §2º, 
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está disposto: “Os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior 

a sete anos recebam conveniente educação em escolas maternais, jardins de 

infância e instituições equivalentes” (KRAMER, 2011, p. 92). 

 Superficialmente, foi mencionada a educação para as crianças com idade 

inferior a sete anos. As palavras foram usadas de maneira vaga, sem profundidade, 

sem a mínima orientação a respeito das formas de viabilizar a educação destinada 

aos menores de sete anos. O que significaria, concretamente, no texto legal, a 

palavra “velarão” e a expressão “conveniente educação”?  

 Na década de 80, esta situação se modifica em um contexto de 

redemocratização do país, onde a educação infantil retorna a um cenário de grande 

impulso nas pesquisas, no debate teórico e no plano legal. Em 1988, é promulgada 

a constituição federal, a qual 

 

[...] reconhece o dever do Estado e o direito da criança a ser atendida em 
creches e pré-escolas e vincula esse atendimento à área educacional. 
Ressalta-se também a presença no texto constitucional do princípio de 
igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, avanços 
fundamentais na perspectiva da qualidade e da ampliação dos direitos da 
criança independentemente de sua origem, raça, sexo, cor, gênero ou 
necessidades educacionais especiais” (BRASIL, 2008, p. 30). 

   

  Nesta carta magna, a criança pertencente ao segmento da educação infantil 

e a educação escolar a ela dirigida adquirem maior importância e, a partir dos 

princípios que a regem, foi promulgada a atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nº 9394/96. Está disposto nos artigos 29 a 31 da LDB em vigor, 

já atualizada pela Lei nº 12796 de 04/04/2013: 

 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade.  
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:  
I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 3 (três) anos de 
idade;  
II – pré-escolas, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.  
Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes 
regras comuns: 
I – avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das 
crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental; [...] (BRASIL, 2013). 
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Ao compor a primeira etapa da educação básica, a educação infantil adquire 

uma dimensão valorativa na educação escolar do sujeito: iniciá-lo em formação 

fundamental para o exercício de sua cidadania.  

O desenvolvimento integral da criança expresso na finalidade da educação 

infantil prevê o atendimento do infante como um todo, sem fragmentações, sem a 

dicotomia corpo-mente, onde escola, família e Estado estarão em colaboração. 

A avaliação por observação, sem fins de promoção, pode contribuir para 

qualificar o processo educativo integral da criança, em que a interação professor-

aluno aconteça de forma mais próxima, mais afetiva, centrando-se no conhecimento 

da essência de cada aluno, no conhecimento de suas potencialidades e no 

aperfeiçoamento e ampliação de seus saberes, sem preocupação com a aferição de 

resultados mensuráveis. 

Ainda em relação a questões que afetam diretamente a educação infantil, a 

atual LDB, delibera no artigo 62: 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal (BRASIL, 2013). 

 

A partir do disposto acima, é exigido dos profissionais que atuam na 

educação infantil o mesmo nível de formação requisitado para a atuação nos anos 

iniciais do ensino fundamental, o que pode contribuir para a melhoria da qualidade 

do trabalho teórico-prático desenvolvido. Nesse sentido, a LDB ainda prevê a 

valorização dos profissionais da educação através do estabelecimento em planos e 

estatutos, do ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 

formação continuada, piso salarial profissional, progressão funcional, período 

reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na carga horária e 

condições adequadas de trabalho. 

Dessa forma, a criação e implantação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do 

Magistério – FUNDEB – propiciou aos municípios, responsáveis pela oferta da 

educação infantil em creches e pré-escolas, de acordo com o que estabelece a LDB 

9394/96, no Título IV, artigo 11, inciso V, dispor de recursos financeiros para 

investimento na educação infantil e valorização dos profissionais que nela atuam. O 
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FUNDEB tem por objetivo proporcionar a elevação e uma nova distribuição dos 

investimentos em educação de todos os brasileiros, da creche ao final do Ensino 

Médio, inclusive àqueles que não tiveram acesso à educação em sua infância. E 

substituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – 

FUNDEF –, que permitia investimentos apenas no Ensino Fundamental nas 

modalidades regular e especial, o que afastava muitos professores efetivos e com 

experiência da atuação no segmento de ensino infantil e contribuía para que o 

trabalho desenvolvido com as crianças de 0 a 5 anos sofresse possíveis 

inadequações. 

Nas disposições transitórias, a LDB em vigor, em seu artigo 89, ainda dispôs 

que as creches e pré-escolas existentes ou que viessem a ser criadas deveriam se 

integrar ao respectivo sistema de ensino em um prazo de três anos a contar da data 

de sua publicação. Esta determinação contribuiria para que estas instituições se 

beneficiassem de um projeto político pedagógico fundamentado nas políticas 

públicas vigentes na educação, que garantisse espaço físico e materiais didáticos 

adequados, bem como formação continuada de um profissional devidamente 

habilitado, dentre outros parâmetros de qualidade para a educação infantil. 

Após a promulgação da LDB, o Ministério da Educação (MEC) promoveu 

amplos debates sobre a educação infantil em seminários, congressos e no âmbito 

do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, 

objetivando estabelecer uma política consistente para este nível de ensino. Todo 

este processo culminou na aprovação de leis e na elaboração e divulgação de 

diversos documentos de fundamentação teórico-prática, referências para os 

profissionais da educação infantil buscarem implantar metas de qualidade em suas 

práticas pedagógicas diárias, visando a formação integral das crianças. Destes 

documentos, serão feitas menções aos Referenciais Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil e às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI) 

foram elaborados e distribuídos às escolas na década de 90 e ainda se encontram 

em vigor. Constituem a primeira proposta curricular oficial destinada às creches e 

pré-escolas. Esse documento é composto de três volumes: o primeiro “apresenta 

uma reflexão sobre creches e pré-escolas no Brasil, situando e fundamentando 

concepções de criança, de educação, de instituição e do profissional” (BRASIL, 

1998, p. 7). O segundo trata da Formação Pessoal e Social, enfocando os processos 
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de identidade e autonomia das crianças. O terceiro aborda os diferentes conteúdos 

relacionados ao conhecimento de mundo que proporcionam à criança a construção 

de diferentes linguagens e o estabelecimento de relações com os objetos de 

conhecimento. São eles: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem oral e 

escrita, Natureza e Sociedade, e Matemática. 

Os Referenciais têm caráter instrumental e didático, se constituindo em uma 

proposta aberta, flexível e não obrigatória que pode subsidiar os sistemas 

educacionais na elaboração e implementação de currículos condizentes com suas 

realidades e características singulares. 

A concepção de criança que embasa o documento é a defendida atualmente: 

um sujeito social e histórico, situado em determinada realidade, produto e produtor 

de cultura, detentor de uma natureza singular, que sente e pensa o mundo de um 

jeito muito próprio e que constrói seu conhecimento nas relações que estabelece 

com as pessoas e com o meio onde vive, num intenso trabalho de criação, 

significação e ressignificação do mundo. Segundo o documento, para educar essa 

criança o processo educativo necessita 

 

[...] propiciar situações de cuidado, brincadeiras e aprendizagens orientadas 
de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das 
capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros 
em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas 
crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. 
Neste processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das 
capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, 
afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a 
formação de crianças felizes e saudáveis (BRASIL, 1998, p. 23). 

  
 Para concretizar esse processo educativo, os Referenciais apresentam o 

perfil profissional indispensável: um professor com formação específica ampla, que 

esteja aprendendo sempre, através do debate com seus pares, do diálogo com as 

famílias e a comunidade e da busca de informações sobre o trabalho que 

desenvolve, o que favorecerá constante reflexão sobre sua prática. “É preciso ter 

professores que estejam comprometidos com a prática educacional, capazes de 

responder às demandas familiares e das crianças, assim como às questões 

específicas relativas aos cuidados e aprendizagens infantis” (BRASIL, 1998, p. 41).  

 Diferentemente dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil, que têm caráter sugestivo, não obrigatório, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) têm caráter mandatório, sendo 
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obrigatória a aplicação de suas determinações na organização, articulação, 

desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas (PP) das instituições de 

educação infantil. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

foram instituídas pela Resolução da Câmara de Educação Básica nº 5 de 17 de 

dezembro de 2009, a qual, em treze artigos, explicita os fundamentos norteadores 

sobre os quais devem ser elaboradas as PP das instituições de educação infantil, a 

saber: princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades; princípios políticos dos direitos de cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem democrática e princípios estéticos da sensibilidade, 

da criatividade, da ludicidade e liberdade de expressão nas diferentes manifestações 

artísticas e culturais. O currículo da educação infantil é concebido, nas DCNEI, como 

o conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das 

crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 

ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral 

de crianças de 0 a 5 anos de idade. Nessa perspectiva, de modo geral, as DCNEI 

enfatizam a importância de serem reconhecidas nas PP, a identidade pessoal de 

alunos, suas famílias, professores e da instituição nos vários contextos em que se 

encontram situados, inclusive, apresentando orientações para o adequado 

desenvolvimento do processo educativo destinado aos povos indígenas e às 

crianças filhas de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, 

ribeirinhos assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras e 

povos da floresta. Quanto à prática pedagógica, deliberam que as PP promovam a 

integração entre as dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, 

ética, estética e sociocultural da criança, entendendo-a como um sujeito histórico e 

de direitos que, nas interações e ações cotidianas, constrói sua identidade pessoal e 

coletiva, produzindo cultura. Para tanto, o processo educativo deve prever a 

indissociabilidade entre os aspectos cuidar/educar e ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira. Garantir a ampliação de experiências sensoriais, 

expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da 

individualidade, respeito pelos ritmos e desejos da criança, bem como a 

incorporação de diferentes linguagens, acesso a conteúdos científicos, tecnológicos 

e midiáticos, e a vivência de diferentes situações comunicativas no coletivo; 

promover o autoconhecimento e conhecimento do mundo pela criança. Em relação à 
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avaliação, ratifica o que determina a LDB em vigor, ou seja, que esta será realizada 

através do acompanhamento e registro das etapas alcançadas no trabalho 

desenvolvido, sem objetivo de promoção, nem mesmo para acesso ao ensino 

fundamental. Apresenta a observação crítica e criativa das atividades, das 

brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, como uma das formas de se 

garantir o acompanhamento e avaliação do desenvolvimento dos alunos. Determina 

que, na transição para o ensino fundamental, a PP deve prever a continuidade no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando-se suas 

especificidades etárias, sem que sejam antecipados conteúdos que serão 

trabalhados no ensino fundamental. 

 É inegável que evoluímos muito no conhecimento teórico relativo à infância, à 

criança e à educação infantil. Nossa legislação contempla aspectos teóricos e 

práticos atuais, mas ainda não alcançamos a excelência na educação infantil, a 

começar pelo fato de que esta se constitui em um nível de ensino que é direito da 

criança, mas só recentemente, com a promulgação da Lei 12796 de 04/04/13, 

tornou-se obrigatório. Sendo assim, ainda não universalizamos o atendimento de 

toda demanda educacional das crianças de 0 a 5 anos, faltam vagas e instituições 

em número suficiente para o eficiente atendimento. As instituições particulares 

continuam proliferando e seu processo educativo, geralmente, se diferencia bastante 

do público. Seguindo uma lógica de mercado, oferecem aos alunos diversificadas 

possibilidades de aprendizagem: informática, teatro, língua estrangeira, etc, 

permanecendo a marca das escolas para os pobres e escolas para a elite, pois 

muitas das públicas ainda carecem de espaço e materiais adequados, profissionais 

com a devida formação, propostas pedagógicas criativas, condições de trabalho 

satisfatórias. Segundo Kuhlmann (2004), 

 

as creches e pré-escolas destinadas às classes populares ainda carregam 
nos dias de hoje não a inexistência de uma proposta educativa, mas essa 
concepção educacional, impregnada por todas as suas dobras, que se 
sustenta não apenas no interior das instituições mas na própria estrutura 
social desigualitária (p. 203). 

  

Ainda, nesse sentido, o autor, ao se referir ao reconhecimento das creches e 

pré-escolas como parte do sistema educacional, conforme previsto na Constituição 

Federal e na LDB, critica: 
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[...] com a desvalorização que penetrou a escola pública em nosso país, 
desmantelada pelo descaso de sucessivos governos, fazer parte do sistema 
de educação pública é quase o mesmo que fazer parte de um sistema que 
se tornou exclusivo para a educação dos pobres, o que facilita a passagem 
de creches e pré-escolas assistencialistas a esse sistema sem alterar as 
concepções educacionais (p. 205). 
 

 É grave constatar que, na educação infantil pública, ainda há faltas, muitas 

faltas, apesar de todo avanço em seu campo de abrangência. É possível que tenha 

faltado e ainda falte uma política pública que tenha mais interesse em efetivar o 

direito das crianças brasileiras a uma educação mais completa, mais eficiente desde 

seu nascimento, que não tenha receio em formar um cidadão com condições de 

participar e traçar caminhos de maior progresso para a coletividade, eliminando as 

barreiras da desigualdade, do poder e da supremacia de poucos. 

 

 1.3 Algumas reflexões... 

 

Voltar ao passado contribui para alargar os horizontes do entendimento da 

nossa tradição histórica, compreendendo as continuidades e descontinuidades da 

história. Nesse processo, percebemos aspectos culturais e sociais que 

permanecem, que se tornam obsoletos, que retornam com novas nuances ao 

cenário social, que coexistem e que são constituídos por um discurso teórico 

diferente da prática que os concretiza em nossa realidade sociocultural. 

Nesse sentido, a retomada histórica ora realizada contribui para 

compreendermos os diferentes períodos de constituição da educação infantil em 

nosso país, procurando identificar possíveis influências políticas, culturais e sociais 

que, no momento, norteiam a atual prática pedagógica da educação infantil, tanto 

de forma explícita quanto implícita. Este trabalho tem o objetivo principal de 

investigar o lugar ocupado pela corporeidade na prática pedagógica direcionada ao 

2º período da Educação Infantil (faixa etária de 05 anos), que, atualmente, antecede 

a inserção desses alunos no ensino fundamental devido a uma exigência de 

prepará-los para uma escolarização socialmente reconhecida e para a alfabetização 

formal. A cultura escolar tende a apresentar oposição entre a “frivolidade” do lúdico 

e a seriedade da aprendizagem formal. De acordo com Kuhlmann (2004), em uma 

das publicações da Coordenadoria de Educação Infantil do MEC, identificou-se que 
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as propostas de programação para a educação infantil, nos diversos 
estados e capitais do nosso país estariam deixando de considerar o 
universo cultural da criança; privilegiando o desenvolvimento cognitivo, 
organizado em áreas compartimentadas e com ênfase na alfabetização; 
dicotomizando conhecimento e desenvolvimento; desvalorizando o jogo e o 
brinquedo como atividades fundamentais para as crianças; antecipando a 
escolaridade; e deixando de esclarecer as articulações entre as atividades 
de cuidado e a função pedagógica preconizadas (p. 200). 

 

 A escola se configura como o lugar da racionalidade, da produtividade, da 

responsabilidade, da disciplina e do esforço, onde não cabe alegria, brincadeira, 

diversão, aspectos que, na visão da cultura escolar tradicional arraigada, são 

contrários à cientificidade própria desse espaço educativo. Ainda a respeito dessa 

questão, o mesmo autor, na mesma publicação, afirma: 

 

Fundada sobre a rejeição de toda a espontaneidade, sobre a negação de 
todo o prazer, sobre a ausência do contato corporal, a pré-educação teria 
por objetivo integrar rapidamente os pequenos à sociedade... O 
desenvolvimento, no lugar de ser visto como um processo global de 
crescimento físico, sensório-motor, psíquico e afetivo, estava reduzido às 
dimensões mensuráveis, quantificáveis (p. 192). 
 

        Conforme vimos, as orientações pedagógicas expressas no discurso das 

atuais políticas públicas da educação infantil defendem a educação integral da 

criança, a qual é concebida como um sujeito ativo na construção de sua cidadania. 

Diante deste posicionamento, pergunta-se: estaria existindo, então, uma incoerência 

entre as características e condições do desenvolvimento infantil embasadas nessa 

linha de pensamento e a prática pedagógica efetivamente aplicada no processo de 

ensino-aprendizagem direcionado às crianças de 5 anos? Quais seriam as bases 

dessa incoerência? Que crenças, atitudes e cultura poderiam estar por trás dessa 

incoerência?  

 Participando de um curso de capacitação para professores de 1º e 2º anos do 

ensino fundamental promovido pela Secretaria Municipal de Educação de 

Barbacena em parceria com a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, 

me incomodou a fala de algumas das cursistas que reclamavam que as crianças 

estão chegando no 1º ano do Ensino Fundamental, praticamente, sabendo ler, 

reconhecendo as letras do alfabeto, traçando-as, mas sem terem desenvolvido 

habilidades como criatividade, imaginação, coordenação motora ampla, 

sensibilidade artística, expressividade e familiaridade com o próprio corpo. Essa 

questão suscitou as perguntas: será que, sendo, atualmente, o 2º período da 
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educação infantil, que atende à faixa etária das crianças de 5 anos, a etapa que 

antecede a entrada dessas crianças no ensino fundamental, a prática pedagógica 

direcionada a elas tem se configurado como um período preparatório ao ingresso 

neste nível de ensino socialmente reconhecido? Sendo assim, o trabalho 

pedagógico desenvolvido com as crianças de 5 anos, estaria enfocando, 

especialmente, o aspecto cognitivo, em detrimento da formação nos aspectos 

perceptivos, motores e linguísticos? Por que cresce, vertiginosamente, a 

preocupação em alfabetizar, formalmente, as crianças cada vez mais cedo? No 

contexto social atual, onde as crianças passam a maior parte do tempo, entre as 

quatro paredes de seu lar, em frente às telas da televisão, do computador e dos 

jogos eletrônicos, privados da interação com outras crianças e até mesmo com seus 

pais, não seria maior a responsabilidade da escola de educação infantil de minimizar 

esse quadro? Nesse sentido, esta escola não deveria oferecer às crianças 

oportunidades de desfrutarem de brincadeiras coletivas ao ar livre, através das quais 

pudessem aprender a conhecer o mundo, a natureza, compreender as repercussões 

das ações humanas nesse mundo, respeitando os outros e as regras de 

convivência, desenvolvendo suas capacidades e habilidades de forma ampla? Será 

que, realmente, a sociedade e os profissionais da educação não consideram a 

ludicidade e a corporeidade como aspectos que auxiliam na aprendizagem escolar? 

Essas dúvidas tomam maior dimensão quando, no cotidiano escolar, são 

percebidas certas ações que atuam na contramão do discurso de preocupação com 

a educação integral do sujeito, a qual implica a unicidade corpo-psique. São ações 

sistêmicas que claramente exacerbam a importância destinada aos aspectos 

cognitivo e racional expressos pela educação humana. Destacam-se, 

principalmente, através de cobranças, exigências de resultados de aprendizagem de 

conteúdos curriculares, de tal forma que podem estar comprometendo o processo de 

ensino e aprendizagem em relação à perspectiva da corporeidade e da ludicidade. 

Em relação ao assunto, Kuhlmann (2004, p. 200) observa que “todos esses 

problemas – que são, de fato, vividos nas nossas instituições – seriam devido à 

história”. E apoia seu pensamento na constatação: 

 

Talvez seja possível explicar as questões analisadas acima, (oposição entre 
o caráter assistencialista e caráter educacional) [...] pela trajetória histórica 
da educação infantil em nosso país, na busca da construção de sua 
identidade. Nesse processo, o trabalho com a criança pequena, que na sua 
origem voltava-se apenas para a assistência, vai, num movimento dialético, 
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entremeado por conflitos, idas e vindas, buscando sua função educativa. 
Assim, tentando construir um espaço próprio, encontra no modelo escolar a 
forma privilegiada de sua legitimação, o que acaba por constituir um 
paradoxo. Entretanto, como não há linearidade nessa caminhada, a busca 
de identidade própria é constantemente retomada (BRASIL, 1996 apud 
KUHLMANN, 2004, p. 200-201).  
 

 Por outro lado, como explicar uma prática pedagógica na educação infantil, 

que possa desconsiderar a formação integral, a importância do lúdico, do brincar na 

formação da criança de 0 a 5 anos, quando documentos oficiais de fundamentação 

teórica e orientação didática destinados ao estudo e atualização dos professores são 

embasados nestas concepções? O documento oficial Parâmetros Nacionais de 

Qualidade para a Educação Infantil, em seu volume 1, destaca a importância de uma 

Pedagogia desenvolvida em uma instituição de qualidade que além de garantir o 

crescimento e o desenvolvimento das crianças da educação infantil a partir da 

indissociabilidade entre os aspectos cuidar/educar, considera 

 

[...] necessário que sejam oferecidas às crianças dessa faixa etária 
condições de usufruírem plenamente suas possibilidades de apropriação e 
de produção de significados no mundo da natureza e da cultura. As crianças 
precisam ser apoiadas em suas iniciativas espontâneas e incentivadas a: 

 brincar; 

 movimentar-se em espaços amplos e ao ar livre; 

 expressar sentimentos e pensamentos; 

 desenvolver a imaginação, a curiosidade e a capacidade de expressão; 

 ampliar permanentemente conhecimentos a respeito do mundo, da 
natureza e da cultura, apoiadas por estratégias pedagógicas apropriadas; 

 diversificar atividades, escolhas e companheiros de interação em 
creches, pré-escolas e centros de Educação Infantil (BRASIL, 2008, p. 18-
19). 
 

A recente reforma das diretrizes curriculares para os cursos de Pedagogia no 

Brasil inseriu a educação infantil como tema obrigatório na formação de pedagogos-

professores, o que também pode contribuir para que os profissionais da educação 

tenham uma visão mais atual da criança e dos processos de sua formação escolar. 

Ao pensarmos a criança na faixa etária da educação infantil, naturalmente, somos 

impulsionados a relacioná-la, imediata e inevitavelmente, à alegria da brincadeira, ao 

prazer da descoberta lúdica, à diversão expressa no movimento, uma vez que estes 

aspectos são inerentes a sua natureza, estando presentes em todas as suas 

relações com o mundo e com os outros, constituindo, então, processos 

indispensáveis ao seu desenvolvimento global. Nos estudos e nas teorias atuais 

sobre desenvolvimento infantil, são apresentadas relações incontestáveis entre a 

ludicidade, o brincar e o aprender na infância, como enfatiza Debortoli: 
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[...] brincar é expressão humana, é linguagem. É um processo através do 
qual, nós seres humanos, coletivamente significamos o mundo. Significado 
que pode ser expressado, partilhado, dialogado, discordado, reconstruído, 
reformulado. Significados que podem se manifestar por nossas múltiplas 
formas de expressão, nossa voz e nossas palavras, no sentido mais 
ampliado que pudermos atingir. Linguagem, palavra, voz que se torna 
experiência humana, que se torna corpo. 
É com o corpo que tocamos o mundo, que tocamos uns aos outros, que 
tocamos e retocamos a cultura. Arrisco-me, mas digo, significamos o mundo 
quando brincamos com ele (2006, p. 86). 

 

Então, por que é tão evidente a tensão entre brincar e aprender na escola? 

Entre movimentar-se e apreender conhecimentos escolares formais? Entre criar e 

pensar? Dentre tantas questões históricas e culturais, até aqui apontadas, também 

estaria colaborando para esta constatação o fato de a formação dos professores 

para atuarem na educação infantil ser ineficiente quanto à prática da educação 

integral, especialmente em relação às características da faixa etária das crianças de 

0 a 5 anos? O problema na atuação poderia estar na formação continuada, quando 

as autoridades governamentais divulgam os documentos referências para o 

desenvolvimento de uma prática mais adequada sem um planejamento que envolva 

a participação de todos os educadores? E, ainda, sem a previsão de um tempo 

suficiente para absorção das ideias, aquisição de fundamentação teórica adequada, 

e consequente substituição das concepções tradicionais que direcionam o trabalho 

prático dos professores? 

Refletir sobre essas questões é fundamental, pois, algumas vezes, durante o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico, podemos correr o risco de desconsiderar 

que a infância possui características específicas que destacam a corporeidade e a 

ludicidade como processos indispensáveis ao desenvolvimento saudável do ser 

humano em relação à aprendizagem, ao estabelecimento da subjetividade e da 

personalidade e à interação com os outros e com o mundo.  

Este trabalho pretende discutir questões teórico-práticas da educação integral 

do sujeito, pensando e analisando o processo de ensino e aprendizagem do 2º 

período da educação infantil, que atende às crianças de 5 anos de idade, na 

perspectiva da corporeidade e da expressividade, ou seja, percebendo-o como um 

processo de expressão e construção do pensamento, a partir da interação entre 

sujeito e objeto, em um espaço de alegria, criatividade, entrega e integração dos 

envolvidos. Tal discussão é significativa, pois, o 2º período da educação infantil, é a 

etapa que, atualmente, antecede a inserção das crianças no ensino fundamental. E 
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como vimos, no decorrer deste capítulo, temos uma tradição histórica muito forte de 

antecipação da alfabetização formal da criança e de sua “preparação” para cursar o 

ensino fundamental, socialmente reconhecido e, por muito tempo, o único nível de 

ensino, legalmente, obrigatório em nosso país. 

A criança de 5 anos tem uma natureza “viva”. Está presente no mundo de 

forma dinâmica, energética, vigorosa. Por isso, no processo de humanização deste 

pequeno ser, a escola precisa ir muito além de sua formação (ou preparação) 

escolar, não se atendo, apenas, à aquisição dos conhecimentos socialmente 

produzidos ou ao desenvolvimento cognitivo. Faz-se essencial que o processo 

educativo escolar destas crianças, também, atribua importância ao seu corpo, ao 

movimento, à expressão de seus sentimentos e afetos na relação com o outro e 

como meio. Porque 

 

em e com nossos corpos experimentamos o mundo, as relações, as 
sensações e os conhecimentos. Vivemos, por exemplo, a física nas 
brincadeiras de circo; a matemática no trabalho de carpintaria; a poesia nas 
histórias que ouvimos e contamos; a ciência na feitura de um pão; olhamos, 
escutamos, representamos, desenhamos etc. Experimentamos um 
conhecimento vivo, que também nos ensina a aprender. Por isso, dia após 
dia, realizamos uma educação, que é corporal. Participamos, assim, da 
construção dos conhecimentos e do mundo em que vivemos, trocamos 
sentimentos e impressões, experimentamos afetos e emoções. 
Elaboramos, também, nossa identidade. Imitamos, repetimos e 
transformamos situações e contextos. Reconhecemos perguntas e 
elaboramos respostas. Fazemos novas perguntas e recebemos novas 
respostas. Reconstruímos nossas ações e relações. Aprendemos e 
ensinamos conceitos, técnicas, regras, maneiras de ser e de realizar. 
Experimentamos inclusões e exclusões; violências e solidariedades; 
dignidades e preconceitos; afeto e sexualidade; delicadeza e brutalidade; 
cumprimos e burlamos regras; descobrimo-nos e descobrimos o outro. 
Assim, corporalmente, sentimo-nos incluídos ou excluídos, acolhidos ou 
rejeitados, livres ou controlados. Em cada momento, em cada lugar, em 
cada encontro com outros sujeitos elaboramos nosso jeito de ser, nossas 
maneiras de estar e de nos expressar no mundo (DEBORTOLI, 2009, p. 
10). 

 

 Nessa perspectiva, a concepção de educação que permeará as discussões 

deste trabalho estará fundamentada nos preceitos da corporeidade, que defende a 

educação integral do sujeito, tendo em vista sua participação plena: corporal, afetiva, 

intelectual, cultural, biológica e social conforme veremos no capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO 2 

CORPOREIDADE – UMA CONCEPÇÃO INTEGRADORA NA FORMAÇÃO DO 
SUJEITO PLENO 

 

Todo corpo, além de biológico, é também cultural, revelando, segundo 

Monteiro (2004), valores e regras sociais de conduta que influenciam a forma e o 

contorno expressivos do corpo, limitam sua percepção e cerceiam sua liberdade. 

Nesse sentido, na história da civilização ocidental moderna, o corpo passou por um 

processo de inferiorização no desenvolvimento intelectual humano. Esse processo, 

segundo Gonçalves (1990), instituiu-se, especialmente, a partir do século XVII, 

quando se expandia e se afirmava o sistema capitalista, e o corpo necessitava ser 

dominado, controlado para cumprir ordens sem questionamentos e constituir-se em 

um instrumento de produção a favor da geração de lucros de mercado. Nesse 

contexto socioeconômico, e com o rápido desenvolvimento das ciências, a razão, 

então, ocupou lugar de destaque na aquisição de conhecimento, sendo considerada 

como única ferramenta possível de crescimento e domínio intelectual. E “o corpo 

passou a ser um objeto submetido ao controle e à manipulação científica” (p. 20). 

O modo de produção capitalista levou o homem a romper relações entre seu 

corpo e sua espiritualidade, sua subjetividade e seu poder criador. No tocante à 

interação social, prevaleceu um sujeito controlador de suas emoções, que repreende 

suas manifestações afetivas, contém sua expressividade nas relações com o outro e 

age de maneira mais calculada, tendo em vista a manutenção de seus interesses 

pessoais. No que se refere à natureza, o indivíduo se distanciou das conexões 

energéticas com esta, negligenciando sua essência e promovendo sua destruição.    

O exposto retrata aspectos na constituição social e pessoal do sujeito que 

foram determinantes para a visão fragmentada e discriminatória da sociedade 

moderna perante o indivíduo e a atividade que exerce, tais como: a dualidade corpo-

mente com supremacia da razão e, praticamente, a anulação do corpo; 

hierarquização social separando o trabalho manual do intelectual, sendo que, a este 

último, somente a classe dominante tinha acesso; despersonalização do homem ao 

se eliminar de sua vivência a subjetividade, a ligação viva e afetiva com a natureza, 

o mundo social e a acuidade sensorial; a exacerbação do individualismo, a 
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formalização e instrumentalização dos movimentos corporais, a uniformização de 

sentimentos, pensamentos e ações.  

O corpo foi conformado à mecanização e resignado politicamente através da 

disciplinarização. Ao abordar este assunto, Gonçalves (1990) apresenta 

considerações a partir das discussões de Foucault sobre poder: 

 

As análises de Foucault revelam a existência de um poder – diferente do 
poder do Estado, mas a ele articulado, bem como ao modo de produção 
capitalista – que age nos corpos dos indivíduos, oprimindo-os: o poder 
disciplinar. Foucault mostrou como essa forma específica de poder, que 
surgiu a partir do século XVII, agia nas mais diversas instituições sociais – 
escolas, hospitais, prisões, fábricas, quartéis... – com o objetivo de 
submeter o corpo, de exercer um controle sobre ele, atuando de forma 
coercitiva sobre o espaço, o tempo e a articulação dos movimentos 
corporais. Esse controle era exercido mais sobre os processos de atividade 
do que sobre seus resultados, tratando o corpo não como uma unidade 
indissociável, mas, sim, como algo mecânico, do qual, por meio de 
exercício, deve-se tirar o máximo em economia, eficácia e organização 
interna. O objetivo dessa forma de poder é tornar os homens eficientes 
como força de trabalho, utilizando, ao máximo, suas forças, em termos de 

utilidade econômica, o que servia à manutenção e à expressão do sistema 
capitalista, e, ao mesmo tempo, diminuindo sua capacidade de revolta e 
resistência, tornando-os dóceis em termos políticos (p. 24). 
 

Um corpo disciplinado, conformado, resignado serve aos processos de 

alienação social, pois que sua participação plena, inteira na significação do mundo 

oferece ao sujeito maiores possibilidades de agir criticamente em sua realidade, 

promovendo mudanças, transformações que expressam seus desejos, aspirações, 

ideais, deixando de estar à mercê dos interesses de poucos. Dispor de uma 

participação corporal completa em sua vivência, também, pode possibilitar ao sujeito 

uma existência mais harmônica e equilibrada, uma vez que, todos os aspectos de 

sua constituição biológica, cultural, social, psicológica..., estão integrados nas suas 

experiências. “É o sujeito incorporado que se apresenta como agente criador de 

sentidos. Esse sujeito não é um estado puramente mental, mas é dado somente 

pelo organismo indissociável composto por corpo, cérebro e mente” (CHINELLATO, 

2010, p. 125). Essa perspectiva está relacionada à formação integral do homem, a 

qual percebe o indivíduo de modo totalitário, concebendo seu desenvolvimento em 

diferentes aspectos: afetivo, emocional, social, intelectual, espiritual... Um homem 

assim percebido e constituído, além de ter condições de participar ativamente de 

sua cidadania, ainda, pode ser uma pessoa mais estruturada para encarar a vida em 
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sua plenitude, saboreando as alegrias e convivendo de maneira mais equilibrada 

com os desprazeres. De acordo com Chinellato (2010):  

 
Precisamos de uma nova ecologia do homem baseada não mais na 
separação entre processos mentais e processos corporais, e, sim, no 
entendimento de que estes se mostram inextricavelmente indissociáveis. É 
a partir de nossa corporeidade plena, ou seja, dessa complexa comunhão 
entre intelecção e vivências sensíveis, que tecemos quaisquer significações 
do mundo (p. 126). 

 

 A promoção da educação integral do indivíduo poderá ser concretizada tendo 

como fundamento a corporeidade. Assim, cabe tecer algumas considerações a 

respeito desta concepção que integra as várias dimensões do sujeito em seu 

processo de formação.  

 

2.1 Corporeidade em cena: educação integral em foco  

 

A defesa de uma ação educativa que considere o homem em sua plenitude, 

que promova seu desenvolvimento integral – afetivo, social, intelectual, espiritual..., 

é comum, atualmente, nas teorias sobre a educação. Mas apesar de, nos dias de 

hoje, essa consideração ser aceita teoricamente, a educação escolar integral do 

sujeito ainda não se estabeleceu na prática pedagógica.  

A memória, a transmissão-aquisição de informações ainda são os elementos 

valorizados em termos de construção de conhecimento e desenvolvimento 

intelectual pela escola e a sociedade, segundo os estudos de Bonfim (2010) e 

Richter (2006). Essa constatação denuncia a presença, até então bastante forte, de 

crenças arraigadas que consideram a razão como único meio de aprendizagem 

socialmente reconhecida, e que, portanto, situam o corpo à margem do processo de 

evolução intelectual.  

A dualidade corpo-mente, também incorporada pela escola, vista como lugar, 

por excelência, de desenvolvimento intelectual do sujeito, passou a disciplinar o 

corpo como forma de manutenção, especialmente, da atenção e da concentração, 

elementos tidos como fundamentais para a aprendizagem escolar. Essa postura de 

supervalorização da cognição, no processo educativo, em detrimento do 

desenvolvimento integral do indivíduo, ainda encontra-se presente na prática 

pedagógica das escolas, apesar de todo o discurso em favor de um 

desenvolvimento pleno do homem.  Tratando deste assunto, Richter (2006) enfatiza:  
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Vivemos as marcas de uma educação que tolhe o movimento, a expressão 
corporal, como se este atrapalhasse o desenvolvimento da criança. No 
espaço escolar, expressões como: fique sentado; sente-se direito; fique 
quieto; não se mexa, fazem, geralmente, parte do repertório dos 
educadores. O corpo parece, muitas vezes, ser considerado como inimigo 
da aprendizagem, por isso, é cristalizado, disciplinado (p. 32).    

 

Em contraposição a uma educação escolar que pauta suas ações numa visão 

dualista do homem, que se preocupa com o aspecto cognitivo da educação, 

valorizando, exacerbadamente, a alfabetização, o aprender a ler e a escrever, a 

melhoria dos índices de desempenho dos educandos testados pelas avaliações 

externas, a aquisição mecânica dos conhecimentos, apontamos a corporeidade 

como uma proposta de formação integral do sujeito.  

Concebemos corporeidade como “a expressão da integralidade humana que 

se relaciona com os seus pares e a natureza, uma proposta que visa a sintonizar o 

homem consigo mesmo e com o mundo. Esse conceito surgiu para compreender o 

ser humano como unidade complexa” (BONFIM, 2010, p. 51). Nessa perspectiva, a 

educação integradora fundamentada na corporeidade considera o indivíduo em sua 

multidimensionalidade, procurando desenvolver todas as suas potencialidades em 

um processo interativo com o outro e a natureza, onde há espaço para o diálogo, a 

sensibilidade, a experiência, a expressividade.  

Nesse processo, o corpo tem papel fundamental, pois é ele que nos permite 

estar no mundo e, assim, abre as portas para a aprendizagem. “É por meio do 

corpo, do movimento e dos sentidos que a criança percebe o mundo que a cerca, 

com ele interage e o transforma. O que é experienciado é imediatamente assimilado, 

o que é vivido é melhor apreendido e aprendido”  (PEREIRA, 2010, p. 212).  

Tendo seu corpo anulado por tanto tempo nos processos educativos de 

formação, faz-se necessário que ao homem seja dada a oportunidade de se 

perceber mais humanizado, valorizando seu corpo, suas emoções, seus 

movimentos, sua expressividade na aquisição de conhecimentos. Como observa 

Bonfim (2010), “adotar a corporeidade como ressignificação da condição humana” 

pode representar para a escola uma proposta de transformação das suas práticas 

em direção à superação dualista corpo-mente, que fragmenta o indivíduo e  

 

[...] não oferece condições ao ser humano de perceber-se como totalidade 
viva, parte da criação e da natureza, que necessita, para humanizar-se, 
entrar em contato consigo, com os outros e com a natureza. O dualismo, 
tendenciosamente, permite ao homem criar uma razão independente das 
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emoções, dos sentimentos e do movimento, levando-o a perder a 
sensibilidade” (p.48-49). 
 

A educação escolar, para atender aos preceitos da formação humana integral, 

precisa mais que refletir, apenas, sobre o aspecto racional do homem; necessita 

propiciar ao educando um encontro consigo e com os outros, experienciar sua 

expressividade, expressando-a corporalmente. Afinal, como diz Pereira (2011): 

 

O ser humano é um sujeito sede de suas complexas interações 
constitutivas, cujo corpo é o arcabouço, o recurso de sua manifestação. 
Afinal, nele, dão-se todas as nossas vivências de sensações, movimentos, 
sentimentos e pensamentos. Ele é o nosso meio de estar e se expressar no 
mundo (p. 39-40). 

 

Um homem que se percebe como corpo tende a ser mais sensível, criativo, 

tem consciência da importância e das influências de seus sentidos, emoções, 

percepções e sensações na construção de seus conhecimentos. Compreende-se, 

está e entende o mundo como um corpo-sujeito, inteiro, completo. Sente, pensa, age 

e significa o mundo através das potencialidades que a complexa unidade corpórea-

espiritual permite. 

 
Temos o corpo e o corpo nos tem e nos faz. Não podemos entender o 
mundo de outra forma senão por ele. Atravessamos o mundo, descobrimos 
significados, experienciamos formas e conteúdos, cheiros e gostos. Tudo 
fará sentido, tudo será marcado, nada será em vão” (MONTEIRO, 2004, p. 
122). 

 
A corporeidade se realiza na unicidade e integralidade dos processos de 

formação e desenvolvimento do homem. Ela amplia as experiências de vida do 

sujeito, entrelaçando razão, emoção, pensamento, sentimento, movimento... nas 

ações do homem, considerando, de forma indissociável, a presença desses 

elementos na vivência e existência humana. Nesse sentido, a corporeidade permite 

ao indivíduo qualificar suas relações inter e intrapessoais, olhando para si, para o 

outro e para seu ambiente de vivência de maneira mais harmônica, equilibrada, 

sensível, intensificando a humanização plena do indivíduo. 

Bonfim (2010), fundamentada nos estudos de Câmara, relaciona os pilares 

condutores da corporeidade: o criar, o brincar, o sentir, o pensar e o humanizar-se. A 

corporeidade sustentada por esses pilares pode ser realizada na escola através de 

uma prática pedagógica lúdica que envolve o diálogo constante, brincadeiras, jogos, 

dinâmicas de integração e de sensibilização, realização de atividades relacionadas 
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às artes de um modo geral. A expressão artística contribui para o desenvolvimento 

da criatividade, para o encontro consigo mesmo, possibilita acesso ao conhecimento 

cultural, além da expansão do eu e experimentação de outras situações pessoais e 

sociais, tudo isso integrado à aprendizagem dos conteúdos curriculares. 

Nessa perspectiva, entendemos ludicidade pelo conceito apresentado por 

Pereira (2011): 

   
As atividades lúdicas não são apenas momentos divertidos ou simples 
passatempos. São muito mais que isso. São momentos de descoberta, de 
construção e compreensão de si; estímulos à autonomia e à expressão 
pessoal, [...]. 
As atividades lúdicas, que têm na busca da alegria e do prazer sua grande 
fonte alimentadora, se caracterizam como atividades não impostas 
experienciadas individualmente ou compartilhadas, tendo como finalidade a 
vivência do momento. Possibilitam que a elas nos entreguemos, e, 
entretecendo símbolos, sonhos, desejos, necessidades, dores e alegrias, 
nos integremos conosco e com o outro em uma troca tácita e significativa. A 
possibilidade para que as emoções se manifestem é fundamental, pois elas 
não podem ser descartadas no processo de autoconhecimento e 
autoexpressão. As atividades lúdicas são uma necessidade do ser humano, 
independente de sua faixa etária. Através delas, é possível ter contato mais 
profundo consigo e com o outro (p. 62). 

 

Este conceito de ludicidade amplia o seu campo de execução pedagógica e 

rompe com interpretações equivocadas que consideram as atividades lúdicas 

descompromissadas em relação à aprendizagem. Assim posto, verificamos que toda 

atividade pedagógica proposta pelo professor, além do jogo e da brincadeira, pode 

ser lúdica, dependendo da forma como é proposta, do envolvimento, do 

conhecimento e dos objetivos do professor que a propõe. Uma atividade lúdica 

implica uma atitude lúdica que implica uma mudança não só externa ao educador, 

mas também, e sobretudo, uma mudança interna, uma mudança afetiva. Além de 

promover uma aprendizagem potencializada pelas interações, participação corporal 

e emocional de todos os envolvidos. 

 

Corpo, emoção e sociabilidade estão presentes concomitantemente, 
participando da descoberta que a criança faz de suas possibilidades, 
constrangimentos e das possibilidades e constrangimentos do mundo que 
está à sua volta. É nesse jogo dialético em que o desenvolvimento e a 
aprendizagem humana se processam (GOULART, 2008, p.19). 

 

Histórica, cultural, teórica e pragmaticamente, não é fácil o desenvolvimento 

do lúdico em sala de aula. O professor fala da ludicidade, muitas vezes, 

superficialmente, sem uma fundamentação teórica adequada. Possui dificuldade de 
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aplicá-la devido a uma formação precária neste sentido e/ou por desconsiderar seu 

valor educativo. Essas concepções precisam ser ultrapassadas para que o processo 

educativo tenha condições de trabalhar a formação humana em sua plenitude, 

integrando ação, pensamento e sentimento. 

A corporeidade e as atividades expressivas e lúdicas permitem aos alunos 

vivenciarem momentos de estímulo à criatividade, à expressão pessoal, momentos 

de autoconhecimento, de espontaneidade, de integração e expressividade. 

 

As atividades expressivas propiciam que o indivíduo vivencie sua inteireza e 
sua autonomia em um tempo-espaço próprio, particular. Esse momento de 
encontro consigo mesmo gera possibilidades de maior conhecimento de si e 
do outro, estimulando o cuidado. Entender e vivenciar essa experiência 
exige a entrega, o que torna inviável no fazer mecânico, no fazer por fazer. 
(PEREIRA, 2006, p.13). 
 

O fazer mecânico, o fazer por fazer são chagas da ação pedagógica que 

podem contribuir, em grande medida, para a não expressividade do educando. É 

importante imprimir vivacidade e energia na sala de aula, nas propostas de 

atividades. A afetividade, o amor e a integração entre todos os envolvidos no 

processo precisam estar explícitos no dia a dia da escola em um processo educativo 

de entrega e envolvimento, de participação e receptividade corporal.  

Para a concretização da educação integral é necessário romper com visões 

escolares arraigadas que negam o corpo, o movimento e a expressividade nos 

processos de aprendizagem. Aliás, estes elementos, quando presentes, quando 

externados pelo aluno, são, geralmente, caracterizados pelos professores como atos  

de indisciplina, insubordinação, descontrole, desorganização, desvio de 

comportamento ou sinal de distúrbios orgânicos e emocionais da criança. A 

mudança poderá acontecer quando se implementar, na educação do sujeito, uma 

formação verdadeiramente plena, onde  a aprendizagem ocorra pela experiência e 

ação concreta do ser humano sobre o mundo, pela sua expressividade harmoniosa 

nas relações com o outro e com a natureza, pela sensibilidade e eficiência do 

pensamento na construção do conhecimento, enfim, pela promoção de processos 

educativos que acontecem tendo em vista a indissociabilidade entre os aspectos 

afetivos, motores e cognitivos. 

Especialmente, em tempos de inclusão educacional e social, é fundamental 

pensar a promoção de uma educação pautada na corporeidade. É evidente como as 

pessoas com necessidades especiais usam o corpo, a expressividade, os sentidos, 
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a sensibilidade para se relacionar com o mundo, com o outro e para apreender e 

aprender os conhecimentos social e historicamente acumulados. O surdo necessita 

dos gestos e das expressões para sua comunicação, o cego necessita dos demais 

sentidos - tato, olfato, audição, paladar - para se relacionar com o mundo e com o 

semelhante, os portadores de condutas típicas necessitam da afetividade do outro 

para entender suas necessidades e auxiliá-lo em seu desenvolvimento.  

 É necessário repensar o desenvolvimento humano promovido pela escola 

a partir de uma prática pedagógica fundamentada na corporeidade, onde a união e 

integração do corpo e da mente ofereçam o caminho para o estabelecimento de uma 

educação que contribua para a felicidade, para o autoconhecimento e melhoria das 

inter-relações e da qualidade de vida de cada educando. Que possam viver o amor, 

a alegria, a solidariedade, assim como a dor, a angústia, o sofrimento, afinal, são 

sentimentos próprios da vida, que estão aí para serem experienciados por todos os 

sujeitos de forma saudável e construtiva. 

 Este trabalho se inscreve no campo da educação infantil, buscando 

identificar o lugar que a corporeidade ocupa na prática pedagógica do 2º período da 

educação infantil que atende crianças na faixa etária de 5 anos de idade. 

Particularmente, neste momento em que o 2º período da educação infantil é a etapa 

que antecede a inserção dos alunos no ensino fundamental, receamos que a nossa 

tradição histórica e cultural de antecipação da escolaridade dos alunos, influencie a 

prática pedagógica direcionada às crianças de 05 anos, sufocando todas as 

características que, naturalmente, relacionamos à educação infantil: livre expressão, 

ludicidade, integração, socialização, envolvimento, interação com o mundo... Estas 

características são próprias de uma educação movida pela corporeidade, que 

percebe o homem na sua integralidade, como um ser que é, ao mesmo tempo, 

natural, biológico, social, cultural, espiritual... Nesse sentido, uma concepção teórica 

fértil para pensarmos e fundamentarmos a corporeidade é a psicogenética de Henri 

Wallon, o qual dedicou sua vida ao estudo da criança, defendendo seu 

desenvolvimento de forma global, na indissociabilidade entre os aspectos afetivos, 

motores e cognitivos.  

 

2.2 Psicogenética Walloniana – pelo desenvolvimento de uma criança 

concreta, completa e contextualizada  
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O filósofo, médico e psicólogo Henri Wallon (França, 1879-1962), teve toda a 

sua vida pessoal e profissional marcada pela integração entre a atividade científica e 

a ação social. Seu grande legado para a Educação encontra-se nos seus estudos 

sobre a Psicogênese da pessoa completa, que aborda a educação integral do 

sujeito, fundamentando suas ideias na indissociabilidade entre os elementos: 

afetividade, movimento e inteligência que se comunicam o tempo todo na formação 

do eu como pessoa. “Toda sua obra foi consagrada ao estudo da criança, das 

condições de seu desenvolvimento, das características de sua conduta e de sua 

evolução” (GRATIOT-ALFANDÉRY, 2010, p. 11).  

 Para Wallon, o homem é um ser geneticamente social, portanto, sua 

construção acontece nas suas interações com o meio físico e social, no qual está 

inserido e com o qual interage cotidianamente. Diante desta constatação, Wallon 

interpela: “Para a criança, só é possível viver sua infância. Conhecê-la compete ao 

adulto. Contudo, o que irá predominar nesse conhecimento, o ponto de vista do 

adulto ou da criança?” (WALLON, 2010, p. 43). Através desta interpelação, o autor 

faz considerações sobre a maneira como os adultos enxergam as crianças e como 

essa visão influencia os seus processos de formação:  

 

Se o homem sempre começou colocando-se a si mesmo em seus objetos 
de conhecimento, atribuindo a estes uma existência e uma atividade 
conformes à imagem que tem das suas, o quanto essa tentação não deve 
ser forte quando se trata de um ser que vem dele e deve tornar-se 
semelhante a ele – a criança [...]. 
É assim, assimilando-a a si, que o adulto pretende penetrar a alma da 
criança.  
[...] embora reconheça diferenças entre si mesmo e a criança, ele as reduz 
em geral a uma subtração: elas são de grau ou quantitativas. Comparando-
se à criança, ele a vê relativa ou totalmente inapta em presença das ações 
ou das tarefas que ele consegue executar [...]. 
[...] é o mundo dos adultos que o meio lhe impõe (à criança) e disso 
decorre, em cada época, certa uniformidade de formação mental. Mas nem 
por isso o adulto tem o direito de só conhecer na criança o que põe nela. E, 
em primeiro lugar, a maneira como a criança assimila o que é posto nela 
pode não ter nenhuma semelhança com a maneira como o próprio adulto o 
utiliza. Se o adulto vai mais longe que a criança, a criança, à sua maneira, 
vai mais longe que o adulto. Tem disponibilidades psíquicas que outro meio 
utilizaria de outra forma. Várias dificuldades coletivamente superadas pelos 
grupos sociais já possibilitaram que muitas dessas disponibilidades se 
manifestassem. Com a ajuda da cultura, outras ampliações da razão e da 
sensibilidade não estão potencialmente na criança? (WALLON, 2010, p. 43-
44; 46-47).  

 

A partir da citação acima, podemos inferir que Wallon, ao tratar das 

influências culturais na formação do ser humano, percebe o infante de forma 
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semelhante à atual concepção de criança apresentada no capítulo 1: ser histórico, 

ativo, situado em determinado contexto, de onde recebe influência cultural, ao 

mesmo tempo em que também influencia, culturalmente, o meio em que vive. Um 

ser que, embora dependente do adulto para sobreviver, é dotado de potencialidades 

humanas, as quais vão se desenvolvendo em processos de interação social com 

indivíduos com modos histórico e culturalmente determinados de agir, pensar e 

sentir. Também é possível, através das considerações de Wallon, destacadas 

acima, clarear o entendimento da consideração da criança como produto e produtora 

de cultura, afinal, nas suas relações sociais, vai constituindo sua personalidade, 

promovendo mudanças, transformações, estabelecendo novas nuances sociais.  

Nessa perspectiva, Wallon destaca como essencial para a promoção de um 

desenvolvimento eficiente do sujeito o estudo contextualizado da criança, vista como 

uma pessoa completa e dotada de potenciais em todos os aspectos de sua 

constituição como pessoa. Dessa forma, o adulto poderá auxiliá-la na promoção de 

seu desenvolvimento e de sua educação com mais sensibilidade e efetividade, 

entendendo os processos de evolução da personalidade humana, identificando as 

fases, os momentos que estimulam diferentes atitudes da criança no seu processo 

de formação, e lhe oferecendo subsídios para um crescimento cada vez mais 

autônomo e coerente com seus anseios e com a sua realidade social.  

 

O estudo da criança contextualizada possibilita que se perceba que, entre 
os seus recursos e os de seu meio, instala-se uma dinâmica de 
determinações recíprocas: a cada idade estabelece-se um tipo particular de 
interações entre o sujeito e seu ambiente. Os aspectos físicos do espaço, 
as pessoas próximas, a linguagem e os conhecimentos próprios a cada 
cultura formam o contexto do desenvolvimento. Conforme as 
disponibilidades da idade, a criança interage  mais fortemente com um ou 
outro aspecto de seu contexto, retirando dele os recursos para o seu 
desenvolvimento (GALVÃO, 2008, p. 39). 
 

É na e pela interação com o meio e com o outro que a criança se desenvolve 

e se constitui como pessoa. Wallon destaca que, nesse processo, os “conflitos 

pontuam o desenvolvimento” (2010, p. 45), e são seus propulsores, uma vez que 

deles resulta a diferenciação entre o eu e o outro na formação da personalidade. 

Esses conflitos irão perpassar todo o desenvolvimento da criança através de 

atitudes de oposição e contradição que atuarão no sentido de que esta tome 

consciência de si, de seu papel e do lugar que ocupa em seu meio, se diferencie do 
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outro, se estabeleça como eu e aja com mais autonomia. “Portanto, o sentido do 

processo de socialização é de crescente individuação” (GALVÃO, 2008, p. 50).  

Apesar de toda a ênfase que dá às interações sociais para o desenvolvimento 

infantil, Wallon (2010, p. 47) explicita que “na criança enfrentam-se e se implicam 

mutuamente fatores de origem biológica e social” neste processo, destacando a 

importância da maturação orgânica para a sua completa organização. Não se pode, 

de forma alguma, desprezar a evolução e a maturação orgânicas no processo de 

desenvolvimento do sujeito, afinal, de sua plenitude depende o aperfeiçoamento dos 

processos motores, mentais e afetivos. Ao mesmo tempo, não podemos exigir dele 

que demonstre habilidades e conhecimentos que ainda não tem condições 

orgânicas e psíquicas de apresentar. Porém, segundo Galvão (2008), é a cultura, a 

aquisição da linguagem e o conhecimento que garantem o desenvolvimento de 

habilidades intelectuais mais complexas. As funções psíquicas podem, 

permanentemente, se sofisticar, mesmo já tendo atingido a maturação orgânica.  

 Para Wallon, o processo de construção da pessoa acontece de forma 

gradativa e sequenciada, implicando a estruturação de fases e estágios. Galvão 

(2008), fundamentada na psicogenética walloniana, categorizou os cinco estágios de 

desenvolvimento do indivíduo, os quais serão abordados sinteticamente: 

 estágio impulsivo-emocional – acontece durante o primeiro ano de vida da 

criança. Neste estágio, a emoção é o instrumento privilegiado de interação da 

criança com o meio. Predominam as relações afetivas com o meio; 

 estágio sensório-motor e projetivo – vai até o 3º ano de vida da criança. 

Prevalece aqui, a exploração sensório-motora do meio físico. Outro marco 

fundamental deste estágio é o desenvolvimento da função simbólica e da 

linguagem. Predominam as relações cognitivas com o meio; 

  estágio do personalismo – cobre a faixa dos 3 aos 6 anos de idade. É o 

período de formação da personalidade, de construção da consciência de si 

através das interações sociais. Retorno da predominância das relações 

afetivas; 

 estágio categorial – acontece por volta dos 6 anos de idade. Há avanços no 

plano da inteligência, graças à consolidação da função simbólica e à 

diferenciação da personalidade realizadas no estágio anterior. O interesse da 

criança gira em torno das coisas, do conhecimento e conquista do mundo 

exterior. Volta a preponderar o aspecto cognitivo. 
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  estágio da adolescência – há a necessidade de uma nova definição dos 

contornos da personalidade. Traz à tona questões pessoais, morais e 

existenciais, numa retomada da predominância da afetividade. 

Como vimos, a cada estágio, predomina, alternadamente, a dominância de 

uma fase afetiva e outra cognitiva, não havendo a exclusão ou a independência de 

uma em relação à outra. “Para Wallon, o surgimento de uma nova etapa do 

desenvolvimento implica na incorporação dinâmica das condições anteriores, 

ampliando-as e ressignificando-as” (GRANDINO, 2010, p. 34). Sendo assim, a 

atividade predominante em dado estágio, será mais bem concretizada pela 

incorporação das conquistas realizadas no estágio anterior. Cada estágio é 

preparado pelas atividades do anterior e para a emergência do seguinte. Estes 

estágios também alternam momentos de introspecção e extroversão, em que as 

crianças ficam mais propensas à interiorização ou exteriorização de seus 

sentimentos e ações no processo de formação de sua personalidade. Grandino 

(2010) observa:  

 

Para Wallon, o desenvolvimento, pensado dialeticamente, alterna 
momentos de maior introspecção (etapas centrípetas) e de maior 
extroversão (etapas centrífugas). De acordo com as características e 
condições de determinado estágio do desenvolvimento, os processos 
estarão voltados para o interior ou para o exterior, num contínuo movimento 
de internalização e externalização. É esse movimento pendular que permite 
ao sujeito sua construção em direção a autonomização. As etapas 
centrípetas, presentes nos estágios do ‘emocional’, do ‘personalismo’ e da 
‘adolescência’ são preponderamente afetivas e “voltadas para a 
assimilação, a elaboração íntima, a edificação do sujeito e de sua relação 
com o outro” (Jalley, op. cit., p. xxxviii). 
Por outro lado, as etapas centrífugas, caracterizadas nos estágios do 
‘impulsivo’, do ‘sensório-motor’ e do ‘categorial’ são predominantemente 
intelectuais e “voltadas para a diferenciação, o gesto, a reação ao meio, o 
estabelecimento de relações com o objeto externo” (Jalley, op. cit., p. 
xxxviii) (p. 36). 

 

A faixa etária das crianças do 2º período da Educação Infantil, que constituem 

o público alvo desta pesquisa, encontra-se no estágio do personalismo, que exige 

atenção na formação da pessoa, já que a criança, neste momento, está às voltas 

com seus conflitos interpessoais, os quais marcam o processo de formação de sua 

personalidade. Neste estágio, são bastante conhecidas dos professores destas 

crianças as crises de oposição. De acordo com Galvão (2008), elas tendem a se 

opor a tudo que consideram como sendo diferente dela: combate ordens, convites, 

sugestões que venham do outro. O exercício do confronto a ajuda a testar a 
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independência de sua personalidade. A posse e propriedade das coisas também 

constituem outra característica da atitude de oposição. Neste caso, a criança 

confunde a posse do objeto com a posse de sua própria personalidade. A busca da 

superioridade pessoal também está presente nesta etapa. Manifestações 

qualificadas como agressivas: acessos de tirania, manifestações de ciúme, trapaças, 

dissimulação acontecem em prol da predominância do ponto de vista da criança e se 

constitui de um movimento necessário para que a sua personalidade se destaque da 

massa difusa que antes se encontrava.  

Ainda com base em Galvão (2008), destacamos que, após as crises de oposição, 

o estágio do personalismo passa por uma fase mais positiva marcada por dois 

momentos: 

 a etapa de sedução ou “idade da graça” – caracteriza-se pela harmonia 

dos movimentos da criança e seu empenho em despertar a admiração 

dos outros, instrumento que a auxilia a admirar a si própria e consolidar a 

independência de seu eu; 

 etapa da imitação – a criança imita as pessoas que admira, incorporando 

suas atitudes e seu papel social. É um movimento de reaproximação com 

o outro que havia sido negado. 

Grandino (2010), ao caracterizar os estágios de desenvolvimento da pessoa 

também fundamentada na psicogenética walloniana, categoriza as etapas do estágio 

do personalismo por faixa etária da seguinte forma: personalismo (3 a 6 anos); crise 

de oposição (3 a 4 anos); idade da graça (4 a 5 anos); imitação (5 a 6 anos). É 

necessário frisar, porém, que esta classificação constitui apenas uma referência, um 

parâmetro para o entendimento dos momentos de desenvolvimento da 

personalidade da criança na faixa etária dos 3 aos 6 anos de idade, afinal, Wallon 

sempre destacou que essa dinâmica “é marcada por rupturas e sobreposições [...], 

esclarecendo que as mudanças de fases não se dão por sucessão linear” 

(GRANDINO, 2010, p. 34). Portanto, as crianças podem apresentar características 

destas fases, em idades diferentes das categorizadas, ou apresentar características 

de mais de uma fase, simultaneamente, ou ainda, passar pelas fases tão 

rapidamente que o adulto nem percebe. Contudo, tendo em vista, as crianças de 5 

anos, público alvo desta pesquisa, é interessante conhecer mais profundamente, a 

etapa de sedução ou idade da graça e a etapa da imitação que, de acordo com 

Grandino (2010), são as etapas do personalismo que aparecem nesta idade. As 



61 
 

 

duas fases podem ser muito produtivas no processo educacional. Um educador 

observador e sensível poderá utilizar esses momentos vividos pelas crianças para 

incentivá-la a ser sempre melhor naquilo que ela se propõe a ser e fazer, afinal, ela 

estará voltada a ser admirada, notada e valorizada por seus méritos. O diálogo e a 

oferta de oportunidades são recursos que as auxiliarão nesse processo de 

autoafirmação pessoal, corporal. É também um momento muito frutífero no campo 

das inter-relações, pois as crianças estão buscando uma reaproximação com o 

outro, negado na etapa anterior, apreciando e imitando as pessoas a quem 

admiram.  

 

Na medida em que sente a necessidade de afirmar-se a si mesma, a 
criança se interessa pelas outras pessoas como tais; ela manifesta isto 
imitando-as, o que é ao mesmo tempo procurar conhecê-las melhor e tentar 
roubar-lhes suas vantagens. 
[...] A criança imita para conquistar afeição, para obter uma recompensa ou 
um gesto de afeição (WALLON, 2008, p. 145). 

 

Aqui também, um educador mais atento pode agir positivamente, procurando 

representar uma dessas pessoas apreciadas pelas crianças, na tentativa de se 

constituir em um bom exemplo a ser seguido na formação mais saudável dos 

alunos. A qualidade das interações e comunicações, a afetividade, a adequada 

abordagem dos assuntos a serem tratados, o cuidado e a sensibilidade das ações 

fazem diferença neste momento.  

Enfim, é importante destacar a responsabilidade dos educadores que 

trabalham com as crianças do 2º período da educação infantil em face de todas as 

características relacionadas ao estágio de formação da personalidade humana e de 

todos os outros que o antecedem e preparam o “terreno” para seu estabelecimento. 

Torna-se essencial conhecer os processos psíquicos e orgânicos do 

desenvolvimento infantil, bem como os aspectos pessoais, culturais e sociais das 

crianças para que a prática pedagógica seja coerente com o momento por elas 

vivido, e desencadeadora, no exato sentido da palavra, de sua evolução psíquica. 

Nessa perspectiva, têm destaque especial a sensibilidade e a afetividade 

dispensadas às crianças em suas relações interativas como meio de transmissão de 

segurança e apoio às suas necessidades emocionais. 

Nesse sentido, a psicogenética walloniana, que propõe o estudo integrado do 

desenvolvimento da criança se constitui de um referencial teórico bastante fecundo 

para se pensar a formação do sujeito pleno, total, uma vez que, assim, percebe a 
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criança, ou seja, como uma pessoa completa que progride e cresce dentro de suas 

possibilidades orgânicas, inserida no seu meio social, com o qual faz trocas 

continuamente e na indissociabilidade entre os aspectos motor, afetivo e cognitivo 

que se encontram entrelaçados na atividade infantil. Nesse sentido, Wallon (2010) 

destaca:  

 

É contrário à natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada idade, 
ela é um todo indissociável e original. Na sucessão de suas idades, é um só 
e mesmo ser sujeito a metamorfoses. Feita de contrastes e de conflitos, sua 
unidade é por isso mesmo mais suscetível de ampliações e novidades (p. 
102). 
 

 A partir dessas considerações, temos elementos suficientes para relacionar a 

concepção teórica de Wallon aos preceitos defendidos pela corporeidade ao tratar 

da educação integral, não fragmentada, do homem. Integralidade que se expressa 

em suas relações com o outro, a natureza e consigo mesmo. E que se realiza na 

interdependência e reciprocidade entre as funções dos aspectos afetivos, motores e 

cognitivos. Sendo assim, o homem único e total, que é ao mesmo tempo espiritual, 

social, cultural, biológico, sente, pensa e age plenamente na construção cotidiana de 

sua pessoa e na concretização diária de sua existência, a qual, a cada instante, vai 

se constituindo de vitórias, tropeços, fracassos, conquistas, também, entrelaçados 

nessa teia, ainda hoje misteriosa, chamada vida. 

  

2.2.1 A indissociabilidade afeto, corpo e cognição na construção da pessoa 

completa 

 

 A teoria walloniana postula que a pessoa é uma unidade inseparável. De 

acordo com Almeida (2010), Wallon direcionou seus estudos   

 

[...] a favor do desenvolvimento de uma ciência que vê o homem por inteiro, 
não fragmentado, de uma sociedade solidária e justa, de uma educação de 
qualidade para todos, que respeite o aluno e lhe permita o desenvolvimento 
pleno de suas potencialidades (p. 23).  

 

 É uma concepção educacional que se compromete com a plena humanização 

de todos os sujeitos, em um processo de inclusão, onde todos são valorizados nas 

suas diferenças e têm a possibilidade de desenvolverem suas potencialidades. 

Dessa forma, os educandos podem participar, por inteiro, da vida social, articulando 
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de maneira harmoniosa, os aspectos pessoais e grupais. Esse processo implica que 

o indivíduo se expresse com mais naturalidade, que tenha consciência de si, 

tomando decisões e agindo de acordo com seus desejos, mas respeitando e 

considerando normas e regras coletivas, que viva a interação total com o outro e a 

natureza, pautado na afetividade e na responsabilidade. Implica, também,  

 

[...] se apropriar das formas humanas de comunicação, para adquirir e 
desenvolver os sistemas simbólicos, para aprender a utilizar os 
instrumentos culturais necessários para as práticas mais comuns da vida 
cotidiana, até para a invenção de novos instrumentos, para se apropriar do 
conhecimento historicamente constituído e das técnicas para a criação nas 
artes e criação nas ciências. Processo de humanização, implica, 
igualmente, em desenvolver os movimentos do corpo para a realização de 
ações complexas como as necessárias para a preservação da saúde, para 
as práticas culturais, para realizar os vários sistemas de registro, como o 
desenho e a escrita (LIMA, 2007, p. 18). 
 

 Nessas considerações, é possível perceber as condições que, segundo 

Wallon, são necessárias ao desenvolvimento integral do ser humano, ou seja, a 

indissociabilidade dos conjuntos ou domínios funcionais: afetividade, cognição e ato 

motor. Um sujeito afetivo e sensível tem maiores condições de interagir 

saudavelmente com o outro e a natureza, de dispor seu espírito estético, artístico, o 

poder de sua imaginação para a aprendizagem contínua e para a 

invenção/reinvenção de sua cultura. Tem a motricidade envolvida em toda a sua 

vida, nos processos expressivos, pensantes, comunicativos e possui a 

intelectualidade a favor da construção analítica, compreensiva e aplicativa do 

conhecimento em toda a sua complexidade. “Alerta Wallon que é a necessidade da 

descrição que obriga a tratar separadamente os grandes conjuntos funcionais 

(afetividade, cognição e ato motor), pois eles estão entrelaçados, imbricados uns 

nos outros” (ALMEIDA, 2010, p. 25-26). Nesse sentido, eles serão assim 

apresentados abaixo, destacando suas influências no desenvolvimento pleno da 

criança. 

 

a) Compreendendo o papel da afetividade na constituição do ser humano  

 

De acordo com Almeida (2010, p. 26), “afetividade refere-se à capacidade do 

ser humano de ser afetado pelo mundo interno e externo, por sensações ligadas a 

tonalidades agradáveis e desagradáveis”. Nessa perspectiva, Wallon foi pioneiro ao 
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destacar o papel das emoções no processo de construção da pessoa, as quais se 

ocupam da exteriorização da afetividade e desempenham importante função no 

processo de desenvolvimento humano. Desde que nasce, o ser humano necessita 

mobilizar o cuidado do outro para a sua sobrevivência. Essa mobilização acontece 

através da emotividade que o recém-nascido desperta nas pessoas, levando-as a 

lhe darem o alimento, preocuparem-se com sua higiene, cuidarem da sua saúde, 

combaterem o mal estar que o acomete. Enfim, procuram manter, dessa forma, sua 

vida, o mais confortável e saudável possível. Socialmente, a emotividade que 

permeia as relações entre a criança e o adulto, também se reflete na aquisição da 

cultura, dos valores e das atitudes que os pequenos podem apresentar ou repudiar 

em suas condutas. Segundo Wallon (2010), 

 

o ambiente humano infiltra o meio físico e o substitui em grande medida, 
sobretudo para a criança. Porém, compete precisamente às emoções, por 
sua orientação psicogenética, realizar esses vínculos que antecedem a 
intenção e o discernimento. As atitudes que as compõem, os efeitos 
sonoros e visuais que delas resultam são, para o outro, estimulações de 
extremo interesse, que têm o poder de mobilizar reações semelhantes, 
complementares ou recíprocas, ou seja, relacionadas com a situação da 
qual são efeito e indício. Uma espécie de consonância e de acordo ou 
oposição institui-se muito primitivamente entre as atitudes emocionais dos 
sujeitos que se encontram num mesmo campo de percepção e de ação. O 
contato entre eles se estabelece por mimetismo ou contrastes afetivos. É 
assim que se instaura um primeiro modo concreto e pragmático de 
compreensão, ou melhor, de participacionismo mútuo. O contágio das 
emoções é um fato já muitas vezes assinalado. Decorre de seu poder 
expressivo, sobre o qual se fundaram as primeiras cooperações de tipo 
gregário, e que incessantes intercâmbios e, sem dúvida, ritos coletivos 
transformaram de meios naturais em mímicas mais ou menos 
convencionais. 
É inevitável que as influências afetivas que rodeiam a criança desde o berço 
tenham sobre sua evolução mental uma ação determinante. Não porque 
criam peça por peça suas atitudes e seus modos de sentir, mas 
precisamente, ao contrário, por que se dirigem, à medida que ela desperta, 
a automatismos que o desenvolvimento espontâneo das estruturas 
nervosas contém em potência, e, por intermédio deles, a reações de ordem 
íntima e fundamental. Assim, o social se amalgama ao orgânico (p.70-71). 

 
Nessa perspectiva, é pela emoção que o organismo se une ao social e, é “por 

sua expressão corporal, motora, visível, ativada pelo fisiológico” (ALMEIDA, 2010, p. 

26) que esta se encontra entrelaçada aos aspectos motor e cognitivo. “É grande o 

destaque que a análise walloniana dá ao componente corporal das emoções” 

(GALVÃO, 2008, p. 62). A relação entre nmovimento e emoção é de reciprocidade. 

O corpo do sujeito se ajusta de acordo com o tipo de emoção que o afeta. A 
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externação de emoções diferenciadas como o medo, a raiva, a alegria, a tristeza 

podem ser percebidas pela postura do tônus muscular. Segundo Grandino (2010), 

 

ao questionar o lugar de subalternidade que a afetividade costuma ocupar 
nas visões tradicionais de ensino, que opõe as emoções à qualidade 
cognitiva e racional, a visão walloniana permite reconhecer as 
expressividades posturais dos alunos como sinais daquilo que pode estar 
produzindo efeito no desempenho da aprendizagem, não para eliminar tais 
sinais, mas para encontrar as pistas que possibilitem uma melhor 
compreensão e a definição de estratégias condizentes com a singularidade 
de cada aluno (p. 41). 

 

Nesse sentido, a observação atenta e sensível do aluno, em sentido amplo, 

ou seja, não apenas da apreensão e memorização dos conteúdos, mas também das 

posturas, de suas reações corporais expressivas, pode contribuir para que o 

educador perceba as influências positivas ou negativas do momento educativo na 

formação plena do sujeito, e possa se valer deste conhecimento para pensar 

estratégias relacionais e pedagógicas que interfiram de maneira a ampliar e 

aperfeiçoar as experiências ou redirecioná-las, adequadamente, para a superação 

dos obstáculos emocionais que dificultam a entrega, a presença e participação total 

do aluno. 

De acordo com Galvão (2008), a relação entre emoção e razão é, 

simultaneamente, de filiação e de oposição. “Pelo seu poder plástico, expressivo e 

contagioso, a emoção estabelece os primeiros laços com o mundo humano e, 

através dele, com o mundo físico” (ALMEIDA, 2010, p. 26). Assim, nas interações 

sociais que propiciam, as emoções possibilitam ao indivíduo a aquisição das 

representações culturais, dos valores do seu grupo, do seu meio e, nessas trocas, o 

sujeito vai refinando a construção de seu conhecimento e de sua pessoa.  

Porém, a partir da aquisição da linguagem, a expressão dos estados afetivos 

vai acontecendo independente dos fatores corporais e suas variações podem ser 

provocadas por situações abstratas e ideias, podendo ser exteriorizadas por 

palavras. A atividade intelectual mantém uma relação antagônica com as emoções: 

a elevação de uma tende a baixar o desempenho da outra. Segundo Almeida 

(2010), 

 

Wallon esclarece o antagonismo entre emoção e atividade intelectual (um 
antagonismo de bloqueio): quando há predomínio da emoção as imagens, 
as ideias, as representações ficam esmaecidas, e quando há predomínio do 
cognitivo, ficam mais claras (p. 26). 
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 A emoção constitui-se em uma atividade social, a ela “compete o papel de 

unir os indivíduos entre si por suas reações mais orgânicas e mais íntimas” 

(WALLON, 2010, p. 73). Nessa perspectiva, a escola, espaço também, 

eminentemente social, pode qualificar seus processos educativos em relação à 

interação, promovendo ricas e plenas possibilidades de trocas sociais, culturais e de 

conhecimento formal entre os educandos e professores. Grandino (2010) observa:  

 

Considerando o caráter ‘contagioso’ dos estados emocionais, o professor 
pode manter-se mais atento ao clima de grupo que ele tem condições de 
estabelecer em sua turma de alunos, bem como à importância de suas 
próprias manifestações afetivas, que, seguramente, incidirão nas crianças 
sob sua tutela. Queremos dizer, portanto, que não se trata de buscar o 
controle das condições em sala de aula a partir da coerção das 
manifestações expressivas dos alunos, mas da melhor compreensão de seu 
significado para um manejo que, incorporando a dimensão afetiva, 
possibilite uma melhor qualidade e aproveitamento de aprendizagem (p. 
42).  
 

 Assim sendo, é importante para o sucesso da aprendizagem que o aluno 

esteja pleno em suas atividades e relações interpessoais na escola. A atitude lúdica, 

entendida como a ação e a postura do professor preocupado em possibilitar a seus 

alunos a vivência de momentos de entrega, de descoberta, de prazer, de autonomia,  

pode estabelecer nos processos educativos “uma sintonia afetiva que mergulha 

todos na mesma emoção” (GALVÃO, 2008, p. 65) e contribui para que a 

corporeidade permeie a formação do sujeito pleno.  

 

b) Funções do ato motor no desenvolvimento infantil 

 

 O movimento não se constitui apenas do meio de que dispomos para nos 

locomover no espaço ou para complementar a nossa comunicação com o outro. O 

movimento representa muito mais que isso no desenvolvimento humano. Galvão 

(2008) afirma: 

 

São diversas as significações que a psicogenética walloniana atribui ao ato 
motor. Além do seu papel na relação com o mundo físico [...], o movimento 
tem um papel fundamental na afetividade e também na cognição. [...] 
Podemos dizer que a primeira função do movimento no desenvolvimento 
infantil é afetiva (p. 69-70). 
 

 A dimensão afetiva do movimento configura-se, inicialmente, na mobilização 

do outro, no desencadeamento das reações do outro, através de seu teor 
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expressivo. É então, dessa forma, que os bebês se comunicam com as pessoas ao 

seu redor, garantindo sua sobrevivência e bem-estar. Esses movimentos são 

passivos, involuntários, resultantes de descargas nervosas. 

 Mais tarde, por volta do final do primeiro ano de vida, a criança intensifica a 

exploração do mundo físico. Seus movimentos se tornam, neste momento, 

voluntários e intencionais. A emoção continua presente, permeando as motivações 

responsáveis pela ação de investigação e de descoberta da criança, expressas em 

gestos como o de pegar, empurrar, abrir, fechar..., e nas interações com os adultos 

que contribuem com esta tarefa ao oferecer possibilidades para a sua realização. 

Nesta etapa, tem início a função cognitiva do movimento, a qual começa a se 

estabelecer quando a criança consegue reter as percepções e sensações. Para 

Wallon (2010, p. 78), “a sensação só é retida, discriminada, identificada no momento 

em que a criança se torna capaz de reproduzi-la por meio de gestos apropriados”.  

Esses gestos atuam no sentido de completar a expressão de seus pensamentos. 

Em relação ao assunto, Galvão (2008) observa: 

 

Muitas vezes, para tornar presente uma ideia, a criança precisa construir, 
por meio de seus gestos e posturas, um cenário corporal – o gesto precede 
a palavra [...], o ato mental projeta-se em atos motores. 
No faz-de-conta é possível compreender com mais clareza a origem 
corporal da representação. Por exemplo, a criança que arruma os braços 
como se estivesse carregando uma boneca e balança-o como se a 
estivesse ninando. Ou a criança que faz o gesto de pegar o sabão, de abrir 
a torneira, de esfregar e enxugar, como se estivesse dando banho em seu 
bichinho de estimação. Nessas situações o movimento é capaz de tornar 
presente o objeto e substituí-lo. Esses gestos simbólicos, chamados de 
simulacro, estão na origem da representação (p. 72-73).  
 

 É muito importante o papel do movimento para a retenção da percepção, a 

partir da qual a criança vai tomando consciência do mundo. Pois é a partir dos 

movimentos que dão vida ao processo ideativo, que se avigoram as atividades 

cognitivas no desenvolvimento infantil. Nesse sentido, tomamos por base as 

considerações de Lima (2007) sobre a percepção:  

 

A percepção é realizada pelos cinco sentidos externos. 
[...] os sentidos funcionam com interdependência, o que tem uma relevância 
fundamental para os professores, pois o ensino deve mobilizar várias 
dimensões da percepção para que o aluno possa ‘guardar’ conteúdos na 
memória de longa duração. 
Há maior empenho em perceber algo quando há interesse neste ‘algo’. 
Por outro lado, a percepção pode criar um interesse novo. Ao ser 
introduzida a um conhecimento novo, uma pessoa pode se interessar ou 
não por ele, dependendo das estratégias utilizadas por quem o introduz. 



68 
 

 

Assim, em sala, não é somente o conteúdo que motiva, mas, sobretudo, 
como que o professor trabalha com o conteúdo, seja ele da escrita, artes ou 
ciências (p. 28). 
 

Destacamos que o professor da educação infantil precisa possibilitar aos 

alunos a oportunidade de se “mexerem”, de se movimentarem mais, de usarem mais 

seus sentidos físicos: audição, visão, paladar, tato para experimentarem sensações, 

fazerem descobertas, agirem sobre objetos de seu interesse, de forma a mobilizá-los 

corporalmente, por inteiro, para a consolidação de conhecimentos formais. É da 

natureza da criança de 5 anos ser ativa, curiosa, interativa, prática. Essas 

características devem ser consideradas pelo professor no planejamento de suas 

atividades, organizando-as de maneira mais dinâmica, exigindo do aluno que pense 

e aja com todo o seu corpo, movimentando-se, regulando suas posturas tônicas de 

acordo com o grau de entrega que o mobiliza. Afinal, conforme defende Galvão 

(2008), 

 

a percepção também está intimamente ligada à função tônica. Por exemplo, 
para apurarmos o olfato para alguma substância ou para firmarmos mais a 
vista em determinada cena, realizamos contrações e contorções faciais e 
corporais: o corpo inteiro adota a posição mais adequada para a percepção 
(72). 
 

 Ainda, segundo Galvão (2008, p. 72), “para Wallon, a imitação é uma forma 

de atividade que revela, de maneira incontestável, as origens motoras do 

pensamento”. De acordo com essa perspectiva, enfatizamos a necessidade de se 

trabalhar, na educação infantil, com a imaginação da criança. É necessário que a 

elas sejam dadas oportunidades de representarem situações cotidianas, de se 

movimentarem sensivelmente, na criação/reprodução de cenas que assistem e 

vivenciam em sua realidade. Esse exercício permite à criança agir, movimentar-se 

por inteiro, pensando, planejando, construindo suas ações na troca atenta e 

coerente com seus parceiros. Nesse sentido, além de estarem envolvidas em um 

processo de consolidação de sua atividade cognitiva através do movimento, as 

crianças, como já dito anteriormente, se configuram como produto de sua cultura, 

mas também se delineiam como produtoras de cultura. 

Com o fortalecimento da atividade cognitiva, o movimento se integra à 

inteligência e reduz-se a motricidade exterior. A criança se torna mais autônoma, 

tem mais controle sobre seus movimentos, prevê mentalmente a sequência de atos 

motores complexos. Essa etapa acontece por volta dos 6/7 anos de idade. “Antes 
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dessa idade, a possibilidade de a criança controlar voluntariamente suas ações é 

pequena. Isso se reflete, por exemplo, na dificuldade em permanecer numa mesma 

posição ou fixar a atenção sobre um foco” (GALVÃO, 2008, p. 76). Dispor deste 

conhecimento é importante para o professor, especialmente, da educação infantil, 

que atende às crianças de faixa etária inferior a 6/7 anos. Assim, poderá planejar 

sua prática pedagógica mais adequadamente em termos de diversificação das 

atividades, organização do tempo e espaços, de forma que as crianças possam se 

envolver com as atividades, sentindo prazer em realizá-las. A não compreensão dos 

processos de desenvolvimento infantil tende a desgastar o processo educativo, 

saturando todos os envolvidos e levando os professores a interpretações 

equivocadas das atitudes das crianças. Em consequência, buscam-se soluções 

infundadas como, por exemplo, deixar de castigo uma criança considerada 

indisciplinada, porque está se movimentando demais durante a aula, ou solicitar uma 

consulta médica para um aluno que demonstra desassossego por suspeita (e até 

“certeza”) de hiperatividade.  

 Segundo Oliveira (2010, p. 52), no RCNEI, documento oficial de referência 

teórico-prática para a organização das atividades pedagógicas do professor de 

educação infantil, o movimento constitui-se em uma “linguagem que permite às 

crianças expressar sentimentos, emoções e pensamentos, bem como ampliar as 

possibilidades de uso significativo de gestos e posturas corporais”. Portanto, o 

movimento é fator preponderante para o desenvolvimento de uma educação integral 

do sujeito, embasada na corporeidade, que lhe possibilita uma participação corporal 

plena, completa no processo de seu desenvolvimento. Nesse sentido, deve estar 

presente no trabalho pedagógico da educação infantil, de forma lúdica e expressiva, 

possibilitando mobilidade investigativa, criativa e interativa à criança.  

 

c) O desenvolvimento da cognição no ser humano 

 

 Operar o pensamento com mais objetividade, fazer diferenciações entre 

objetos e pessoas, planejar situações, estabelecer relações entre conhecimentos, 

refletir e expressar pensamentos utilizando símbolos e representações caracterizam 

um grande passo no desenvolvimento humano. Galvão (2008) aponta: 
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Segundo Wallon, a linguagem é o instrumento e o suporte indispensável 
aos progressos do pensamento. Entre pensamento e linguagem existe uma 
relação de reciprocidade: a linguagem exprime o pensamento, ao mesmo 
tempo que age como estruturadora do mesmo [...]. 
É muito grande o impacto da linguagem sobre o desenvolvimento do 
pensamento e da atividade global da criança. Com a posse desse 
instrumento, a criança deixa de reagir somente àquilo que se impõe 
concretamente a sua percepção; descolando-se das ocupações ou 
solicitações do instante presente, sua atividade passa a comportar 
adiamentos, reservas para o futuro, projetos [...]. 
A linguagem, ao substituir a coisa, oferece à representação mental o meio 
de evocar objetos ausentes e de confrontá-los entre si. Os objetos e 
situações concretos passam a ter equivalentes em imagens e símbolos, 
podendo, assim, ser operados no plano mental de forma cada vez mais 
desvinculada da experiência pessoal e imediata (p. 77-78). 
 

 Porém, a aquisição, o manejo eficiente e o compartilhar da linguagem oral 

discursiva na comunicação necessitam de um longo percurso para se estabelecerem 

no desenvolvimento humano. Quanto mais a linguagem verbal se estruturar em 

outras linguagens humanas: de expressões corporais, gestuais, estados emocionais, 

maiores condições terá de se potencializar, pois estará se estruturando sobre uma 

base de comunicação interativa, rica e contínua entre as pessoas e o ambiente em 

que se originam desde que nascemos. “O desenvolvimento do pensamento e da 

linguagem evolui, [...], de uma linha do desenvolvimento biológico para o 

sociocultural, constituindo um salto conceitual no processo de humanização” 

(GOULART, 2008, p. 25). Fazendo uma relação entre o exposto e o processo 

educativo escolar, é inevitável que destaquemos as possibilidades que a escola 

deve oferecer a seus alunos para qualificarem e intensificarem suas relações 

interativas, utilizando diversas linguagens. Nessa perspectiva, Goulart (2008) 

observa que 

 

é pela movimentação, expressão do corpo, entonação da voz que a 
comunicação entre as crianças e os adultos se estabelece. 
No universo infantil, essas formas de interação são permeadas pela 
brincadeira [...]. 
A linguagem oral também acompanha a brincadeira, potencializando formas 
de expressão e comunicação. Por meio dela, a criança comunica seu 
estado afetivo, sua forma de perceber o outro, seus sonhos e expectativas. 
Nesse jogo de corpo, palavras, ações e sentimentos, a criança vai 
construindo uma dimensão do que é viver neste mundo repleto de 
significados simbólicos (p. 25).  
 

   Como vimos, incentivar e promover na escola, especialmente de educação 

infantil, momentos em que a criança possa ter liberdade para usar e abusar da 

imaginação em suas brincadeiras pode ajudá-la a ir tomando consciência do 
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simbolismo, das representações que permeiam o conhecimento e as relações 

humanas.  

De acordo com Galvão (2008), até que a inteligência se diferencie da 

afetividade, o pensamento infantil tem no sincretismo sua maior característica. No 

pensamento sincrético, confuso e global, a criança não faz distinções entre o objeto 

e o sujeito e os objetos entre si. Prevalecem os temas afetivos, impregnados de 

subjetividade. Esse momento da vivência da criança, onde há essa mistura entre 

motivos subjetivos e objetivos é bastante estranha aos olhos dos adultos. Mas 

também é bastante profícua para o desenvolvimento da imaginação, da criatividade, 

da originalidade nesse processo fantasioso desfrutado pela criança. 

 

Se, por um lado, o sincretismo constitui-se num obstáculo para o 
conhecimento objetivo do real, por outro, há terrenos da atividade humana 
em que ele é, ao contrário, um recurso muito fecundo. É o caso da criação 
artística, processo que tem semelhanças com o funcionamento do 
pensamento sincrético (livre associação, analogias, predominância dos 
aspectos sensório-motores e afetivos sobre a conotação objetiva das 
palavras). Para o desenvolvimento do indivíduo nesse território, ao invés de 
ser reduzido, o sincretismo deve ser resgatado. 
Mesmo no pensamento racional, ou no conhecimento científico, é possível 
assinalar aspectos positivos ao sincretismo: ao misturar e confundir idéias, 
possibilita o surgimento de relações inéditas. Necessário ao ato criador, o 
sincretismo é essencial à invenção verdadeiramente nova (GALVÃO, 2008, 
p. 87).  

 

 Tradicionalmente, o ser humano, no seu processo de desenvolvimento, é 

sempre valorizado e admirado pelo desempenho notável que atinge em sua 

escolarização. Esse fator remete o sujeito a uma imagem social e cultural de homem 

inteligente, detentor de conhecimentos formais, que tem, portanto, mais condições 

de obter sucesso e poder na vida, além de maiores condições de transformar a sua 

realidade, já que se configura como um privilegiado no pensamento, na 

comunicação e na ação planejada. Nesse sentido, a cognição se destaca no 

processo de formação do indivíduo. Porém, a cognição poderá ser mais fértil se for 

iluminada pelos processos, não menos inteligentes e importantes, de criação, 

carregados de afetividade e emoção, que oferecem maior liberdade para o 

pensamento e as ideias se renovarem, se reeditarem de maneiras originais, o que 

pode render a alguns o título de gênios. Exemplificam essa situação os grandes 

inventores e descobridores da História da humanidade que, sensivelmente 

inteligentes, proporcionaram mais conforto, mais saúde e mais evolução à nossa 

existência. Neste sentido, devemos, também, apontar a escola, destacando a sua 
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importância de promover oportunidades para que seus alunos vivenciem momentos 

de faz de conta, se deixem levar pela imaginação, pela criatividade e poder criador 

nas artes visuais, cênicas, plásticas, ligadas ao movimento, à música, à pintura, etc., 

e que experimentem a aplicação do pensamento sensível. Essas são condições, 

também, essenciais para o desenvolvimento integral do homem.  

A partir da aquisição do processo de simbolização, o pensamento infantil 

atinge uma representação mais objetiva da realidade e as diferenciações entre 

sujeitos e objetos passam a acontecer, sendo esta, tarefa fundamental para a 

evolução da inteligência humana. De acordo com Bastos (2010), 

 

com o advento da representação o pensamento já pode estabelecer 
diferenciações, categorizações, classificações, levantar hipóteses, enfim, 
operar por meio de representações. Pensamento e linguagem nesta 
perspectiva teórica estão estritamente conectados. E mais, para Wallon a 
função da inteligência pode ser definida como a capacidade de explicação 
da realidade, uma vez que explicar é semelhante à possibilidade de 
determinar as condições de existência (p. 50). 

 

 É com o pensamento categorial, marcado pela objetivação do real, pela 

organização do real em séries, classes, pela separação entre qualidade e coisa, que 

se intensifica a redução do sincretismo do pensamento. Segundo Galvão (2008), 

organicamente, essa tarefa acontece com o amadurecimento das funções nervosas 

de inibição e discriminação, as quais consolidam as disciplinas mentais – 

capacidade responsável pelo controle voluntário dos movimentos e pela redução do 

sincretismo.  Quanto mais consolidadas estas funções, maior o poder do 

pensamento em direção à objetividade, coerência, adequação ao assunto tratado. A 

fragilidade destas funções permite que o pensamento seja contaminado por temas  

impregnados de forte carga afetiva, ou ainda “parasitas”, acarretando confusões e 

desvios do assunto. O sucesso destes processos depende também do meio cultural, 

pois, ao tomar ciência do conhecimento formal, o pensamento se apropria das 

diferenciações já produzidas pela cultura que devem ser internalizadas pelo sujeito. 

Nesse sentido, a linguagem e o conhecimento são essenciais à concretização de um 

pensamento científico calcado na compreensão objetiva da realidade. 

 Nas interações com o outro e com o ambiente, o homem cresce e se 

desenvolve em todas as suas potencialidades. Nesse processo, os conflitos de 

ordem individual, grupal ou social aparecem como propulsores do progresso 

intelectual, fruto de reformulações de conceitos e crenças. Para Bastos (2010, p. 
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50), “a pessoa completa vivencia momentos de crise, de conflitos, de busca de 

afirmação, nos quais necessita romper com os esquemas anteriormente 

estabelecidos para lançar-se a novos desafios”. A escola, teoricamente, exerce 

papel fundamental na formação do sujeito pleno, pois, além de se constituir em um 

espaço social, propício à interação com os pares, objetos e natureza, ainda, se 

constitui em uma instituição, por excelência, voltada à humanização do sujeito, o que 

implica considerá-lo integralmente em um processo educativo fundamentado na 

corporeidade. Sendo assim, e por este trabalho estar circunscrito ao espaço escolar, 

daremos ênfase à instituição escola nas discussões que se seguem, destacando sua 

função na educação integral do sujeito e sua atuação no desenvolvimento dos 

aspectos afetivos, motores e cognitivos do homem.  

 

2.3  Escola: espaço privilegiado para a educação integral do homem 

 

 Para Wallon, o homem é um ser geneticamente social, e sendo a escola uma 

instituição social, histórica, contextualizada, se constitui em um espaço, por 

excelência, de formação plena da pessoa. Segundo Mahoney (2010), 

 

para Wallon, a escola é um contexto privilegiado para conhecer e estudar 
melhor a criança porque amplia as possibilidades para ela se expressar. A 
família tradicional, devido a sua estrutura, limita os papéis, as funções que a 
criança pode desempenhar: primogênito, filho do meio, caçula. Quando ela 
vai para a escola, aprenderá a desempenhar vários outros papéis, além de 
aluno e colega: preencherá diferentes funções conforme os grupos, as 
atividades oferecidas. Portanto, terá mais meios para se expressar e revelar 
seus conhecimentos e potencialidades. Os grupos são condições 
socialmente organizadas e propícias ao desenvolvimento da criança e 
revelam para ela a cultura a que pertence e que poderá um dia enriquecer  
(p. 63). 
 

A escola é um espaço social, coletivo, onde a criança tem a oportunidade de 

aperfeiçoar seu processo de humanização em grupos. Nos grupos, a criança 

aprende a diferenciar novos tipos de relação, a tomar conhecimento de seus 

recursos e limitações, dos seus sentimentos, de sua individualidade, a ter um 

conhecimento objetivo de si mesma. Abordando este assunto, Almeida (2010) 

complementa: 

 
O processo de humanização faz-se nos diferentes meios e grupos nos quais 
transitam crianças e jovens. Nos grupos, o aluno terá a vivência de papéis 
diferenciados, aprenderá a assumir e a dividir responsabilidades, a respeitar  



74 
 

 

regras, a administrar conflitos, a compreender a necessidade do vínculo e 
da ruptura, a conviver.  
Nos grupos, quando cada um assume responsabilidades, ao mesmo tempo 
em que todos os membros do grupo cuidam uns dos outros, desenvolve-se 
a solidariedade (p. 30). 

  

No espaço social escolar, a criança ainda terá contato com outras culturas, 

acesso ao conhecimento formal e gozará da oportunidade de desenvolver 

integralmente suas potencialidades nos domínios afetivo, motor e cognitivo. Nesse 

sentido, o primeiro passo que deve ser dado pela escola em direção à educação 

integral do indivíduo é considerar a criança como uma pessoa completa, integrada, 

contextualizada. Dessa forma, a escola consolida aquela que constitui uma das suas 

maiores funções – a inclusão social. Segundo Almeida (2010), para que a escola 

consiga cumprir com suas funções, a psicogenética walloniana oferece algumas 

pistas: 

 a criança é bastante movida pelas emoções, e estas são altamente contagiosas. 

Nesse sentido, as reações do outro intensificam ou não os seus efeitos. De 

acordo com Galvão (2008), quanto maior clareza o professor tiver dos fatores que 

provocam situações como, por exemplo, as de conflitos, mais condições disporá 

de controlá-las e solucioná-las. Conhecendo as características do 

desenvolvimento etário, orgânico e emocional das crianças, maior entendimento 

terá de seus comportamentos e atitudes. Assim, ao invés de se deixar contagiar 

pelo descontrole emocional dos infantes, procurará contagiá-los com sua 

racionalidade. O clima emocional da sala de aula tanto pode favorecer como 

prejudicar a aprendizagem. 

 Sendo, por natureza, afetiva, a criança tratada com afetividade obtém benefícios 

no desenvolvimento cognitivo. A relação entre ambos é de reciprocidade. 

Segundo Goulart (2008), o acolhimento e a escuta das demandas da criança, a 

estimulação da curiosidade e da imaginação são essenciais para seu pleno 

desenvolvimento. “Interpretar o desejo da criança que aparece nas brincadeiras, 

nas formas silenciosas de revelar suas emoções, nas birras, ou mesmo nos 

momentos de aconchego e carinho requer, do adulto, uma observação apurada”.  

 A criança atua de acordo com seu estágio de desenvolvimento orgânico, 

emocional e cognitivo. Por isso, não devemos exigir dela aquilo que sua evolução 

ainda não lhe permite realizar. Em relação a este assunto, Goulart (2008) 

observa: 
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Se a relação com a criança pequena for permeada por um tempo que não é 
o dela, no qual ela tem que cumprir determinadas exigências do mundo 
adulto, o desenvolvimento se vê tensionado. Para que haja um 
desenvolvimento adequado, é importante o respeito tanto pelo tempo 
biológico – amadurecimento das funções biológicas e psicológicas – quanto 
do tempo pessoal, em que a criança se debruça na realização de 
determinada tarefa. De nada adianta ação em demasia com crianças ainda 
tão pequenas. Disso, pouco se aproveita. Para aprender, tanto os 
conhecimentos do cotidiano quanto os veiculados pela escola, é necessário 
que a criança possa realizar a atividade tantas vezes quantas forem 
necessárias. [...] a repetição, as idas e vindas fazem parte do processo de 
aprendizagem. Aliás, as conquistas resultam de processos que, por 
características próprias, são lentos e ocorrem durante um longo período do 
desenvolvimento humano (p. 27-28). 
 

Aqui, mais uma vez, podemos fazer referência aos processos de 

antecipação da escolaridade da criança que a obriga, muitas vezes, a dominar 

conhecimentos para os quais ainda não dispõe de maturidade orgânica e psicológica 

para a apreensão. Essa situação pode desmotivá-la para a aprendizagem, e ainda, 

levar o professor a enxergá-la como um aluno despreparado, imaturo ou que tenha 

problemas orgânicos e psicológicos que interferem na sua aprendizagem. Outro 

aspecto a se destacar, especialmente, no que se refere à educação infantil, é a 

exigência de manter o educando quieto, “imobilizado” por horas, em nome da 

manutenção da disciplinarização do corpo de uma criança, cujo organismo ainda 

não está pronto para tal. A esse respeito, Wallon (1975) assim se pronunciou: 

 

A disciplina pode ser encarada sob perspectivas diferentes conforme a 
tarefa do professor é considerada puro ensino ou educação e se o aluno é 
considerado uma simples inteligência à qual se fornecem conhecimentos ou 
como um ser a formar para a vida. 
No primeiro caso, é a concepção tradicional que prevalece: disciplina formal 
e colectiva. Trata-se de obter a tranqüilidade, o silêncio, a docilidade, a 
passividade das crianças de tal forma que não haja nada nelas nem fora 
delas que as possa distrair dos exercícios passados pelo professor, nem 
fazer sombra à sua palavra. 
Mas notou-se que proceder desta forma era prejudicar o próprio ensino, 
proibir a colaboração indispensável da criança, reprimir o que melhor pode 
desenvolver e confirmar os seus conhecimentos como a sua curiosidade, o 
seu interesse, as suas iniciativas intelectuais; verificou-se que não havia 
forma de se dirigir à inteligência da criança sem se dirigir à criança no seu 
todo [...]  (p. 379).  
 

 A criança se interessa por questões relacionadas a si própria, ao seu contexto 

de vivência e a acontecimentos que provocam sua ação. Então, são essas 

questões que devem permear as propostas de ensino-aprendizagem infantis. 
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Para essas questões as crianças demonstram recursos para interagirem, 

prestarem atenção, compreendê-las.  

 

A grande dificuldade e o paradoxo do ensino é ter de desviar a criança da 
sua experiência imediata e espontânea para interessar por aquilo que não 
se relaciona directamente com as suas necessidades ou desejos actuais. 
O principal estímulo da atenção é o interesse. Suscitá-lo deve ser, 
evidentemente, o objectivo essencial do educador (WALLON, 1975, p. 370). 
 

 Existe uma evolução tanto da inteligência quanto da afetividade. Para o 

desenvolvimento saudável de ambas é importante a harmonia entre os 

elementos professor-aluno-meio social. Na criança bem pequena, o corpo é o 

instrumento de relações afetivas: o toque, o olhar do outro, a voz, a estimulam 

na exploração e elaboração da realidade e repercutem no seu desenvolvimento. 

Com a aquisição da função simbólica, a afetividade passa a demandar novas 

formas de expressão: o respeito ao ritmo da criança, o ajuste às suas 

possibilidades, a aquiescência a suas ideias constituem maneiras de 

acolhimento e estímulo ao progresso do desenvolvimento humano. Nessa 

perspectiva, de acordo com Almeida (2010), é importante a participação de um 

professor observador de seu aluno em sua individualidade e contexto de 

vivência, mas também observador de si mesmo, enquanto sujeito historicamente 

constituído nas condições concretas de sua existência. Assim sendo, a análise 

da situação total: professor-aluno-meio social será importante para que a escola 

cumpra com sua função formadora da integralidade humana.  

 

O professor é o profissional da educação extremamente importante para que 

a escola alcance excelência em sua função de formação integral do homem. 

Ampliamos essa importância no contexto da educação infantil, quando a criança 

inicia a sua inserção no mundo do conhecimento científico, necessitando ainda, 

compreender melhor a si mesma e a sua realidade. 

 

Nesse sentido, o professor tem papel preponderante. É quem acolhe, 
ampara, apoia a criança, estimulando a compreensão de si e do mundo. Por 
meio de sua ação junto à criança e ao ambiente, o professor abre 
oportunidades de aprendizagem que não se esgotam no ambiente escolar. 
O seu carisma e a confiança que deposita na criança estimulam a 
construção da identidade de cada um do grupo, fazendo dos momentos de 
encontro, momentos de formação da personalidade e do caráter. 
Representante da cultura e mediador por excelência, o professor das 
crianças pequenas tem o papel não só de apresentar a vastidão do mundo 
cultural no qual a criança está inserida, como também de construir pontes 
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para que as experiências e vivências infantis possam se consolidar. 
Portanto, conhecimento, perspicácia e afetividade são condições essenciais 
a um bom professor de educação infantil. 
Ademais, é na tensão entre a apropriação dos conhecimentos sobre a 
infância e o encontro mesmo com as crianças que mora o trabalho do 
professor. Não podemos negar o conhecimento já sistematizado que a 
humanidade produziu, mas temos que reservar um lugar para que 
possamos encontrar com esse novo que nos desarma e rompe com o que 
já sabemos. Escutar as crianças, observá-las, deixar-se invadir pelo que 
elas trazem de novidade, de peculiaridade é o convite maior que fazemos 
aos professores (GOULART, 2008, p. 29-30). 
 

 Estando o professor voltado para o conhecimento de seu aluno e organizando 

sua prática pedagógica em favor de seu desenvolvimento pleno, fundamentado na 

corporeidade, estará preocupado em criar ambientes educativos estimuladores, 

acolhedores que ampliem suas condições de desenvolvimento. Que estimulem a 

sua curiosidade e imaginação, que permitam a exploração de diferentes ambientes 

de sua vivência e de diferentes objetos, que lhe dê espaço para investigações, para 

o diálogo e a experimentação. Dessa forma, além de promover o desenvolvimento 

integral do aluno, o professor, na interação com ele, também estará agregando 

experiências ricas e valiosas no desenvolvimento de seu ofício. “A formação 

psicológica dos professores não pode ficar limitada aos livros. Deve ter uma 

referência perpétua nas experiências que eles próprios podem pessoalmente 

realizar” (WALLON, 1975, p. 366). 

A tendência escolar em concentrar suas atividades, predominantemente, no 

desenvolvimento do aspecto cognitivo do homem, ainda é evidente. Poderíamos 

afirmar que isso acontece porque a tarefa do professor está sendo considerada na 

dimensão de puro ensino a um aluno percebido como uma simples inteligência à 

qual se fornecem conhecimentos, conforme, já cogitou Wallon? No próximo capítulo, 

traremos os resultados da pesquisa de campo que permeou este trabalho, onde 

poderemos discutir, com mais propriedade, o lugar da corporeidade na prática 

pedagógica do 2º período da educação infantil.  
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CAPÍTULO 3 

CORPOREIDADE – O QUE REVELA A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO 2º PERÍODO 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O presente capítulo apresenta os resultados da pesquisa de campo 

desenvolvida, indicando os caminhos e recursos metodológicos utilizados para a 

percepção do lugar ocupado pela corporeidade na prática pedagógica direcionada 

ao 2º período da educação infantil de duas escolas de educação infantil da rede 

municipal de ensino de Barbacena/MG. Nessa perspectiva, a pesquisa insere-se 

numa abordagem qualitativa. Segundo Bogdan e Biklen (1994),  

 

a abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado 
com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma 
pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do 
nosso objecto de estudo (p. 49). 
 

Estes mesmos autores apontam que a pesquisa qualitativa tem o ambiente 

natural como fonte direta de dados e o investigador como instrumento principal, uma 

vez que este se introduz e despende grande quantidade de tempo para contato 

direto com os sujeitos e o espaço investigado. Segundo eles, 

 

os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se 
preocupam com o contexto. Entendem que as acções podem ser melhor 
compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de 
ocorrência. Os locais têm que ser entendidos no contexto da história das 
instituições a que pertencem (p. 48). 

 

Nesse sentido, foram utilizadas para a coleta de dados, entrevista e 

observação direta da prática pedagógica de duas professoras do 2º período da 

educação infantil das escolas investigadas, entrevistas com as duas pedagogas que 

acompanham o trabalho pedagógico desenvolvido pelas professoras, além do 

registro fotográfico de situações significativas ocorridas no contexto educacional 

observado.  

 

3.1 Delineando o processo investigativo: o caminho metodológico percorrido  

 

O desenvolvimento desta pesquisa se deu pela minha inquietude por verificar 

como as crianças do 2º período da educação infantil estão sendo formadas, na 
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escola, em sua integralidade, a partir da prática pedagógica que lhes é direcionada. 

Esta curiosidade se deu, especialmente, pelo momento de mudança estrutural do 

segmento da educação infantil, em que a etapa do 2º período, que atende a crianças 

de 5 anos de idade, encerra o curso deste segmento de ensino e antecede a entrada 

destes alunos no ensino fundamental. Diante de uma tradição histórica escolar 

centrada na formação cognitiva, e que tende a antecipar a escolaridade das crianças 

com o intuito de prepará-las para cursarem o ensino fundamental, senti a 

necessidade de analisar as implicações destas alterações na formação escolar das 

crianças do 2º período da educação infantil, no que concerne ao desenvolvimento da 

corporeidade, que prevê a formação integral do ser humano a partir de uma prática 

pedagógica lúdica, expressiva, sensível e ativa. 

Para alcançar este intuito, a pesquisa de campo realizou-se em três 

momentos. O primeiro foi a observação in loco, com registro, no diário de campo, 

das situações apresentadas no desenvolvimento da prática pedagógica de duas 

escolas da rede municipal de Barbacena que atendem a alunos do 2º período da 

educação infantil. Bonfim (2010), referenciando-se em Chizzoti (1995), salienta que 

 
a observação é um método importante na pesquisa qualitativa, pois permite 
ao pesquisador: reunir dados da vida cotidiana do grupo ou da organização 
estudada para posteriormente analisá-los; observar como esses agentes 
sociais comportam-se e interagem; e, ainda entender a forma como 
interpretam determinados fenômenos (p. 89). 

 

Também foi utilizado o registro fotográfico como recurso de análise e 

retratação de momentos significativos das práticas pedagógicas observadas. 

Segundo Loizos (2002), “a imagem, com ou sem acompanhamento de som, oferece 

um registro restrito mas poderoso das ações temporais e dos acontecimentos reais – 

concretos, materiais” (p. 137). 

 A escolha pela rede municipal de ensino de Barbacena se deu por ser esta a 

instância em que atuo profissionalmente. Portanto, é um espaço em que vivencio a 

realidade e, a partir do qual, posso situar os conhecimentos, as atitudes, pontos 

positivos e negativos deste contexto, na direção de melhor interpretação dos dados 

obtidos. A escolha das duas escolas obedeceu ao critério dos níveis de ensino 

atendidos. Uma das escolas observadas oferece apenas a educação infantil e a 

outra, além da educação infantil, oferece também o ensino fundamental I. Dessa 

forma, podemos inferir se o fato de a escola dar continuidade à escolaridade dos 
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alunos, no ensino fundamental I, pressiona a “preparação” das crianças para cursá-

lo. As duas escolas investigadas serão tratadas, nesta pesquisa, pelas 

denominações de A e B. Também, serão chamadas por essas nomenclaturas, as 

professoras e pedagogas que atuam nestas instituições, de forma que sejam 

visualizadas, com coerência, todas as questões que se inserem em um mesmo 

contexto. 

A escola A oferta apenas a educação infantil. A turma desta escola era 

composta de 17 alunos. A professora é efetiva na rede, graduada em Pedagogia e 

tem especialização na área da educação. Atua há 10 anos no magistério da 

educação infantil, dentre os quais, 9 são exercidos na atual escola. A pedagoga A, 

também, é efetiva na rede municipal, graduada em Pedagogia, possui mestrado em 

educação e atua há 16 anos na função, dos quais 2 são exercidos na escola. A 

escola B atende alunos do 2º período da educação infantil e, também, oferta o 

ensino fundamental do 1º ao 5º ano. A turma da escola B era constituída por 23 

alunos. A professora era contratada da rede municipal de ensino. Tem graduação 

em Pedagogia, atua há 6 anos na docência. Destes, 2 anos são de experiência na 

educação infantil. A pedagoga B é graduada em Pedagogia, atua na função há 3 

anos, dos quais 1 é exercido na escola.    

No segundo semestre de 2012, cada escola disponibilizou um dia semanal de 

observação, durante um tempo diário de 4 horas e 26 minutos, perfazendo um total 

de 133 horas, durante 15 semanas. Fui muito bem recebida pelas duas escolas, que 

se mostraram abertas à participação na pesquisa. Confiaram, plenamente, na 

proposta e não tiveram receio da minha presença, da minha observação. A 

observação, enriquecida pelos registros escrito e fotográfico, constituiu-se em um 

tempo de reflexão profunda para além das questões de interesse desta pesquisa, 

originando outros questionamentos a respeito do contexto educacional que poderão 

inspirar a realização de outras pesquisas. 

O segundo momento de efetivação da pesquisa de campo aconteceu a partir 

da realização das entrevistas com as professoras e pedagogas. De acordo com 

Silva (2011), “a entrevista possibilita ao pesquisador não só a obtenção de dados 

para a pesquisa, mas também um diálogo mais estreito com os sujeitos 

entrevistados” (p. 81). O tipo de entrevista utilizado foi a semiestruturada. A autora 

(2011), apoiando-se em Lüdke (2004), aponta que esta entrevista “se desenrola a 

partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o 



81 
 

 

entrevistador faça as necessárias adaptações” (p. 55). Dessa forma, as conversas 

com professoras e pedagogas aconteceram e transcorreram tranquilamente. As 

conversas foram gravadas e transcritas para análise dos dados obtidos. De acordo 

com Bogdan e Biklen (1994), os investigadores qualitativos “tentam analisar os 

dados em toda sua riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, a forma em que 

estes foram registrados ou transcritos” (p. 48). Os conteúdos das entrevistas foram 

importantes para melhor esclarecer e aprofundar as informações obtidas com a 

observação das práticas pedagógicas. Além de trazer, à tona, elementos não 

facilmente observáveis no contexto da sala de aula, especialmente, aqueles 

referentes à subjetividade das professoras e pedagogas. Ainda, de acordo com os 

autores Bogdan e Biklen (1994), referenciados por Psathas (1973): 

 

Os investigadores qualitativos em educação estão continuamente a 
questionar os sujeitos de investigação, com o objectivo de perceber “aquilo 
que eles experimentam, o modo como eles interpretam as suas 
experiências e o modo como eles próprios estruturam o mundo social em 
que vivem” (p. 51). 
 

O terceiro momento se constituiu na análise dos dados coletados, organizados 

por categorias de análise que serão descritas nos tópicos que se seguem.  

 A análise do que foi observado na prática pedagógica desenvolvida nas 

turmas de 2º período da Educação Infantil pesquisadas, juntamente com a análise 

dos posicionamentos das professoras e pedagogas auxiliaram no entendimento dos 

fatores que justificam a realidade apresentada à luz do referencial teórico adotado.  

 

3.2 Observações e análise das práticas educativas e interativas do 2º período 

da educação infantil 

 

Com o intuito de organizar a análise dos dados obtidos através das 

observações da prática pedagógica desenvolvida com os alunos do 2º período da 

educação infantil nas escolas A e B e apresentá-la de forma mais inter-relacionada 

com o que foi, principalmente, exposto no capítulo anterior, categorizei os aspectos 

que serão discutidos tendo como eixo estruturador a fundamentação teórica da 

corporeidade na psicogenética walloniana. Sendo assim, abordo questões relativas 

à rotina diária dos alunos, às relações interativas que permeiam as relações dos 

grupos, à expressividade corporal que se faz presente no cotidiano escolar das 
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crianças e à evolução cognitiva que se pretende com o trabalho pedagógico 

desenvolvido. 

Nesse sentido, o aspecto rotina enfocará a diversificação das atividades, a 

organização dos tempos e espaços escolares, a adequação do mobiliário e 

variedade dos materiais utilizados nas atividades diárias das crianças. No tocante à 

interatividade abordarei questões ligadas à afetividade e formas de relacionamento 

entre professora-alunos e alunos-alunos, tendo em vista o diálogo, a convivência e a 

sensibilidade envolvidos no processo de formação plena dos educandos. Em relação 

ao aspecto expressividade corporal tratarei de assuntos voltados ao movimento, à 

disciplina corporal e às atividades que propiciam a ação concreta e integrada das 

crianças no processo de humanização. Quanto ao aspecto cognição, serão 

discutidas questões relativas ao estímulo à curiosidade da criança, aguçamento do 

poder criador e imaginativo, desenvolvimento da linguagem oral e escrita, 

experiências concretas com a natureza, os objetos e o outro.  

 

3.2.1 Rotina: instrumento para potencializar a formação plena do indivíduo na 

escola 

 

De acordo com Freire (1998), “a rotina estrutura o tempo, o espaço e as 

atividades [...]. Rotina é alicerce básico para que o grupo construa seus vínculos, 

estruture seus compromissos, cumpra suas tarefas, assuma suas responsabilidades 

para que a construção do conhecimento possa acontecer” (p. 43-44). A rotina 

organiza o trabalho pedagógico e otimiza a aprendizagem escolar das crianças. 

Quanto mais diversificada se apresenta em relação ao uso de recursos e espaços 

escolares e em relação à variedade de atividades propostas, mais eficiente se torna 

na promoção do desenvolvimento global dos alunos. Nessa perspectiva, foi 

observando atentamente a rotina de trabalho pedagógico e interativo das 

professoras A e B com seus alunos, que pude traçar as considerações que se 

seguem. 

Ambas as escolas possuem um espaço físico inadequado para atender com 

qualidade às necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos da 

educação infantil. O espaço externo é restrito em amplitude, possui desníveis que 

comprometem a movimentação e segurança das crianças, além de o barulho 

prejudicar o trabalho que está sendo realizado nas turmas que se encontram nas 
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salas de aula. Segundo o documento do MEC – Parâmetros Básicos de 

Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil (2008): 

 

No Brasil, grande número de ambientes destinados à educação de crianças 
com menos de 6 anos funciona em condições precárias. [...]. Além da 
precariedade ou mesmo ausência de serviços básicos, outros elementos 
referentes à infra-estrutura atingem tanto a saúde física quanto o 
desenvolvimento integral das crianças. Entre eles está a inexistência de 
áreas externas ou espaços alternativos que propiciem às crianças a 
possibilidade de estar ao ar livre, em atividade de movimentação ampla, 
tendo seu espaço de convivência, de brincadeira e de exploração do 
ambiente enriquecido (p. 10). 

 

 De acordo com a professora B, o espaço externo limitado, sem cobertura, é 

grande responsável pela escassa realização de atividades fora da sala de aula. Em 

todo o tempo de observação, esta professora realizou apenas três atividades no 

pátio externo: uma para pular corda, outra para as crianças brincarem com jogos 

monta-tudo e uma terceira em que os grupos brincavam livremente com os 

pouquíssimos tipos de brinquedos disponíveis. O mesmo ocorreu com a professora 

A. Também durante todo o período de observação, só acompanhei duas atividades 

livres que promoveu na área externa. Fiquei surpresa com esta constatação. Penso 

que minha expectativa era grande em relação a esse aspecto na escola A, pois, em 

virtude desta atender, exclusivamente, à educação infantil, que teoricamente, 

representa um segmento educacional que deve primar pela oferta de múltiplas 

oportunidades educativas em diferentes espaços e com variados recursos, julguei 

que as crianças explorariam mais a parte externa. Recebi da pedagoga desta escola 

um horário de atividades diversificadas que mostra que todas as turmas possuem 

horários determinados para a realização de atividades extraclasse tais como: 

psicomotricidade, recreação variada, areia, parquinho, informática, TV, mas, durante 

todo o tempo de observação, somente por duas vezes acompanhei os alunos em 

idas ao parquinho. Ali, além dos brinquedos próprios deste espaço escolar, os 

alunos dispunham de outros com os quais poderiam realizar outras brincadeiras 

como pás, baldes, etc. De acordo com a professora A, a escassez de atividades na 

área externa da escola se devia à reforma pela qual a escola estava passando. Era 

necessário que as crianças ficassem mais em sala de aula para que tivessem mais 

segurança. Em conversa com os alunos sobre como a reforma estava atrapalhando 

a rotina de atividades extraclasse, não obtive a confirmação da justificativa da 

professora. 
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Além de reduzido, o espaço externo também não dispõe de área coberta que 

proteja as crianças do sol e da chuva e de elementos que favoreçam a ação lúdica 

dos alunos. É um espaço onde impera o concreto cinza, sem atrativo, que não 

favorece a liberdade de exploração e de movimentação, como propõe o documento 

de Introdução dos Referenciais Curriculares Nacionais: 

 

O espaço na instituição de educação infantil deve propiciar condições para 
que as crianças possam usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e 
aprendizagem. Para tanto, é preciso que o espaço seja versátil e permeável 
à sua ação, sujeito às modificações propostas pelas crianças e pelos 
professores em função das ações desenvolvidas. Deve ser pensado e 
rearranjado, considerando as diferentes necessidades de cada faixa etária, 
assim como os diferentes projetos e atividades que estão sendo 
desenvolvidos. [...] Na área externa, há que se criar espaços lúdicos que 
sejam alternativos e permitam que as crianças corram, balancem, subam, 
desçam e escalem ambientes diferenciados, pendurem-se, escorreguem, 
rolem, joguem bola, brinquem com água e areia, escondam-se etc” (Brasil, 
1998, p.69). 
 

A versatilidade do espaço externo de ambas as escolas observadas se 

resume, na escola A, a um parquinho e parte de uma parede pintada com um tipo de 

tinta que permite que as crianças desenhem ou escrevam com giz; e, na escola B, a 

um parquinho montado em uma área mínima, situada entre o muro e a parede de 

uma sala. Além de linhas sinuosas e um tabuleiro de xadrez pintados no chão. 

O pátio da escola A não é utilizado pelos alunos da professora A nem mesmo 

no intervalo para o recreio. Percebi que nem mesmo as outras turmas utilizam este 

espaço para a recreação. Diferentemente, os alunos de todas as turmas da escola B 

utilizam este espaço livremente, pelo menos, para este fim. 

Entendemos que a limitação e a inadequação do espaço físico escolar 

constituem-se em uma problemática para o ensino. São questões que, geralmente, 

fogem ao controle dos profissionais da educação, pois os prédios onde funcionam as 

escolas são antigos e foram construídos em uma época em que vigorava uma 

concepção de ensino que acreditava que o espaço necessário à educação escolar 

de uma criança se resumia a um prédio dividido em salas de aula. Como observa 

Zabala, “posto que os aspectos físicos são os que mais perduram no tempo, não são 

tanto uma consequência do que tem que ser ou é hoje em dia o ensino, mas o papel 

que se atribuiu a ele num momento determinado” (1998, p. 130). Dessa forma, esta 

problemática pode até restringir, mas não impedir que professores e alunos 

usufruam os espaços disponíveis de forma criativa e inteligente. Especialmente, 
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quando vigora uma concepção de ensino que percebe ricas possibilidades de 

aprendizagem em ambientes para além sala de aula. Em relação ao assunto, Zabala 

(1998) complementa que “é preciso levar em conta as possibilidades de ampliar o 

espaço físico da escola, introduzindo como concepção espacial geral a utilização 

dos serviços que a comunidade oferece: biblioteca pública, serviços municipais, 

associações, museus, etc” (p. 133). Também nessa linha de pensamento, Kramer 

(2007) observa que “o trabalho pedagógico se desenvolve no espaço de toda a 

escola e também fora dela” (p. 74). 

Fica a impressão de que os espaços além da sala de aula não são 

considerados como legítimos na aprendizagem dos alunos. E que, 

consequentemente, as ações infantis oriundas de atividades ali realizadas também 

não servem ao desenvolvimento que a escola pretende que seus alunos alcancem. 

Além de gerarem indisciplina, desordem, devido, principalmente, ao movimento 

“exagerado” que provocam nas crianças, razão pela qual os professores têm certa 

resistência em promovê-las. Conforme vimos no capítulo 1, esta visão está 

fundamentada em uma tradição histórica escolar controladora que ainda perdura, 

bastante forte, na atualidade, mesmo quando de forma implícita ou até mesmo 

inconsciente.  

 

As formas de utilizar o espaço e o tempo são duas variáveis que, apesar de 
não serem as mais destacadas, têm uma influência crucial na determinação 
das diferentes formas de intervenção pedagógica. As características físicas 
da escola, das aulas, a distribuição dos alunos na classe e o uso flexível ou 
rígido dos horários são fatores que não apenas configuram e condicionam o 
ensino, como ao mesmo tempo transmitem e veiculam sensações de 
segurança e ordem, assim como manifestações marcadas por determinados 
valores: estéticos, de saúde, de gênero, etc. [...] 
[...] a estrutura física das escolas, os espaços de que dispõem e como são 
utilizados correspondem a uma idéia muito clara do que deve ser o ensino. 
[...] A utilização do espaço começa a ser um tema problemático quando o 
protagonismo do ensino se desloca do professor para o aluno [...].  
Este deslocamento faz com que muitos dos elementos que configuram o 
meio físico do aluno adquiram uma grande importância. A necessidade de 
que o aluno viva num ambiente favorável para seu crescimento também 
inclui, e de maneira preferencial, o ambiente em que deve se desenvolver. 
O estado de ânimo, o interesse e a motivação receberão a influência do 
meio físico da escola. Criar um clima e um ambiente de convivência e 
estéticos, que favoreçam as aprendizagens, se converte numa necessidade 
de aprendizagem e, ao mesmo tempo, num objetivo de ensino (ZABALA, 
1998, p. 130-132). 

  

Nessa perspectiva, passamos, então, a uma análise da sala de aula, espaço, 

socialmente reconhecido na aprendizagem escolar. “O ambiente da sala deve 
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favorecer a mobilidade e iniciativa das crianças, promovendo a realização das 

atividades de forma coletiva e organizada, e, simultaneamente, possibilitando a 

exploração e a descoberta” (KRAMER, 2007, p. 75). Nesse sentido, a sala dos 

alunos do 2º período da escola A, apesar de menor em amplitude em relação à sala 

da escola B, atende melhor aos aspectos apropriados à organização de uma sala de 

aula de educação infantil. Tem estantes com jogos, com livros de literatura, caixa de 

brinquedos, cabides para as mochilas e casacos, varais para exposição das 

atividades e armários onde são guardados os materiais que os alunos utilizam na 

realização das atividades. Esses armários são bem organizados e de fácil acesso 

para os educandos, afinal, são os alunos ajudantes do dia que, a todo tempo, 

manipulam os materiais, distribuindo-os nas mesas, recolhendo-os e guardando-os 

novamente. As crianças utilizam um mobiliário adequado para suas acomodações. 

As mesinhas favorecem a interação entre os alunos, a troca de ideias, a 

movimentação em sala, o compartilhamento dos materiais. Todos os materiais que 

as crianças utilizam são para uso coletivo de cada grupo. Lápis de cor, borracha, 

tintas tudo deve ser compartilhado na realização das atividades. Essa organização é 

positiva, pois possibilita aos educandos vivenciarem experiências que qualificam 

suas interações, incentivando a cooperação, reforçando as relações sociais afetivas 

e contribuindo para um amadurecimento emocional a partir da resolução dos 

conflitos advindos dessas interações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Crianças trabalhando nas mesinhas/adequação do mobiliário na escola A – 25/09/2012 
Fonte: Mônica Cristina Neto 
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Como a escola A atende apenas ao segmento da educação infantil, sua 

infraestrutura é bem mais adequada às necessidades de desenvolvimento da faixa 

etária correspondente, apontadas pelos Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 

Instituições de Educação Infantil: 

 

A adaptação do mobiliário, dos equipamentos e do próprio espaço à escala 
da criança permite uma maior autonomia e independência, favorecendo o 
processo de desenvolvimento a partir de sua interação com o meio físico. 
Estantes acessíveis, com diversidade de materiais educativos disponíveis, 
bem como cadeiras e mesas leves que possibilitem o deslocamento pela 
própria criança, tornam o ambiente mais interativo e coerente à idéia de 
construção do conhecimento a partir da ação e da intervenção no meio 
(BRASIL, 2008, p. 28). 

 

 Nessa perspectiva, a sala de aula do 2º período da educação infantil da 

escola B deixa a desejar. Por atender em outro turno, a uma turma do ensino 

fundamental, o mobiliário de acomodação dos alunos é constituído de carteiras 

individuais. Esse tipo de mobiliário dificulta a interação entre os alunos, que é uma 

necessidade das crianças na faixa etária do 2º período da educação infantil. Obriga 

os educandos a se movimentarem de forma “apertada”, confusa, tumultuada para 

interagirem com os colegas, além de estar a favor do individualismo, uma vez que 

dificulta a interatividade, a comunicação, o contato e a partilha dos materiais entre as 

crianças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Mobiliário inadequado na Escola B – 20/09/2012 
Fonte: Mônica Cristina Neto 
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O aspecto da sala também não é motivador. Somente as carteiras, uma 

estante com livros didáticos da turma do ensino fundamental, uma caixa com peças 

de um brinquedo monta-tudo, dois painéis de azulejo na parede, cuja decoração, 

não foi renovada no período em que realizei a observação, um balcão de alvenaria 

dividido em quatro armários, onde as professoras guardam os materiais dos alunos. 

Inexistem cantos, estantes, nichos, arranjos espaciais que potencializem as 

atividades criativas e investigativas das crianças e que tornem, também, o ambiente 

aconchegante e lúdico. 

 Apesar das condições físicas, estruturais das salas de aula não serem de 

responsabilidade direta dos educadores, é necessário observar que 

 

a definição da ambientação interna vai envolver uma estreita relação com a 
proposta pedagógica e com o conhecimento dos processos de 
desenvolvimento da criança. A organização dos arranjos internos será feita 
em função da atividade realizada e da interação desejada (BRASIL, 2008, p. 
28). 
 

 Kramer (2007) sugere que uma sala de aula que tenha por finalidade 

promover a interação e ação das crianças pode ser dividida em áreas, da seguinte 

forma: 

 

Área movimentada – onde as crianças podem atuar diretamente sobre os 
objetos (blocos, água, areia etc.) expressando, de diversas formas, sua 
maneira de entender o mundo social, bem como compreendendo alguns 
aspectos de sua cultura. Estão incluídos na área movimentada a casinha da 
boneca, a construção com blocos, água e areia, e as experiências com 
música e movimentos. 
 
Área semimovimentada – aqui, as crianças desenham, vivenciam atividades 
de artes plásticas (expressam suas emoções e percepções do mundo 
exterior), brincam com quebra-cabeças, dominós, jogos de palavras etc., 
além de confeccionarem objetos, maquetes, livros, murais, álbuns. 
 
Área tranqüila – onde as crianças podem manusear livros, jornais e revistas, 
e desenvolver seus conhecimentos sobre os fenômenos físicos, naturais e 
sociais através da observação de animais, plantas, minerais e outros 
objetos do mundo natural e social (aqui se situam uma pequena biblioteca, 
um globo, o “museu” de ciências naturais (p. 75-76). 

 

 A descrição dessa divisão nos faz pensar sobre outro aspecto bastante 

importante no processo de formação integral dos alunos no cotidiano escolar – a 

variedade dos materiais e/ou recursos didáticos utilizados pelos professores nas 

atividades que propõem. Zabala (1998), ao tratar do assunto, utiliza a terminologia 
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materiais curriculares para nomear o que estamos chamando de recursos didáticos 

e observa: 

 

As mudanças que o sistema educativo experimentou [...] nos últimos anos 
obrigam a pensar sobre muitos dos aspectos, das premissas e dos suportes 
que o compõem. Neste sentido, os materiais curriculares não são uma 
exceção. [...] parece evidente que seu papel não pode ser menosprezado. 
Pelo contrário, é necessária uma política decidida de materiais curriculares, 
que assegure sua qualidade, que os conceba como um meio entre outros e 
que deposite nos professores a responsabilidade por seu uso criativo [...] 
Uma das conclusões da análise dos recursos didáticos e de sua utilização é 
a necessidade da existência de materiais curriculares diversificados que, 
como peças de uma construção, permitam que cada professor elabore seu 
projeto de intervenção específico, adaptado às necessidades de sua 
realidade educativa e estilo profissional. Quanto mais variados sejam os 
materiais, mais fácil será a elaboração de propostas singulares. Portanto, 
em vez de propor unidades didáticas fechadas, os projetos de materiais 
curriculares para os alunos têm que oferecer uma grande variedade de 
recursos. Recursos que possam se integrar em unidades construídas pelos 
próprios professores, enraizando-se nas demandas específicas de seu 
contexto educativo (187-188). 
 

Assim posto, pude constatar que em ambas as escolas observadas, os tipos 

de materiais ofertados aos alunos na realização das atividades diárias não variam 

muito. Materiais como lápis, borracha, lápis de cor, caderno e folhas são os de maior 

uso. As propostas de atividades da professora A exigem, um pouco mais, a 

diversificação dos materiais. Seus alunos usam, com mais frequência, materiais 

como jogos, cola, livros literários, massinha, giz de cera, tinta guache. O uso dos 

recursos tecnológicos também é restrito. Durante o período de observação, a 

professora B utilizou uma vez televisão e DVD para passar um filme para os alunos. 

Justificou ter mudado o dia de filme para que minhas observações fossem mais 

produtivas. Percebe-se, então, que a exibição de filmes não é considerada pela 

professora como uma atividade importante na formação educacional escolar dos 

alunos. As escolas A e B possuem salas de informática, que não foram utilizadas 

durante minhas observações. O horário de atividades diversificadas da turma da 

professora A prevê dois dias para o uso da sala de informática, a qual não foi 

utilizada, segundo a mesma, devido à reforma pela qual passava a escola.  

Essa restrição na tipologia dos recursos materiais utilizados pelos alunos no 

cotidiano escolar nos preocupa ao refletirmos sobre a funcionalidade dos materiais. 

Quanto mais diversificados, mais podem servir ao desenvolvimento global dos 

educandos. Pois, quando “são disponibilizados para o uso ativo e cotidiano das 

crianças, instigam, provocam, desafiam a curiosidade, a imaginação e a 
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aprendizagem das crianças” (BRASIL, 2008, p. 42). A variedade dos materiais 

contribui para que os alunos experimentem recursos, técnicas e situações de 

aprendizagem variadas, o que pode favorecer o envolvimento, a entrega, a 

corporeidade dos alunos, quando lhes permitem vivenciar as propostas pedagógicas 

com mais inteireza e plenitude, possibilitando a cada criança a oportunidade de 

expressar seus sentimentos, expor seus talentos, fazer descobertas... 

De acordo com Kramer (2007), 

 

para a implementação de uma proposta pedagógica não é suficiente traçar 
pressupostos teóricos sólidos, nem é suficiente, tampouco, possuir móveis e 
materiais didáticos adequados ou um espaço amplo e iluminado. Esses são 
itens necessários, mas além disso, deve existir uma articulação flexível e 
coerente entre eles, de modo que seja possível pôr em prática a proposta e 
atingir as suas metas educativas (p. 74). 

 

A afirmativa acima nos incita a analisar as atividades desenvolvidas nas 

turmas observadas, tendo, neste momento, como foco, a diversificação e o tempo 

que lhes é dedicado, uma vez que é através deste conjunto que acontece a prática 

educativa real. 

Para a análise de diversificação das atividades e do tempo que lhes é 

dispensado, tomou-se por base a afirmativa abaixo referente à organização da rotina 

diária das atividades desenvolvidas em instituições de educação infantil (IEI): 

 

Sabemos que há crianças que permanecem na creche ou na pré-escola 
durante quatro, seis e até por dez horas. Esse tempo deve ser bem 
aproveitado e, para que isso ocorra, é necessário que seja bem organizado 
e planejado. É por meio da organização dos tempos na IEI que se 
evidenciam as prioridades do currículo que ali se desenvolve. Dessa 
maneira, a distribuição desse tempo deve ser pensada, levando-se em 
conta a integralidade da criança, seus interesses, suas necessidades e o 
papel da IEI de cuidar delas e de educá-las, de forma indissociável [...]. 
Assim, na busca do equilíbrio, devem ser previstos momentos diferenciados 
que se alternem entre atividades dirigidas e espontâneas; atividades no 
espaço interno e externo da IEI; atividades mais agitadas e mais calmas; 
atividades coletivas, em pequenos grupos, individuais e com crianças de 
outras faixas etárias; atividades dentro da IEI e nos espaços físicos e 
culturais da comunidade e da cidade. É fundamental, no entanto, que o 
trabalho não seja fragmentado, havendo continuidade das experiências 
vivenciadas pelas crianças (DIAS, VASCONCELOS & FARIA, 2009, p. 25). 
 

Em relação aos aspectos evidenciados na citação acima, percebi 

inadequações em ambas as escolas. Na escola A, a rotina diária, no 1º turno, 

começa às 7 horas com as crianças brincando em sala com jogos: dominó, quebra-

cabeças, jogo de letras, monta-tudo... Após meia-hora, seguem para o pátio, onde 
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todas as turmas do turno da manhã se encontram para a acolhida. Neste momento, 

realizam orações espontâneas de agradecimento a Deus, cantam e coreografam 

músicas, saúdam os aniversariantes do dia. Acredito que este momento poderia ser 

melhor aproveitado para intercâmbio entre os alunos do turno. Mas acontece sempre 

com o mesmo formato, sem renovação da motivação, sem incentivo a uma maior 

interação. Retornam à sala onde, após guardarem os jogos, são indicados pela 

professora os ajudantes do dia, sempre um menino e uma menina. Os dois 

distribuem a atividade de alfabetização xerocada para cada colega e os materiais 

necessários para realizá-la em cada mesa. A professora se posiciona à frente e 

orienta, coletivamente, a realização da atividade. Após explicar cada passo, vai de 

mesa em mesa, acompanhando a execução da atividade por cada aluno. Terminada 

a atividade, é hora de colorir os desenhos da folha. Não se admite não fazê-lo. 

Terminada essa atividade, a turma segue para os banheiros, onde devem suprir 

suas necessidades fisiológicas e lavar as mãos. Encaminham-se ao refeitório para 

merendarem a comida servida pela escola. Retornam à sala onde continuam a 

lanchar, agora, a merenda que trouxeram de casa. O tempo passa e as crianças o 

aproveitam para brincarem livremente, cantam, conversam, brincam de faz de conta, 

representando situações cotidianas, de imitar bichos, correm pela sala... Até que 

são, então, convidadas a realizarem uma atividade de desenhar, brincar com 

massinha, manusear os livros literários... E desta maneira, o tempo passa até o 

horário de saída. Assim se configurou a rotina diária da turma da professora A 

durante o tempo de minhas observações. Foram poucas as variações nas propostas 

de atividades e nos espaços oferecidos para a realização das mesmas. O tempo 

antes do lanche é mais dirigido e, após, é mais livre, com poucas observações e 

intervenções da professora A. Após o lanche, o tempo livre chega a ser tão longo 

que, às vezes, propicia o tumulto com a realização de brincadeiras que exigem um 

espaço mais amplo. A professora A repreendia: “Gente, senta! Agora é hora de 

estudar e não de brincadeira...” Ou: “Não quero ninguém correndo na sala. Não está 

na hora de brincar...” Acredito que os alunos deviam refletir: “Mas o que nos resta 

fazer diante de um tempo tão livre..., não há nenhuma orientação, nenhum 

direcionamento. Como não fazê-lo? Ficou a impressão de um tempo pouco 

aproveitado para o desenvolvimento das potencialidades das crianças. Um tempo 

que se fez “pobre” para o fortalecimento da corporeidade dos alunos no que se 

refere às oportunidades para vivenciarem novas descobertas, experienciarem novos 
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sentimentos, ampliarem suas relações com o outro, terem novos e diferentes 

contatos com a natureza e com o mundo à sua volta, experimentarem novas 

sensações, alargarem o conhecimento formal e sobre si mesmo... Em relação à 

questão, Dias, Vasconcelos & Faria assim se posicionam: 

 

Não podemos lhes impor (às crianças das instituições de educação infantil) 
uma rotina fabril ou desperdiçar o precioso tempo vivido por elas na 
instituição com tempos de espera [...]. Por outro lado, não lhes podemos 
impor uma rotina escolarizante, com preocupação excessiva com o 
disciplinamento [...]. 
[...] na organização desses tempos, os profissionais têm que levar em conta 
que as rotinas constituem a subjetividade das crianças, formando-as ou 
como sujeitos autônomos e críticos, ou como indivíduos passivos, 
dependentes e sem criticidade (2009, p. 25). 

 

Alguns aspectos inconvenientes mencionados na citação acima foram 

percebidos na turma do 2º período da educação infantil da escola B. Ali, o tempo 

diário é maçante, fabril, completamente ocupado com bastantes atividades pouco 

diversificadas. As orientações são transmitidas de forma rápida, sem consistência. A 

impressão que ficou, foi a de que, se fossem realizadas de maneira mais tranquila, 

permitindo a participação dos alunos, perderia-se muito tempo e o planejamento 

ficaria atrasado.  

A maioria das atividades é voltada para a alfabetização. O excesso é 

verificado dentro de uma mesma proposta de atividade. Por exemplo, aos alunos 

foram distribuídas mais de uma folha contendo desenhos cujos nomes se iniciavam 

com cada uma das letras do alfabeto. Os alunos deviam escrever as letras com as 

quais se iniciava cada desenho. Logo após, deveriam escrever o alfabeto completo 

no caderno, depois, transcrever todas as palavras (nomes dos desenhos) e ainda 

colorir os desenhos. Até mesmo quando se pensa que vai haver uma variação no 

tipo da atividade, ela se integra, de forma cansativa, à alfabetização. Exemplo tive 

disso, quando por ocasião do folclore, a professora B iniciou uma discussão e a 

apresentação diária de personagens do folclore. Os alunos conheciam suas histórias 

e realizavam uma atividade artística mais lúdica com a figura do personagem, 

experimentando técnicas diferenciadas: pintura com guache, com giz de cera, giz 

molhado, contorno com barbante. Os alunos se mostravam mais “entregues”, mais 

plenos na realização da atividade. Mas esse envolvimento logo se desfazia diante da 

informação de que deveriam copiar um texto com informações sobre o personagem 

folclórico no caderno. O mesmo aconteceu com uma atividade semelhante 
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envolvendo o tema alimentação saudável. Envolvidos com a atividade de pintura 

com cola colorida da imagem de uma banana, as crianças foram solicitadas a 

terminarem rapidamente a tarefa para copiarem um texto sobre a banana. O coro de 

insatisfação foi geral: Ah, ah, ah... 

O descontentamento com o excesso de atividades era percebido em algumas 

conversas: 

 

Conversa 1: 
Aluna para a professora: Tia, a gente tá cansado de só copiar! 
Aluno ao acabar de copiar: Acabou tia? 
Professora: Acabou. 
Aluno: Ai, que beleza! (20/09/2012). 
 
Conversa 2: 
Aluno para a professora: Tia vai ter mais atividade? 
Resposta de outro aluno: Não! Já fizemos muitas hoje (27/09/2012). 
 
Conversa 3: 
Aluno para a professora: Tia você vai dar mais atividade? 
Professora: Vou. 
Outro aluno: Por que você foi perguntar? (01/11/2012). 

 

Como consequência desses exageros, tem-se uma turma agitada, falante, 

desconcentrada, saturada pela enorme quantidade e pouca diversificação das 

atividades. Alunos saturados causam tumulto, uma vez que buscam outras  

estratégias para relaxarem: saem do lugar a todo tempo, qualquer objeto torna-se 

brinquedo, “mexem” um com outro, jogam algo um no outro, etc. Bonfim (2010) 

diante desta questão, citando Sant’Ana (2007), esclarece que o aluno “não 

necessariamente identifica do mesmo modo a temporalidade, de modo que suas 

condutas podem corresponder ou contradizer as expectativas dos adultos em 

determinadas situações” (p. 92). Justificando ainda a lógica diferenciada entre 

adultos e crianças que demarca o poder daqueles e a resistência destas, se 

apropria, também, de Bernstein (1996):  

 

Os processos de resistência ao controle em sala de aula geram tensões 
entre o tempo do professor e o tempo do educando, o primeiro marcado 
pela organização pedagógica e o segundo pelas necessidades da infância 
respaldadas pela cultura lúdica (2010, p. 92). 
 
 

Nesse contexto de conflito, mesmo a professora chega a se estressar e ficar 

saturada. Era comum a professora B, a todo momento, esbravejar, alterando o tom 

de voz: “Não quero ninguém em pé! Senta! Para! Fiquem quietos! Em dias bem 
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agitados, por qualquer motivo, ela saía de sala, parecia buscar respirar mais 

calmamente, relaxar, se tranquilizar. 

Pode-se inferir que a rotina diária desta turma está carente de propostas 

lúdicas, que possam favorecer a alegria, a espontaneidade, a vivência prazerosa 

das atividades.  

 

O lúdico é espontâneo. Difere, assim, de toda atividade imposta, obrigatória; 
é aqui que prazer e dever não se encontram, nem no infinito, nem na 
eternidade. 
O lúdico pertence à dimensão do sonho, da magia, da sensibilidade; os 
princípios da racionalidade não são aqui enfatizados. Está mais relacionado 
com o princípio do prazer do que o da realidade e poderíamos nos 
perguntar se muitas das mazelas atuais da humanidade não advêm da 
ênfase excessiva que a psicanálise deu a este último. Vivenciar os sonhos e 
os desejos tornou-se sinônimo de imaturidade ou de inadaptação [...] 
O lúdico se baseia na atualidade: ocupa-se do aqui e do agora, não da 
preparação de um futuro inexistente. Sendo o hoje a semente da qual 
germinará o amanhã, podemos dizer que o lúdico favorece a utopia, a 
construção do futuro a partir do presente. 
O lúdico privilegia a criatividade, a inventividade e a imaginação, por sua 
própria ligação com os fundamentos do prazer. Não comporta regras 
preestabelecidas, nem velhos caminhos já trilhados; abre novos caminhos, 
vislumbra outros possíveis (OLIVIER, 2003, p. 21-22). 
 

Sendo assim, quando a rotina se flexibilizava e outros tipos de atividades 

eram propostas, os alunos se mostravam mais calmos, mais entregues a sua 

realização. Percebia isso quando a professora propunha fazer esculturas com 

massinha, não ao final da aula, para ocupar um tempo ocioso ou para acalmar 

crianças esgotadas. E também, quando levava a turma para brincar no pátio com 

jogos, bola... Aí sim, as crianças estavam plenas, absortas em um estado lúdico a 

favor de suas corporeidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 3 – Crianças brincando no pátio – 25/10/2012 
Fonte: Mônica Cristina Neto 
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Os professores precisam estar mais atentos, mais sensíveis aos sinais de 

satisfação ou insatisfação que as crianças deixam transparecer nas suas atitudes, 

no movimento de seus corpos, nas suas falas. Certo dia, a professora B, que iria 

aplicar a provinha Brasil em uma turma do 2º ano do Ensino Fundamental foi 

substituída pela professora regente desta turma. Ao chegar na sala, percebendo a 

agitação da turma e a quantidade excessiva de atividades de alfabetização 

planejadas pela professora B, a professora substituta virou-se para mim e 

perguntou: mas são só atividades de alfabetização? Percebendo a necessidade da 

turma, não seguiu o plano da professora B e diversificou as propostas de atividades. 

Propôs cantarem músicas conhecidas, ensinou outras cantigas, pediu a alunos que 

quisessem para irem à frente cantar, contou história. Levou a turma para o pátio, 

onde pediu que realizassem algumas atividades de psicomotricidade. A turma se 

mostrou muito mais tranquila com a mudança do planejamento e a diversificação 

das atividades. A experiência e a sensibilidade desta professora contribuíram para 

que ela pudesse perceber as necessidades daquela turma e fizesse intervenções 

positivas. 

Percebi que o fato de a escola oferecer continuidade à escolaridade dos 

alunos, de certa forma, pressiona, mesmo que de forma inconsciente, a professora B 

a “preparar” os alunos para a entrada no ensino fundamental e melhorar os índices 

nas avaliações externas. Esta se torna uma observação coerente, quando se analisa 

que as escolas de ensino fundamental, como um todo, com frequência, discutem 

ações para melhoria do desempenho dos alunos na alfabetização, segundo padrões 

impostos pelas propostas das atuais políticas públicas. Além disso, escolas, em 

geral, têm uma resistência a trabalhar de forma mais lúdica, desvalorizando toda a 

natureza educativa de atividades assim caracterizadas. 

 

A dificuldade que muitas vezes encontramos em levar o lúdico para a sala 
de aula decorre do fato de que seu exílio foi longo. Desde o início foi 
repelido, em benefício de tarefas mais racionais, que tivessem maior 
utilidade social. Viu as crianças sentadas em bancos, obedientes, 
silenciosas, passivas; viu o brilho da infância se apagar aos poucos de seus 
olhos, enquanto o refrão “Primeiro o dever, depois o prazer” era cantado em 
seus ouvidos. E o prazer foi ficando cada vez mais para depois, tão depois 
que já nem sabemos muito bem como vivenciá-lo [...]. 
Reconhecer o lúdico é reconhecer a especificidade da infância: permitir que 
as crianças sejam crianças e vivam como crianças; é ocupar-se do 
presente, porque o futuro dele decorre; é esquecer o discurso que fala da 
criança e ouvir as crianças falarem por si mesmas; É redescobrir a 
linguagem dos nossos desejos e conferir-lhe o mesmo lugar que tem a 
linguagem da razão; é redescobrir a corporeidade ao invés de dicotomizar o 
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homem em corpo e alma; é abrir portas e janelas e deixar que a inclinação 
vital penetre na escola, espane a poeira, apague as regras escritas na lousa 
e acorde as crianças desse sono letárgico no qual por tanto tempo deixaram 
de sonhar (OLIVIER, 2003, p. 22-24). 
 

Nesse sentido, tanto a escola A quanto a escola B demonstram possuir 

problemas com a promoção do desenvolvimento pleno dos alunos, tendo em vista a 

organização da rotina diária que imprimem ao cotidiano escolar de seus alunos. 

Baseando-me nos estudos de Kramer (2007), ficou a impressão de que a escola A 

se situa numa tendência romântica da educação, onde a pré-escola é considerada 

um jardim, as crianças são as flores ou sementes, a professora é a jardineira, tendo 

a educação, a finalidade de favorecer o desenvolvimento natural dos educandos. Em 

outro polo, está a escola B, situando-se numa tendência mais cognitiva da 

educação, onde a criança é vista como sujeito que pensa, e a pré-escola como o 

lugar de tornar as crianças inteligentes, tendo a educação a função de favorecer o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

Nesse contexto, é imprescindível falar das relações interativas que se dão nas 

salas de aula, para que possamos compreender as metas educativas almejadas por 

cada escola observada em relação à corporeidade. Esse aspecto será tratado no 

tópico que se segue. 

 

3.2.2 Relações interativas: um olhar para a afetividade no cotidiano da sala de 

aula 

 

 Como vimos no capítulo anterior, uma das relevantes contribuições de 

Wallon, foi “a ideia de que o ser humano se constitui na interação com o outro, isto 

é, com o meio físico e social no qual está inserido e com o qual interage 

diretamente, palco das experiências realmente vividas por ele” (CRUZ & SCHRAMM, 

2010, p. 67). Desta forma, a escola, espaço coletivo de formação humana, ocupa 

lugar de destaque nas discussões a respeito da educação integral do homem, tendo 

em vista a enorme importância que as relações interativas possuem neste processo. 

Nesse contexto, o professor torna-se grande responsável pela promoção do 

desenvolvimento global de seus alunos, uma vez que tem o papel de organizar, 

implementar e gerenciar aquilo que “constitui a chave de todo ensino: as relações 

que se estabelecem entre os professores, os alunos e os conteúdos de 

aprendizagem” (ZABALA, 1998, p. 89). 
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 Dada essa importância, iniciarei a análise das interações educativas 

observadas nas turmas de 2º período da educação infantil pelas relações que cada 

professora manteve com os alunos e com a proposta educativa que desenvolveu em 

suas turmas. 

 Chamou muito minha atenção o fato de não ter sido comum entre alunos e 

professoras, de ambas as escolas, relações interativas onde fossem externados 

afeto e carinho, através de atitudes que, até então, eu acreditava serem inerentes ao 

relacionamento entre crianças da faixa etária de 05 anos de idade e suas 

professoras da educação infantil, como: presentear a professora com uma flor e 

receber um beijo e um abraço amorosos, chorar e receber um afago consolador, 

conversar sobre o cotidiano, a vida e interesses pessoais com amenidade, sorrir e 

gargalhar juntos, trocar olhares na busca de aprovação, de segurança de incentivo 

da “tia”, aproximar os corpos, ao sentar no colo da professora. As relações estão 

mais “frias”, mais “distantes” e impessoais, diria escolarizantes, pois os professores 

permanecem, em sua maioria, “encarando a sala de aula apenas como um ambiente 

para trabalhar a mente [...]” (OLIVEIRA, 2010, p. 19). Indo além, percebemos que os 

educadores têm dificuldades de lidar com suas próprias corporeidades. Neste 

sentido, Oliveira (2010), também, pontua que “a maneira como o educador transmite 

os conteúdos, como ele interage e se relaciona com seus alunos, [...] e toda a 

metodologia de trabalho reflete a forma como ele lida com sua corporeidade” (p. 19). 

Tomando por base esta afirmação, pude perceber que, nas duas escolas 

observadas, as professoras possuem corporeidades mal trabalhadas. A professora 

B se mostrou bastante preocupada com os conteúdos a repassar. Mesmo em 

momentos em que a turma e ela própria já estavam exaustas diante do excesso de 

atividades destinadas à alfabetização, ela ainda insistia em continuar com o 

planejamento, sem flexibilizá-lo. Oliveira (2010), citando Gonçalves, destaca que 

 

a aprendizagem de conteúdos se torna uma aprendizagem sem corpo, e 
não somente pela exigência de o aluno ficar sem movimentar-se, mas, 
sobretudo, pelas características dos conteúdos e dos métodos de 
ensino, que o colocam em um mundo diferente daquele no qual ele vive 
e pensa com seu corpo (p. 19).  
 

Com mais sensibilidade, e, talvez maior conhecimento do quanto isto é 

importante para a criança, seria possível incluir nas propostas didáticas da turma B, 

atividades artísticas, lúdicas, criativas, capazes de imprimir vivacidade ao cotidiano 
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escolar das crianças, além de, proporcionar-lhes oportunidades de expressarem 

seus sentimentos, conhecerem-se melhor, de operarem com outros aspectos de sua 

complexidade humana que não seja, apenas, a cognição. Enfim, de cuidarem mais e 

melhor de suas corporeidades. Também, neste contexto, as relações interativas na 

escola B sofrem a influência de um diálogo “frio” e burocrático entre alunos e 

professora. Esta, geralmente, se dirige aos alunos para dar orientações sobre o que 

deve ser realizado, para chamar sua atenção em relação ao tempo destinado às 

atividades, para as inadequações relativas ao comportamento e à execução das 

atividades. Até mesmo as orientações para a realização das atividades, bem como a 

maneira como estas são corrigidas são feitas utilizando-se de uma forma verbal 

superficial, sem motivação, incentivo, pautada, com frequência, na abstração. A 

professora A, apesar de propor um pouco mais a realização de atividades lúdicas, 

também apresentou um diálogo burocrático, sem fulgor com seus alunos, o qual se 

dava nas mesmas circunstâncias em que ocorria o diálogo entre a professora B e 

seus alunos. Porém, com menor regularidade, já que, na sua turma, havia menos 

ênfase em atividades cognitivas dirigidas, e o tempo em que as crianças 

permaneciam livres era maior. Percebe-se, então, que o processo educativo 

instaurado em ambas as escolas apresenta problemas com a rede comunicativa 

entre os seus protagonistas, alunos e professoras. Isso debilita a formação integral 

das crianças, uma vez que o atrofiamento dos canais de comunicação entre os 

membros dos grupos limita a aprendizagem intercultural baseada na convivência e 

na troca de experiências. Em relação à questão, Zabala (1998) assim se posiciona: 

 

Para facilitar o desenvolvimento do aluno é preciso utilizar o grupo-classe, 
potencializando o maior número de intercâmbios em todas as direções. 
Para isso é imprescindível promover a participação e a relação entre os 
professores e os alunos e entre os próprios alunos, para debater opiniões e 
idéias sobre o trabalho a ser realizado e sobre qualquer das atividades que 
se realizam na escola, escutando-os e respeitando o direito de intervirem 
nas discussões e debates. É importante aceitar as contribuições de meninos 
e meninas, mesmo que se expressem de forma pouco clara ou parcialmente 
incorreta, e estimular especificamente a participação dos alunos com menor 
tendência espontânea a intervir, através do oferecimento de espaços de 
trabalho em pequenos grupos ou da relação e de contatos pessoais com 
alguns alunos em momentos pontuais. A diversificação dos tipos de 
atividades para tornar possível que num momento determinado os alunos 
possam escolher entre atividades diferentes e a proposição, em alguns 
casos, de atividades com opções ou alternativas diferentes para possibilitar 
a participação do conjunto de alunos no maior grau possível. 
A rede comunicativa será mais ou menos rica conforme as possibilidades 
veiculadas pelas diferentes seqüências didáticas e as que se decorrem do 
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tipo de estruturação do grupo e do papel que outorga aos diversos membros 
do grupo (p. 101-102). 
 

A rede comunicativa pode ser maximizada, intensificada e dinamizada no 

processo de educação integral do sujeito se os professores atentarem mais para a 

importância deste aspecto, e passarem a aplicar a observação como instrumento de 

conhecimento e avaliação de seu aluno, objetivando favorecer o desenvolvimento 

das potencialidades de todos os educandos através de intervenções pontuais. 

Zabala (1998) afirma: 

 

[...] a interação direta entre alunos e professor tem que permitir a este, tanto 
quanto for possível, o acompanhamento dos processos que os alunos e 
alunas vão realizando na aula. O acompanhamento e uma intervenção 
diferenciada, coerentes com o que desvelam, tornam necessária a 
observação do que vai acontecendo. Não se trata de uma observação 
‘desde fora’, mas de uma observação ativa, que também permita integrar os 
resultados das intervenções que se produzam (p. 91). 
 

Nesse sentido, o que percebi nas escolas de educação infantil pesquisadas é 

que tanto a professora A quanto a professora B demonstraram desconhecimento 

desse recurso. A professora A, durante todo o tempo em que seus alunos passavam 

brincando com os jogos, ressignificando os brinquedos, em um exercício de 

produção cultural, dialogando sobre os seus cotidianos, realizando as atividades 

propostas, não percebeu o vasto material de que dispunha para planejar ações, 

intervenções que contribuíssem para o desenvolvimento global de seus alunos, 

tendo em vista suas necessidades de equilíbrio emocional e de clareza quanto ao 

situar-se cultural e socialmente, e a potencialização da atividade intelectual de cada 

aluno e do grupo. Todo o tempo livre dos alunos da professora A é aproveitado por 

eles para brincarem de faz de conta, reproduzindo e reinventando as cenas de seu 

cotidiano. Foram várias as representações sociais que apareceram em suas 

brincadeiras: salão de beleza (cabeleireiro, manicure), motorista de caminhão, 

casinha, festa de aniversário, show musical, super-herói, etc. Reproduzo, abaixo, 

duas situações que ilustram o cotidiano dos alunos. Na primeira, pode-se enfatizar a 

preocupação de uma mãe com seu bebê, mesmo quando ele está sob os cuidados 

de uma babá. Na segunda, é interessante observar como as crianças despidas de 

qualquer preconceito, criam uma situação onde um menino pode representar a mãe 

de uma criança, portanto, uma figura feminina, nas relações filiais. 
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SITUAÇÃO 1: 
 
Aluna se dirigindo a mim: Cuida da minha filha para mim? 
Eu: Cuido. 
Ela: Se ela chorar, é só balançar (e reproduziu o gesto). 
Aluna para uma colega: Consegui uma babá. 
Aluna para mim: Ela dormiu? 
Eu: Sim. 
Ela: Então, toma a manta dela (e me entregou sua blusa). 
Aluna para mim (após algum tempo): Ela está chorando? 
Eu: Não. 
Ela: Então, depois, eu vou dar mamadeira e bico para ela. 
 
 
SITUAÇÃO 2: 
 
As crianças discutiam a organização da brincadeira de mamãe e filhinho:  
Aluna: Quem vai ser a mamãe? 
Colega: O Raul (nome fictício). 
Todos concordaram com naturalidade. Não houve deboche ou crítica por 
um menino ter sido escolhido para representar o papel de mãe. 
 

A observação atenta desses momentos poderia ajudá-la a perceber quem são 

seus alunos, em que contextos familiares, culturais e sociais estão inseridos, quais 

suas crenças e hábitos, etc. Essas informações, então, poderiam ser úteis na 

proposição de temas de estudo e de debates, no planejamento de agrupamentos 

produtivos entre as crianças, no direcionamento mais eficaz de atividades.  

Outra situação que também não foi percebida pela professora A e que poderia 

ajudá-la a refletir e replanejar suas intervenções em relação a incentivos, 

motivações, atenção com o emocional das crianças, aconteceu quando um aluno, 

que fazia parte do grupo de crianças com dificuldades de concentração e 

aprendizagem, numa atividade onde a professora registrava uma lista com palavras 

da família silábica do F ditas pelos alunos, teve a palavra que falou escolhida e 

registrada. A professora não percebeu como sua fisionomia, nesse momento, se 

iluminou de felicidade e satisfação. E como, desde então, naquele dia, ele se 

mostrou mais motivado. Outro fato que também me incomodou, e que acredito, não 

ter sido percebido pela professora A, é que tanto ela, quanto todas as crianças de 

sua turma só se referem a dois alunos da classe, irmãos gêmeos, pela denominação 

os gêmeos, como se não tivessem nome, identidade. Acredito que o que contribuiu 

para o ocorrido é que esses alunos são gêmeos idênticos e são surdos. Esses 

fatores colaboram para a difícil identificação e comunicação, o que não justifica a 

naturalidade da situação. De forma oculta, implícita, essas crianças podem estar 

internalizando que a impessoalidade, nestes casos, é normal. 
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É imprescindível que os educadores possam estar mais sensíveis à 

observação de seus alunos em todos os aspectos, pois 

 

a fim de viabilizar o planejamento, a avaliação e o replanejamento das 
ações, o recurso da observação deve ser pensado [...] como valioso 
instrumento que nos possibilita olhar, ouvir as crianças, perceber suas 
expressões faciais, os seus gestos e outras manifestações corporais, bem 
como as diferenças entre elas. Para tanto, esse olhar deve ser estudioso, 
curioso, questionador, pesquisador. É com essas características do olhar 
que podemos acompanhar tanto o processo de cada criança 
individualmente quanto o dos pequenos grupos ou do grupo como um todo 
(DIAS, VASCONCELOS & FARIA, 2009, p. 33). 
 

O olhar expresso na citação acima, também, não se constitui, ainda, em uma 

habilidade expressa pela professora B. Sua turma é falante, inquieta, de difícil 

concentração. Mas quando, embora raramente, participaram de atividades lúdicas, 

relaxaram e se entregaram com mais vigor à realização das propostas didáticas. 

Nessas situações, até os alunos com maiores dificuldades de aprendizagem, por 

motivos diversos, com necessidades especiais como conduta típica, imaturidade, 

déficit de atenção e hiperatividade, conseguiam se envolver mais e realizar o que foi 

solicitado. Mas esse ponto não era considerado, percebido pela professora no dia a 

dia, afinal insistia, intensamente, no desenvolvimento do trabalho pedagógico 

destinado à formação intelectual.  

A professora B tinha, em sua sala de aula, dois alunos vivenciando crises de 

oposição. Conforme vimos no capítulo 2, estas crises são típicas do estágio do 

personalismo e estão ligadas ao exercício do confronto. A criança, ao se opor a 

normas, ordens, convites, testam a independência de sua personalidade. 

Um dos alunos tinha essa característica mais exacerbada. Toda vez que ele 

colocava à prova a autoridade da professora B, esta o repreendia de forma mais 

enérgica, o que tumultuava ainda mais a situação. A professora B demorou a 

perceber que esta maneira de repreendê-lo era a mais inadequada possível. O jeito 

mais eficaz que, geralmente, oferecia sucesso, era se aproximar dele devagar, falar 

com calma, outras vezes, até ignorar seus ímpetos de rebeldia. Nesse sentido, faltou 

à professora sensibilidade, tempo destinado à observação cuidadosa dos aspectos 

que permeavam as relações humanas de seu grupo classe, bem como das 

características pessoais de seus alunos. A professora B demonstrava ansiedade, 

estresse, nervosismo, o que contribuía para que a confusão somente aumentasse 

em sua sala de aula. O tom de voz era, com frequência, alto, realizava suas 
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intervenções sempre com pressa e agitação. Acredito que isso também contribuiu 

para que sua turma ficasse mais irrequieta, frenética, pois, 

 

os corpos dos professores, sutilmente, educam os corpos de seus alunos 
por meio do tom de voz, da forma de se vestir, dos gestos, da maneira de 
assentar e de se deslocar na sala de aula, das formas de olhar e de chamar 
a atenção, dentre outros modos. A maneira de ser e agir dos professores 
constrói, assim, imagens que promovem a aproximação ou o 
distanciamento do grupo [...] (SOUSA, 2004, p. 36). 
 

Na escola, também, é importante analisar o “clima” que se instaura na sala de 

aula a partir das relações interativas que ali se firmam, tendo em vista a 

consolidação de uma corporeidade mais ou menos fortalecida. Zabala (1998) 

observa que 

 

para aprender é indispensável que haja um clima e um ambiente 
adequados, constituídos por um marco de relações em que predominem a 
aceitação, a confiança, o respeito mútuo e a sinceridade [...]. É preciso criar 
um ambiente seguro e ordenado, que ofereça a todos os alunos a 
oportunidade de participar, num clima com multiplicidade de interações que 
promovam a cooperação e a coesão do grupo. Interações essas presididas 
pelo afeto, que contemplem a possibilidade de se enganar e realizar as 
modificações oportunas; onde convivam a exigência de trabalhar e a 
responsabilidade de realizar o trabalho autonomamente, a emulação e o 
companheirismo, a solidariedade e o esforço; determinadas interações que 
gerem sentimentos de segurança e contribuam para formar no aluno uma 
percepção positiva e ajustada de si mesmo. 
E isto é assim porque na aprendizagem intervêm numerosos aspectos do 
tipo afetivo e relacional, de maneira que o processo seguido e os resultados 
obtidos adquirem um papel definitivo na construção do conceito que se tem 
de si mesmo, na maneira de se ver e se avaliar e, em geral, no 
autoconceito. Ao mesmo tempo, este autoconceito influi na maneira de se 
situar frente à aprendizagem: com mais ou menos segurança, ilusão, 
expectativas (p. 100). 
 

Nessa perspectiva, inferimos que é necessário haver maior envolvimento 

emocional dos professores nas relações interativas com seus alunos. “Estar vivo no 

seu fazer é, [...] uma das características fundamentais do educador” (PEREIRA, 

2011, p. 97). As duas professoras observadas poderiam permitir que suas emoções 

e sentimentos fossem mais externados e que comandassem, mais enfaticamente, 

suas práticas pedagógicas ao planejarem as atividades diárias e se relacionarem 

com seus alunos. Percebe-se que ambas se preocupam com os educandos e são 

dedicadas à profissão. A professora B, durante todo o tempo, acompanha seus 

alunos, individualmente, na realização das atividades, explica e os auxilia quantas 

vezes forem necessárias. Tem paciência com o aluno especial e com aqueles que 
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apresentam mais dificuldades de aprendizagem. Certo dia, ao dizer que os alunos 

que não haviam terminado a tarefa devido à indisciplina ficariam sem recreio, voltou 

atrás em sua decisão, quando um dos alunos disse que ficaria com fome, porque 

não havia trazido comida de casa. Isso a tocou e a fez repensar sua atitude. 

Também esta professora me disse, certa vez, perante a turma, que determinado 

aluno ficaria para sempre em sua lembrança, pois todos os dias era carinhoso com 

ela, lhe dava beijos. Fica a reflexão: porque essa afetuosidade não poderia partir 

dela para o coletivo dos alunos? Não é a professora, a pessoa madura e mais 

preparada para organizar a prática pedagógica, incluindo-se aí, o tipo de 

relacionamento que deve se dar entre os envolvidos no processo educativo? A 

professora A, igualmente, se preocupa em dar atendimento individual a seus alunos, 

especialmente, quando estão realizando atividades de alfabetização. Demonstra 

uma atenção especial com os alunos surdos. Procura seguir todas as orientações de 

professores especializados que trabalham com eles em outra escola, na tentativa de 

proporcionar-lhes uma aprendizagem e desenvolvimento adequados. Esse contexto 

evidencia que essas educadoras, além de terem problemas com suas próprias 

corporeidades, ainda têm uma concepção de educação deficitária quanto à 

importância da formação global dos educandos. Para Oliveira (2010), 

 

uma concepção totalizante do corpo permite que os educadores vivenciem 
na prática uma educação de corpo inteiro, pois, compreender que seus 
corpos e os dos seus alunos pensam, sentem e agem ao mesmo tempo 
permite que estes não assumam uma postura pautada somente na 
racionalidade, na objetividade e na neutralidade dos sentimentos, mas 
considere a subjetividade, a expressão de sentimentos (medos, ansiedades, 
angústias, alegrias) e a espontaneidade dos movimentos na sala de aula. 
Devem-se considerar professores e alunos como seres integrados que, 
antes de assumirem seus papéis no sistema escolar como mestres e 
aprendizes, são seres complexos, dotados de subjetividades, que não 
podem controlar o tempo todo seus sentimentos e não deixam dependurada 
do lado de fora da sala de aula uma mochila com suas emoções e 
sentimentos (p. 19-20). 
 

Ainda com relação às relações interativas, é preciso falar sobre como elas 

acontecem entre os alunos de cada turma. As crianças das duas classes 

observadas se relacionam muito bem. Conseguem resolver seus conflitos, trocam 

informações sobre seus cotidianos, são parceiros. Os alunos da turma A são 

tranquilos. Os da turma B mais agitados. Poder-se-ia dizer que os educandos da 

turma A são corpos mais conformados ao controle disciplinar da escola? Ou que 

seus processos educativos são mais totalizantes, imprimindo maior satisfação de 



104 
 

 

suas necessidades de formação humana? E em relação aos alunos da turma B, 

poder-se-ia dizer que estes são corpos transgressores, que resistem à dominação 

disciplinar da escola, por isso são mais inquietos? Ou que por serem seus 

processos educativos centrados na racionalidade, apresentam-se mais 

desconcentrados, pois existe uma lacuna nas suas formações humanas 

globalizantes? Fica a provocação, pois, essa análise se inscreve dentro de um tema 

onde cabe outra pesquisa. De qualquer forma, permanece a certeza de que a 

corporeidade das crianças será potencializada, também, pela visão positiva que 

devem ter de si mesmas, e que necessita ser despertada pelos professores no 

processo educativo. 

 

Uma das tarefas dos professores consistirá em criar um ambiente 
motivador, que gere o autoconceito positivo dos meninos e meninas, a 
confiança em sua própria competência para enfrentar os desafios que se 
apresentem em classe. 
[...] as características das atividades que se propõem serão essenciais, mas 
o que determina em maior ou menor grau a própria imagem serão os tipos 
de comentários de aceitação ou de rejeição por parte dos professores [...] 
(ZABALA, 1998, p. 101). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4 – Crianças interagindo – 20/09/2012 
Fonte: Mônica Cristina Neto 
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Foto 5 – Corpos transgressores? – 04/10/2012 
Fonte: Mônica Cristina Neto 

 

Diante de todo o exposto, tem-se configurada a enorme dimensão da 

responsabilidade dos professores na formação integral dos alunos. Mas, todas as 

inadequações apontadas não podem ser somente a eles atribuídas. Oliveira (2010) 

pontua que 

 

colocar a culpa no professor é esquecer a complexidade que permeia o 
sistema escolar. Não se quer também amenizar a responsabilidade do 
educador no processo de ensino-aprendizagem, ao exercer um papel 
mediador que contribua para o pleno desenvolvimento de seu educando. 
Porém, é preciso pensar nas dificuldades que o educador enfrenta no seu 
cotidiano. Sua autonomia vai sendo tolhida pelas inúmeras exigências e 
cobranças que lhe são impostas pela direção da escola (seguir o calendário, 
trabalhar os conteúdos no tempo exigido, avaliar seu aluno) e também pelos 
pais (p. 20). 
 

Nessa mesma vertente de pensamento, incluímos a, ainda, arraigada 

tradição histórica escolar de formação racional do homem, a debilidade da formação 

inicial e continuada dos professores, além da pressão que as políticas públicas 

imprimem ao processo educativo, tomando por base o alcance de metas a partir do 

desenvolvimento de competências e habilidades pré-definidas. 

As relações interativas constituem aspecto muito importante para o 

desenvolvimento adequado da corporeidade. Na escola, é a bidirecionalidade dos 

relacionamentos, com todas as suas belezas e imperfeições, que formam a base, o 

suporte da formação integral dos sujeitos, através da ativação de diálogos, 
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experiências e ações voltadas à expressão e definição de toda a nossa 

singularidade. Além disso, lembremos que, conforme vimos no capítulo 2, as 

relações interativas devem ser permeadas pela afetividade, pois, segundo Galvão, 

referenciada pela psicogenética walloniana, as crianças na faixa etária dos 3 aos 6 

anos de idade, na qual estão incluídas as crianças do 2º período da educação 

infantil, encontram-se no estágio do desenvolvimento denominado personalismo, 

período de formação da personalidade, que acontece através das interações sociais 

mediadas pela predominância do aspecto afetividade. “[...] aprender é também uma 

prática afetiva, e não apenas uma questão cognitiva (ANGUITA & HERNÁNDEZ, 

2010, p. 13). 

No próximo tópico vamos discutir outro aspecto, bastante importante na 

formação de nossa singularidade e também interligado à afetividade, a expressão 

corporal.  

 

3.2.3 Expressão corporal: manifestação do ser e do estar no mundo 

 

 Em se tratando de expressão e movimento corporal, a escola carrega consigo 

as marcas de uma atuação educativa que despreza tais aspectos na formação 

humana. Para esta instituição 

 

as aprendizagens mais rígidas são as mais essenciais. Trata-se daquilo que 
chamamos os automatismos de base: leitura, escrita, cálculo. Esta 
confrontação, (substituição das exigências da experiência imediata vivida 
pela criança por aquelas do raciocínio e da lógica) muitas vezes não é 
facilmente compatível com a espontaneidade da criança, seu nível de 
desenvolvimento psicomotor, a instabilidade de suas reações emocionais. 
A escolarização lhe exige (da criança), às vezes, condutas contraditórias: a 
imobilidade corporal associada à atividade mental, a atenção focalizada 
numa única tarefa, quando ela deve ficar indiferente ao que ocorre ao seu 
redor (LE BOULCH, 1987, p. 51).  
 

Pautada nessa postura escolar que disciplina o corpo em favor da 

aprendizagem intelectual, iniciarei a análise de como a expressão corporal vem se 

delineando no processo educativo realizado nas turmas observadas. Percebe-se 

que, na escola B, a qual vivencia as exigências e cobranças impostas ao processo 

de ensino e aprendizagem direcionado ao ensino fundamental, existe maior 

preocupação em reprimir e domar o corpo das crianças do 2º período da educação 

infantil, impondo-lhes uma rotina diária centrada em atividades voltadas ao 

desenvolvimento cognitivo. Sendo assim, da criança é cobrado maior tempo de 
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imobilização corporal como meio de manter a atenção e a concentração necessárias 

ao entendimento e correta realização das tarefas. Nesse contexto, os corpos dos 

alunos da professora B que, na faixa etária de 5 anos têm, naturalmente, 

necessidade de movimento para interagirem com o outro, com os objetos ao seu 

redor e para expressarem sentimentos, emoções e pensamentos, buscam, a todo 

tempo, maneiras de saciar a sede de movimentos de seus corpos: pedem para ir ao 

banheiro ou tomar água, levantam da cadeira, com frequência, para apontarem lápis 

na lixeira, saem dos lugares para pedir material emprestado aos colegas, etc. “Esses 

corpos mostram as dimensões rebelde, criativa, transgressora. Demonstram que 

estão vivos e querem provar sua potencialidade, sua audácia” (SOUSA, 2004, p.39). 

Os alunos da professora A experimentam um pouco mais de liberdade corporal. 

Possuem um encargo menor de atividades relacionadas ao aspecto cognitivo e mais 

tempo livre entre uma atividade e outra. Usam bastante esse tempo para 

movimentarem seus corpos. Também não percebi, da parte da professora, 

preocupação exacerbada com a disciplinarização do corpo das crianças. 

Demonstrou mais tolerância, ou compreensão, das necessidades de expressão 

corporal das crianças da faixa etária com a qual trabalha, aceitando com mais 

naturalidade, os deslocamentos, as conversas e as brincadeiras que realizam 

espontaneamente. Porém, esses movimentos acontecem, na maior parte do tempo, 

dentro da sala de aula, limitado pelas paredes e mobiliário. Foram raras as vezes 

que os alunos da professora A realizaram atividades no pátio ou em outro espaço 

mais livre. O filtro de água fica na sala de aula, a recreação que acompanha o 

intervalo para o lanche, também, é realizada na sala. Parece que o movimento é 

permitido enquanto contido, confinado, controlável pela limitação do espaço da sala 

de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 – Alunos recreando na sala de aula – 09/10/2012 
Fonte: Mônica Cristina Neto 
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Igualmente na escola B, a escassez de atividades extraclasse é fato. Apenas 

no horário da recreação, os alunos têm liberdade de movimentos, de 

deslocamentos, de exploração espacial. Percebe-se que a atividade motora das 

crianças não tem destaque na educação escolar. Parece que a escola não considera 

que a motricidade ampla influencia, diretamente, a evolução daquela que constitui 

seu maior objetivo – a cognição, servindo, apenas, ao desenvolvimento do corpo, 

permitindo avanços em aspectos encarados de forma isolada e inferiorizada na 

formação do sujeito como: esquema corporal, lateralidade, equilíbrio... Portanto, se o 

corpo é secundarizado no processo educativo, a motricidade, igualmente, passa a 

ser considerada insignificante como elemento desencadeador da aprendizagem dos 

conteúdos escolares socialmente reconhecidos. Por outro lado, a chamada 

coordenação motora fina, que nos permite desenvolver habilidades para realizar, 

com destreza e eficiência, atividades como pegar no lápis com segurança e firmeza, 

é bem desenvolvida em ambas as escolas.  

Acredito que a coordenação motora fina seja tão valorizada, por atender a 

alguns objetivos relacionados à aquisição de pré-requisitos para a aprendizagem da 

escrita, e por ser possível desenvolvê-la através de um trabalho pedagógico 

realizado no âmbito da sala de aula, de maneira individual e sem necessidade de 

deslocamentos corporais amplos. De acordo com Moraes (2008),  

 

cabe, então, superarmos a racionalidade educacional e social, em que o 
corpo é secundarizado em função da valorização do saber intelectual, de 
modo a permitir que as explorações e experimentações corpóreas da 
criança ocorram no contexto educacional (p. 39). 

 

A motricidade infantil tem papel preponderante no fortalecimento da 

corporeidade da criança, pois, 

 

a vivência corporal constitui base para conhecer o mundo físico e natural, o 
mundo dos objetos, o mundo social e das relações que estabelecemos com 
os outros, o mundo onde se desenvolvem a objetividade e subjetividade 
humana. 
A criança amplia suas possibilidades de exploração e conhecimento sobre 
si mesma e sobre o ambiente a seu redor. Desenvolvendo sua motricidade, 
estaremos ampliando sua condição de aprender sobre si e sobre o mundo 
em que vive. Neste sentido, a vivência corporal é essencial para o 
desenvolvimento da motricidade e da linguagem corporal. Favorecendo isto, 
estaremos enriquecendo sua capacidade de perceber e viver neste mundo. 
Pondo em conta que existe uma linguagem corporal, que o corpo fala, é 
necessário entendermos o que os corpos das crianças nos dizem no 
contexto da Educação Infantil, quando elas correm, brincam, se tocam, 
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fazem barulho, buscam superar desafios... ou ficam impacientes e inquietas 
com a imobilidade escolar. A leitura de seus corpos pode nos fornecer ricos 
indicadores de suas necessidades, e aspectos fundamentais de seu 
desenvolvimento (MORAES, 2008, p. 41). 

 

Nessa perspectiva, em uma das leituras que fiz dos corpos dos alunos do 2º 

período da educação infantil de ambas as turmas, os percebi plenos nas raras 

oportunidades que tiveram de participar de atividades como: brincar no parquinho, 

jogar no pátio, pintar, desenhar, etc. Essas atividades têm caráter lúdico e 

materializam, de modo significativo, a motricidade infantil. Por isso, são capazes de 

dar vigor à corporeidade da criança, uma vez que, segundo Pereira (2011), lhe 

oferecem a possibilidade de ser e estar inteira naquilo que faz, porque integra, 

pensamento, sentimento e ação.  

Observei, ainda, que as crianças das duas turmas, também, experienciaram 

momentos de plenitude e alegria em atividades que envolveram a música, as quais, 

pouquíssimas vezes, aconteceram. “O fazer musical envolve refinadas habilidades 

motoras, cognitivas e expressivas e, ao mesmo tempo, permite exercitar o sensorial, 

o intuitivo, o afetivo e o inefável” (FRANÇA, 2009, p. 47). E foi justamente este 

conjunto de aspectos que se fizeram presentes quando os alunos da professora B 

se entregaram, completamente, à participação em um musical que estavam 

preparando para apresentarem em sua formatura. Interessante observar que este 

momento foi planejado, coordenado e ensaiado por uma professora da escola, 

responsável pela concepção e organização dos eventos, que dentre outras 

qualidades, se mostrou sensível e conseguiu integrar arte, expressão corporal, 

afetividade, alegria, cognição, àqueles instantes, possibilitando às crianças 

descobrirem, sentirem e vivenciarem com mais profundidade suas corporeidades.    

O ápice desta vivência se deu no dia da formatura, quando os convidados 

extasiados com a beleza da apresentação aplaudiram as crianças de pé. Talvez, a 

formação artística da professora responsável pela apresentação, a qual é atriz 

cênica e contadora de histórias, possa dotá-la de uma corporeidade, mais 

adequadamente, desenvolvida e de uma maior sensibilidade, possibilitando-lhe 

oportunizar momentos de bem-estar e aprendizagem prazerosa às crianças. Fico 

pensando se, na formação docente, fossem oferecidas disciplinas, cujos focos, 

proporcionassem aos futuros professores a vivência de suas corporeidades com 

mais intensidade, poderiam ser amenizados problemas na relação professor-aluno-

conhecimento. Afinal, quando estamos bem conosco, quando temos equilíbrio em 
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nossa existência, dispomos de mais condições de estar melhor com o outro, com o 

mundo, com a vida. 

Outro momento de entrega e prazer, envolvendo a música, a arte, aconteceu 

na turma da professora A, quando todos os alunos brincaram de “show”, 

representando papéis variados: cantores, fãs, plateia. As crianças expressaram-se, 

nestes momentos, experimentando o prazer da inteireza corporal. 

 

Considerando a motricidade infantil na instituição educacional, o importante 
é criar um ambiente onde a criança possa usar o corpo efetivamente, 
favorecendo o desenvolvimento de sua motricidade e, assim, a vivência e 
linguagem corporal. Ambiente este em que as crianças possam manifestar 
suas necessidades e interesses, desejos, sentimentos e emoções 
(MORAES, 2008, p. 60). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7 – Crianças ensaiando para a formatura – 08/11/2012 
Fonte: Mônica Cristina Neto 

 

Outros aspectos como o poder criador e imaginativo, qualidades intrínsecas à 

infância, que podem, também, desencadear ricos movimentos expressivos nas 

crianças, serão discutidos, com mais ênfase, no tópico que se segue, referente ao 

desenvolvimento cognitivo, tendo em vista sua importância para ampliar e 

sensibilizar nossa capacidade de aprender. 
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3.2.4 Cognição – um processo que se desenvolve na interdependência entre o 

pensar, o agir e o sentir 

 

 No desenvolvimento humano, a evolução cognitiva não acontece de forma 

isolada ou autoestruturante. Apesar de, geralmente, interessar à escola, matricular 

apenas o cérebro, a mente do aluno, este é um ser dotado de uma complexidade 

biológica, social e cultural, cujos aspectos particulares são indissociáveis e estão, 

simultaneamente, atuando no sentido do progresso de sua humanidade. Portanto, o 

homem tanto mais avançará em seus saberes e competências quanto mais tiver a 

possibilidade de sentir, pensar e agir sobre o mundo à sua volta a partir das 

interações com o outro e a natureza. A respeito da função da educação infantil, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos do mundo social e natural pela 

criança, Soares (2009) assim se pronuncia: 

 

Pensamos que a função da educação infantil é justamente prover recursos 
que enriqueçam as capacidades das crianças e ampliem seu universo 
cultural. Nessa perspectiva, a ampliação do universo cultural das crianças 
depende de um diálogo com a forma como elas percebem o mundo: suas 
curiosidades, indagações, interesses, temas considerados significativos... 
Então, propomos uma forma dialógica de trabalhar o conhecimento do 
mundo social e do mundo natural (p. 21). 
 

É a partir desta perspectiva que vamos discutir como as escolas e 

professoras das turmas observadas estão organizando e implementando o processo 

pedagógico das crianças do 2º período da educação infantil, objetivando seu 

crescimento intelectual. Inicialmente, faremos a análise da qualidade dos diálogos 

que permeiam as relações entre alunos e professoras.  

Nas duas turmas observadas, prevalecem nos diálogos estabelecidos entre 

alunos e professoras, aspectos técnicos, normativos, sem aprofundamentos na 

expressão de sentimentos, no compartilhar de conhecimentos culturais, no 

enriquecimento de ideias, etc. Senti falta, até mesmo, da chamada rodinha, uma 

estratégia didática, bastante utilizada na educação infantil, que tem como um dos 

objetivos, possibilitar a expressão oral das crianças em torno de temas significativos 

ou livres. Dependendo da forma como é conduzida, a rodinha permite que, sentados 

em círculo, alunos e professora interajam, falem de suas vidas, exponham seus 

conhecimentos, aprendam um com o outro, façam descobertas, elejam novos temas 

de estudo, construam suas subjetividades, revigorem a corporeidade. Não sendo 
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utilizada a rodinha, nem qualquer outra metodologia com o objetivo de desencadear 

e qualificar o diálogo, este não aconteceu de forma vivaz, nem mesmo, 

naturalmente, na relação entre os alunos e as professoras A e B. Para Dias & Faria 

(2009), alguns professores 

 

desconhecem que a linguagem e o pensamento se constroem num 
processo, por meio das interações entre sujeitos, ou simplesmente ignoram 
as manifestações e as falas das crianças. Desse modo, não as enriquecem, 
deixando de oferecer, intencionalmente, uma referência de linguagem para 
elas (p. 13). 
 

Mesmo nas orientações e correções das atividades, ou como motivação, 

preparação para a realização de um estudo, o diálogo era superficial, sem clareza. 

Ficou a impressão de que se acreditava que seria desnecessário ou inadequado a 

utilização de um diálogo mais elaborado, mais explicativo para o entendimento das 

crianças de 5 anos. Também, não presenciei momentos em que o planejamento das 

atividades fosse alterado em favor de um diálogo que se fizesse fundamental para a 

retomada de um conteúdo onde fossem verificados equívocos ou dúvidas dos 

alunos. Por exemplo, em uma das propostas de atividades da professora B, esta 

solicitou que os alunos fizessem bolinhas de papel e colassem no labirinto que 

levava o soldado até a bandeira do Brasil. Os alunos também deveriam colorir os 

desenhos da folha. Alguns coloriram a bandeira com cores impróprias, ao que a 

professora logo interveio: “gente eu já ensinei as cores da bandeira quando 

estudamos sobre a Independência”! Um dos alunos respondeu: “mas eu não vim à 

aula”. E assim teve fim o diálogo. Não houve retomada do assunto, não se buscou, 

na própria bandeira, referencial para observação e conhecimento dos alunos, nem 

se oportunizou o debate entre eles. Perdeu-se a oportunidade de se promover uma 

aprendizagem significativa, no coletivo, aproveitando-se conhecimentos de toda 

partilha que pode ocorrer no grupo.  

Soares (2009), ao falar sobre as possibilidades de se ampliar a interação das 

crianças com objetos e pessoas, com vistas à promoção da aprendizagem, faz a 

seguinte observação sobre o diálogo no processo educativo escolar: 

 

[...] enfocamos a riqueza que se apresenta quando o professor se abre para 
o diálogo e tenta alcançar o ponto de vista das crianças. Insistimos, 
portanto, em uma combinação de dois princípios que poderiam ser 
expressos em dois verbos: ouvir e desafiar. Essa proposta é, ao mesmo 
tempo simples e complexa. 
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Simples porque pede um despojamento, no sentido de se abrir mão de uma 
posição bastante convencional, segundo a qual o professor tem de estar 
sempre preocupado em ensinar conteúdos. Complexa porque a criação de 
desafios é uma arte. E o sucesso dessa arte depende de que o público seja 
conhecido. Quando o professor consegue vislumbrar o universo cultural de 
seus alunos tem mais chances de propor desafios. A função dos desafios é 
exatamente abrir novos caminhos. É uma tarefa daqueles que já estão há 
mais tempo neste planeta e que se propõem a guiar o olhar daqueles que 
estão iniciando suas trajetórias (p. 32). 
 

Entre os alunos de ambas as turmas, o diálogo é “vivo”. A interação se faz 

presente durante todo o tempo de convivência, de forma natural. Não há uma 

situação pedagógica planejada, dirigida, que objetive aproveitar os 

encaminhamentos dessas interações em favor da promoção de uma educação 

integral dos alunos. As crianças trocam informações sobre o cotidiano, sobre a vida, 

conforme mostram os diálogos reproduzidos abaixo: 

 

Diálogo 1: 
 
Criança 1 – Você não toma banho sozinho? 
Criança 2 – Minha mãe não deixa. 
Criança 1 – Sua mãe é brava? 
Criança 2 – É nervosa. 
Criança 1 – E o seu pai é bonzinho? 
Criança 2 – É. 
Criança 1 – Minha mãe não é brava. 
 
Diálogo 2: 
 
Um aluno contando para o colega: Quando meu pai chega, a gente nem 
brinca. Ele chega toma banho e vai dormir. Quando crescer, vou trabalhar 
com meu pai para ficar sempre perto dele. 
 

Imaginemos a riqueza destes diálogos externados em uma situação coletiva e 

coordenada pela professora, de modo que a turma pudesse colaborar com suas 

experiências e que todos tivessem a possibilidade de, a partir desta oportunidade, 

aperfeiçoarem seus potenciais linguísticos, sociais e emocionais. Além disso, 

quantos elementos estes diálogos trazem para se desenvolver um trabalho com as 

famílias. 

No capítulo anterior, vimos que Wallon conferiu à linguagem o importante 

papel de “instrumento e suporte indispensável aos progressos do pensamento”. O 

desenvolvimento da linguagem permite que as capacidades de abstração e 

simbolização se concretizem e, então, o “ser humano consegue pensar em uma 

situação que não está presente” (SOARES, 2009, p. 9), antecipar o que pode 

acontecer, planejar antecipadamente. Porém, estes processos, serão melhor 
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consolidados e mais eficientes se crescerem alicerçados em uma proposta 

educativa permeada pela criatividade, pela imaginação, pela experimentação, pela 

arte e pela sensibilidade. Nesse sentido, a prática pedagógica tanto da escola A, 

quanto da escola B deixaram a desejar. O poder criador dos alunos mostrou-se, 

completamente, podado. A eles não foram dadas oportunidades de criarem e se 

expressarem livremente. As propostas de atividades estavam sempre “engessadas”, 

direcionadas. Não se dava margem à ousadia. No caso dos desenhos, estes já 

estavam prontos, era necessário apenas pintá-los, usando a técnica determinada 

para aquela atividade. Diante da proposta de se desenhar, mesmo que livremente, 

os modelos dos desenhos já eram algo tão padronizado e internalizado, que, 

praticamente, todas as crianças esboçavam os mesmos elementos: casa, sol, 

nuvem, flor, árvore, coração. Apenas as crianças tidas como mais rebeldes (corpos 

resistentes à dominação e à conformação?), atreviam-se a traçar, com criatividade, 

desenhos diferentes deste padrão. Fiquei surpresa com a atitude dos alunos da 

professora B que, perante à solicitação de desenharem a parte que mais gostaram 

de uma história, relutaram em fazê-lo sem olhar as figuras que serviriam de modelos 

no livro. Também em uma atividade proposta pela professora A, solicitando aos 

alunos que desenhassem aquilo que gostariam de ganhar do papai Noel, senti 

insegurança na maioria das crianças, pois, neste contexto, o desenho fugiria ao 

modelo com o qual estavam acostumados. Interessante pensar que estes tipos de 

atividades estão relacionados ao ensino de Arte e, na verdade, estão servindo a 

uma descaracterização da Arte, sendo praticados pela escola, da mesma forma, há 

séculos. Quanto ao assunto, Gouthier & Kolb (2009) assim se posicionam: 

 

[...] é muito difícil, para muitos de nós, percebermos a Arte como área de 
conhecimento. Essa questão nos leva a pensar na nossa própria formação. 
Temos que considerar a experiência que a maioria de nós passou quando 
éramos alunos. Muitos de nós sequer tivemos contato com a arte. Quando 
muito, salvo pouquíssimas exceções, vivenciamos aulas pautadas por 
estereótipos, ou seja, a partir de modelos do senso comum: o sol com olhos 
e boca; bichos parecendo gente, usando bolsas, sapatos e laços na cabeça. 
Esses desenhos, todos iguais, povoaram a nossa formação e, muitas vezes, 
chegavam prontos, xerocados ou mimeografados para apenas colorirmos. E 
ai de quem decidisse colorir a maçã de azul... Cabia aos alunos apenas 
colorir e, de preferência, com as cores predeterminadas. Além dessas 
referências, a maioria das nossas aulas de arte eram de atividades 
artísticas, voltadas exclusivamente para o fazer. 
O fato de termos tido contato com lápis de cor, tintas, pincéis, argila e outros 
materiais, não significa que tivemos a oportunidade de construir 
conhecimento em arte. Usamos, sim, ferramentas de arte, o que é uma 
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outra coisa bem diferente do ensino de arte. [...] Tudo depende de como 
essas ferramentas são percebidas e utilizadas (p. 29). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 – Presença de elementos comuns nos desenhos pintados pelos alunos – 09/10/2012 
Fonte: Mônica Cristina Neto 
 

Sabemos que, a aprendizagem dos conhecimentos científicos é a mais 

avultada pela escola, que valoriza, exacerbadamente, o desenvolvimento da 

racionalidade. Entretanto, “a educação científica marca-se pelo exercício da 

criatividade.[...] as crianças somente serão criativas se forem alimentadas com 

elementos que favoreçam o desenvolvimento de sua criatividade” (GOUTHIER & 

KOLB, 2009, p. 20). Esses elementos, segundo as autoras, estão relacionados a 

uma intimidade com o mundo que nos cerca. Intimidade que pode ser alcançada 

através da ação da criança sobre o mundo, da utilização de seus sentidos na 

exploração das coisas, no tocar os objetos, no ver e sentir gostos, cheiros, na 

experimentação que, muitas vezes, lhes permite entender os fenômenos naturais. 

Nesse sentido, não foi possível perceber, com clareza, a contemplação destes 

aspectos na formação dos alunos das escolas A e B. Não presenciei estímulos à 

curiosidade ativa das crianças. Tampouco o desenvolvimento de atividades que 
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exigissem ações concretas dos alunos sobre objetos, observação do mundo à sua 

volta, experimentações para (re)descobrirem conceitos e ordenamentos científicos 

do mundo natural.  

Um dos desafios da escola é fazer com que o aluno adquira conhecimento de 

uma maneira prazerosa. Porém, como, geralmente, se mutila a corporeidade dos 

educandos, a escola não se deu conta, ainda, de que, para isso, é importante que  

 

as crianças sejam instigadas em sua curiosidade e em seu desejo de agir 
sobre o mundo, a perguntarem, explorarem, argumentarem, decidirem 
coletivamente. Dessa forma, aprenderão que as fontes de informação são 
diversas e, assim, estabelecerão relações entre os vários conhecimentos e 
construirão uma relação prazerosa com o conhecimento, uma vez que ele 
tem sentido e significado para elas (DIAS, VASCONCELOS & FARIA, 2009, 
p. 31). 
 

Uma das formas de se proporcionar à criança, especialmente da educação 

infantil, uma aprendizagem mais prazerosa e efetiva é possibilitar que ela aprenda 

brincando. 

 

O brincar é uma das formas privilegiadas de as crianças se expressarem, 
relacionarem-se, descobrirem, explorarem, conhecerem e darem significado 
ao mundo. Brincando constroem sua subjetividade, constituindo-se como 
sujeitos humanos em uma determinada cultura. É, portanto, uma das 
linguagens da criança e, como as demais, aprendida social e culturalmente 
(DIAS & FARIA, 2009, p. 15) 

 

Na turma da professora A, os alunos tiveram mais oportunidade de brincar. 

Iniciavam a aula brincando com os jogos, tinham na rotina da semana tempo 

destinado a brincadeiras utilizando brinquedos. Mas o que eles mais faziam, a todo 

instante de tempo livre, era brincar de jogos de faz de conta. Neste tipo de jogo, 

segundo Dias & Faria (2009), a criança, na tentativa de compreender o mundo 

adulto, busca imitá-lo e, já que não pode vivenciar, plenamente, as experiências dos 

adultos como trabalhar, cozinhar, dirigir, etc, o faz por meio do brincar, do faz de 

conta, atribuindo significados aos objetos a que têm acesso e às situações que 

organizam. As autoras, baseadas em Vygotsky (1989), pontuam que, nesse 

processo, a criança ressignifica objetos que tem em mãos, dando-lhes um novo 

significado, por exemplo, um pedaço de pau que vira um avião, e observam que 

essa 

 

ação de desprender-se do objeto concreto que tem em mãos (o pedaço de 
pau), dando-lhe um outro significado (a ideia de avião) é um importante 
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passo no percurso que a levará a desvincular-se totalmente das situações 
concretas, conforme acontece no pensamento adulto. Desse modo, o 
brincar de faz de conta tem um papel fundamental no desenvolvimento de 
abstração da criança (p.15-16).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 9 – Bebê feito com blusas por alunas – 02/10/2012 
Fonte: Mônica Cristina Neto 
 

Conforme vimos, no capítulo 2, a abstração e a simbolização, são processos 

fundamentais para a evolução da inteligência humana. Assim que o pensamento 

infantil consegue atingi-los, passa a ter uma representação mais objetiva da 

realidade, além de a criança passar a fazer diferenciações entre sujeitos e objetos. 

 

O brincar infantil não pode ser considerado apenas uma brincadeira 
superficial, sem nenhum valor, pois, no verdadeiro e profundo brincar, 
acordam, despertam e vivem forças de fantasias que, por sua vez, chegam 
a ter ação direta sobre a formação e sobre a estruturação do pensamento 
da criança. Esse processo natural e sadio de se processar a inteligência 
não é possível, quando as crianças não realizam ou não conseguem mais o 
verdadeiro brincar (ROJAS, 2007, p. 18). 
 

Diferentemente da escola B, onde, praticamente, todo o tempo dos alunos é 

ocupado pela realização de atividades voltadas à alfabetização, o que mais vi 

acontecer na turma da professora A foram os jogos de faz de conta e a 

ressignificação de objetos. Caixas de dominós viraram telefones, peças de quebra-

cabeças tornaram-se comidinha... O cotidiano era representado com riqueza! Pena 
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que não aconteciam em um tempo e espaço apropriados para o seu 

desenvolvimento, planejados, intencionalmente, para a potencialização da 

imaginação que permite à criança significar e ressignificar o mundo, pautando-se em 

seus valores, atitudes e expressão de sentimentos.  

A imaginação é outro elemento importante para o desenvolvimento da 

criatividade. Utilizando a imaginação, a criança pode ir além do que está instituído, 

experimentar ações, posicionamentos e soluções inusitadas em relação ao que a 

realidade nos apresenta. A imaginação infantil é um campo fértil, necessita de 

estímulos para soltar-se. Na escola, a literatura e a contação de histórias são ótimas 

oportunidades de que a criança dispõe para alimentar sua imaginação. Nas turmas 

observadas, não presenciei momentos em que a história pudesse encantar e 

transportar os alunos para outros mundos. A professora B, por duas vezes apenas, 

proporcionou aos alunos a leitura de histórias. Mesmo assim, de uma forma 

inadequada, sem “vida”, sem atrativo, usando-a como estratégia para acalmar a 

turma. Na escola A, não presenciei nenhum momento de contação de histórias. A 

professora A permitia aos alunos irem às estantes pegar os livros, folheá-los, e eles 

se deliciavam com este momento, observando as gravuras, lendo as imagens. Mas 

não passava disso, um tempo pequeno de interação pessoal entre o aluno e o livro. 

As autoras Dias & Faria (2009), baseando-se em Zilbermann (1984) afirmam que 

 

literatura infantil é, antes de tudo, literatura, ou melhor, é arte: fenômeno de 
criatividade que representa o mundo, o homem, a vida através da palavra. 
Funde os sonhos e a vida prática, o imaginário e o real. É por essa razão 
que não deve ser utilizada para ensinar a ler e escrever (p. 29). 

 

A literatura, o conteúdo das histórias, fomentam o imaginário infantil e, 

constituem-se em importantes fontes de enriquecimento para os jogos de faz de 

conta. Em relação ao trabalho pedagógico envolvendo a literatura na educação 

infantil, as autoras destacam: 

 

A literatura no cotidiano da educação infantil deve ser prática cultural, 
experiência, prazer, transgressão, alimento para o imaginário, forma de 
interação com o outro, além de portar uma infinidade de novos sentidos e 
significados que todos os dias são descobertos por leitores e que devem ser 
compartilhados (p. 29). 
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F 
Foto 10 – Crianças observando os livros – 23/10/2012 
Fonte: Mônica Cristina Neto 
 

É perceptível que todas as atividades que promovem o desenvolvimento 

cognitivo, mas que têm o lúdico em sua essência, saltando aos olhos, transbordando 

alegria, sensibilidade, ação e sentimento, não são tão valorizadas pela escola, 

quanto o são aquelas trabalhadas com um sentido extremamente racional. Assim 

sendo, percebi que tanto a escola A quanto a escola B preocupam-se com a 

aprendizagem centrada nestes tipos de atividades. Ambas deixam transparecer 

maior dedicação com a alfabetização. A escola A, não por impor aos alunos muitas 

atividades com esse foco, mas por ser esta a única atividade em que a professora 

faz intervenções pedagógicas, orienta os alunos e dialoga com eles. A escola B 

deixa isso evidente, uma vez que ocupa grande parte do tempo escolar diário com 

atividades de alfabetização. Sabemos que a alfabetização, especialmente, na 

educação infantil, pode se realizar de uma forma lúdica, proporcionando aos 

educandos vivenciarem os processos sociais de leitura e escrita a partir de ricas 

interações entre os envolvidos, dada a diversidade de usos imputados a essas 

linguagens pelas pessoas. De acordo com o Referencial Curricular para a Educação 

Infantil, volume 3, que enfoca o conhecimento de mundo: 
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[...] um ambiente é alfabetizador quando promove um conjunto de situações 
de usos reais de leitura e escrita nas quais as crianças têm a oportunidade 
de participar. Se os adultos com quem as crianças convivem utilizam a 
escrita no seu cotidiano e oferecem a elas oportunidades de presenciar e 
participar de diversos atos de leitura e de escrita, elas podem, desde cedo, 
pensar sobre a língua e seus usos, construindo idéias sobre como se lê e 
como se escreve. 
Na instituição de educação infantil, são variadas as situações de 
comunicação que necessitam da mediação da escrita. Isso acontece, por 
exemplo, quando se recorre a uma instrução escrita de uma regra de jogo, 
quando se lê uma notícia de jornal de interesse das crianças, quando se 
informa sobre o dia e o horário de uma festa em um convite de aniversário, 
quando se anota uma idéia para não esquecê-la ou quando o professor 
envia um bilhete para os pais e tem a preocupação de lê-lo para as 
crianças, permitindo que elas se informem sobre seu conteúdo e intenção. 
[...] A participação ativa das crianças nesses eventos de letramento 

configura um ambiente alfabetizador na instituição (2001, p. 151). 
 

Não foi nesse contexto que a alfabetização ocorreu nas escolas A e B. As 

atividades de alfabetização estavam centradas no ensino das letras, das famílias 

silábicas, na escrita de palavras descontextualizadas... Observei que, muitas vezes, 

os alunos tinham dificuldades nas atividades, porque o modo como eram ensinadas 

e corrigidas entravam em choque com suas hipóteses de escrita, ou seja, a forma 

como as crianças pensam a escrita em determinados momentos. As hipóteses de 

escrita foram categorizadas por Emília Ferreiro e colaboradores a partir de suas 

pesquisas sobre como as crianças aprendem a escrever. Dias & Faria, assim, 

caracterizam, resumidamente, as hipóteses de escrita: 

 

Inicialmente [...] quando ainda não percebem (as crianças) que existe uma 
relação entre a escrita e os aspectos sonoros da fala, as crianças tentam, 
por exemplo, estabelecer relação entre a escrita e as características físicas 
ou psicológicas do objeto representado (ex: utiliza muitas letras para 
escrever trem, por se tratar de um meio de transporte grande; usa poucas 
letras para escrever bicicleta, por se tratar de um meio de transporte 
pequeno). Costumam, também, utilizar apenas as letras de seu nome, 
invertendo a sua ordem para escrever coisas diferentes; ou acreditam que 
não se pode ler ou escrever utilizando-se menos de duas letras. Criam, 
enfim, uma série de outras hipóteses de caráter quantitativo e qualitativo, 
visando compreender o que significa essa escrita do adulto. Essas 
hipóteses foram denominadas por Ferreiro e Teberosky hipóteses pré-
silábicas. 
Quando a criança, a partir dos conflitos vivenciados nas suas tentativas de 
compreender esse sistema, se dá conta da existência de uma relação entre 
a escrita e os aspectos sonoros da fala, cria a hipótese de que a cada som 
emitido na fala corresponde uma letra (ex: coloca três letras para escrever 
cavalo ou duas para escrever bode). Essa hipótese, denominada silábica, 
significa um grande avanço no seu processo de reconstrução desse 
sistema, pois ela já descobriu o que a escrita representa, faltando apenas 
compreender como ela representa. 
Assim, a partir do contato com diversas situações de escrita, mediadas por 
outros sujeitos letrados, a criança continua esse processo de construção de 
nosso sistema de representação, criando hipóteses até chegar à percepção 
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de que a cada fonema corresponde um grafema (hipótese alfabética) e 
caminhar para a compreensão das regras ortográficas, que é a forma de 
escrita da nossa cultura (p. 24-25). 
 

Presenciei momentos em que ambas as professoras não tiveram atitudes 

adequadas diante do desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem 

referente ao conhecimento formal do sistema de funcionamento da língua. Em 

relação às hipóteses de escrita, isso aconteceu, quando os alunos, ao exporem suas 

dúvidas sobre a escrita, baseados nas suas hipóteses, eram orientados de forma 

inadequada, e a dúvida persistia, talvez ainda maior, deixando-os em um conflito 

difícil de ser resolvido naquele contexto. E, também, quando alguma criança se 

arriscava a escrever ou ler segundo sua hipótese e era podada, desencorajada. 

Vejamos alguns exemplos dessas situações, descritos abaixo: 

 

Situação 1: 
 
A proposta era escrever o nome de desenhos que apareciam na folha 
xerocada. As crianças deviam realizar a atividade juntamente com a 
professora. Esta ditava os nomes dos desenhos, soletrando letra por letra. 
Depois registrava o nome do desenho no quadro. Percebendo a dificuldade 
das crianças em acompanhá-la dizia:  
- vocês precisam aprender a ler, gente! Um aluno, com hipótese silábica, 
com valor sonoro centrado nas vogais, ou seja, que registra para cada 
sílaba uma letra que faz parte da sílaba, no caso, as vogais, se arriscou a 
perguntar:  
- violão começa com v? 
A professora respondeu: 
- claro, é violão! 
De novo o aluno interpelou: 
- tia, em vela, o que vem primeiro: V ou E? 
A professora respondeu: 
- V primeiro. É VELA! 
 
Situação 2: 
 
Os alunos deviam escrever os nomes dos desenhos dentro dos quadrinhos 
pré-determinados, juntamente com a professora que dava as orientações 
necessárias. A cada nome escrito, ela passava nas mesas, observando se 
os alunos estavam fazendo corretamente. Uma aluna que se arriscou a 
escrever antes da orientação da professora foi por ela repreendida: 
- não escreve coisa que você não sabe, moça! 
 

Observa-se que um processo de ensino-aprendizagem que poderia ser 

atrativo e prazeroso, se valendo dos saberes que os alunos trazem consigo, da 

curiosidade e das descobertas advindas da ação e da reflexão geradas em 

momentos de aprendizagem lúdica, foi completamente mutilado. A corporeidade, 

amputada. E o sucesso da alfabetização, tão perseguido pela escola, também. O 

processo foi mal e equivocadamente conduzido. Ficam as perguntas, cujas 
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respostas, somente outra pesquisa pode oferecer: apesar de todos os investimentos 

realizados pelo governo no desenvolvimento da alfabetização, por que ainda não 

obtivemos o sucesso desejado? Será que isso somente ocorrerá quando esse 

processo for orientado por aspectos lúdicos, capazes de envolver a criança por 

completo, nesta aprendizagem, permitindo sua participação plena, o reconhecimento 

de seus saberes, que servirão de ponto de partida para o desafio da formação 

integral? Será que a escola acredita mesmo que está cumprindo com seu papel 

social de inserção dos cidadãos em uma sociedade letrada, realizando um trabalho 

pedagógico que privilegia a alfabetização, mas de uma forma maçante, 

descontextualizada, distante das concepções linguísticas que as crianças trazem de 

suas experiências sociais e culturais? E, ainda, sem provocar todo o potencial 

humano da criança para esta aprendizagem?  

A cognição poderá vitalizar-se e ampliar-se continuamente, se ao processo de 

ensino e aprendizagem, a escola imprimir criatividade. Mir (2004), apropriando-se do 

termo “ideias maravilhosas” utilizado por Eleanor Duckworth (1989), define, com 

sensibilidade, o que é ser inteligente: 

 

Eleanor Duckworth (1989) deixa claro que se deve impulsionar a criança a 
ter “idéias maravilhosas”, visto que desenvolver a inteligência é justamente 
ter este tipo de idéias e confiança suficiente em si mesmo para levá-la a 
bom termo. 
Ter idéias maravilhosas é, do ponto de vista intelectual, o equivalente a ser 
criativo, e é isso que é preciso potencializar nas crianças desde pequenas. 
Ser criativo e ter confiança nas próprias idéias não sugere acreditar que as 
idéias que tenho são corretas e que não posso equivocar-me. Significa que 
estou disposto a provar com minhas idéias e a fazê-lo até que se descubra 
a resposta adequada. 
Quando se desenvolve nos pequenos tal atitude, eles não apenas adquirem 
muitas aprendizagens básicas sobre o mundo, sobre eles próprios e sobre 
os demais, como também o seu desenvolvimento cognitivo é impulsionado 
com eficácia (p. 45). 

 
Percebemos que o processo ensino-aprendizagem da escola precisa se 

orientar por um aspecto mais lúdico e criativo no sentido de consolidar uma cognição 

mais apurada, cujo desenvolvimento se faz baseado na plasticidade sensível 

presente na humanidade de cada sujeito. “A aprendizagem ocorre em atividades que 

abrem portas para o uso da criatividade e a exploração de possibilidades 

diversificadas” (SOARES, 2009, p. 32). Nessa perspectiva, Rojas (2007) 

complementa:  
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A criatividade pode direcionar práticas, que têm como centro a alegria de 
aprender, como se a sala de aula fosse um circo. Por isso, é importante que 
os educadores se organizem em planejamentos diferentes, participativos e 
interdisciplinares, com a criação de ambientes estimulantes e desafiadores. 
Aposta-se, nesse sentido, o processo vivido pela criança. 
Certamente exige um exercício de observação, mas, antes, impõe 
sensibilidade e imaginação para entender, respeitar e viver, com a criança a 
imensa alegria que ela pode experimentar por algo que tenha apenas 
descoberto e facilmente pode ser considerado por um adulto um evento 
sem importância. 
[...] A construção lúdica carrega de afeto o processo de aprendizagem. São 
momentos de criação nas quais a criança tem a possibilidade de extravasar 
seu imaginário na construção do saber. É o que costumamos chamar de 
saber com sabor, com a liberdade de inventar, de aprender e de brincar (p. 
39). 
 

Apreende-se que o desenvolvimento cognitivo pretendido pela escola será 

tanto mais efetivo quanto mais se possibilitar a vivência da corporeidade plena da 

criança. Na escola, especialmente, de educação infantil, dada a natureza lúdica das 

crianças que esse segmento de ensino atende, essa corporeidade pode ser 

desenvolvida através de um processo pedagógico guiado pelos pilares condutores 

da corporeidade, citados no capítulo anterior: o criar, o brincar, o sentir, o pensar e o 

humanizar-se. É essencial a integração destes pilares para a expressão, verdadeira 

e genuína, de nossa humanidade.  

 

3.3 Entrevistas: o que dizem as professoras e pedagogas 

 

As entrevistas foram transcritas e analisadas a partir das seguintes 

categorias: a) principais metas/objetivos em relação à aprendizagem dos alunos do 

2º período da educação infantil; b) concepção de corporeidade e ludicidade; c) 

importância e espaço das atividades lúdicas na rotina diária; d) empecilhos para a 

efetivação de uma educação escolar voltada ao desenvolvimento da corporeidade; 

e) influência das políticas públicas no direcionamento da prática pedagógica do 2º 

período da educação infantil.  

 

3.3.1 Principais metas/objetivos em relação à aprendizagem dos alunos do 2º 

período da educação infantil 

 

 Foi interessante, nesta categoria, perceber a incoerência entre o discurso e a 

prática pedagógica efetiva já analisada, anteriormente, no tópico Observações e 

análise das práticas educativas e interativas do 2º período da educação infantil.  
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Os discursos das professoras e pedagogas apontaram para o lugar comum, 

quando se trata de objetivos de aprendizagem da educação infantil: socialização, 

desenvolvimento da coordenação motora, respeito às regras de convivência, 

preparação para a continuidade da escolaridade, trabalho com noções sobre o 

funcionamento da língua, e não com a alfabetização propriamente dita. Mas o 

currículo real mostrou que o processo de ensino e aprendizagem está permeado de 

inadequações quanto ao trabalho com os objetivos de trabalho com o 2º período da 

educação infantil, citados pelas professoras e pedagogas das escolas A e B. A 

começar pela inexistência de uma questão essencial no currículo destinado às 

crianças de 05 anos: a possibilidade de diálogo vivo com professoras e colegas 

sobre si, o mundo, as conexões percebidas nestas relações a partir de 

questionamentos e descobertas circunscritas ao ciclo ação-reflexão-ação. Para 

Anguita e Hernández (2010), o currículo destinado à educação infantil, 

 

não é uma lista de objetivos, competências e conteúdos. É, acima de tudo, 
uma experiência de relação que nos possibilita interrogar, descobrir e dar 
sentido à nossa relação com o mundo, com os outros e com nós mesmos 
[..]. 
[...] o currículo é um espaço e um tempo propiciadores de experiências que 
permitem descobrir-se na relação com os outros, abrir as portas às 
indagações sobre o mundo, aprender a dar conta do que se vive, pensa e 
aprende e dar espaço aos afetos, a partir dos quais cada um começa a 
construir seu sentido de estar no mundo. O que procuramos fazer na 
educação infantil é desvendar a vontade de aprender das crianças e ajudá-
las a conhecer suas possibilidades de inventar, criar, descobrir, interrogar, 
compartilhar, ser cúmplices em companhia, transitando do eu ao nós em um 
vaivém que enriquece, vincula, envolve e faz crescer as subjetividades que 
constituem o nós repensado (p. 13). 

 

Nessa perspectiva, chama a atenção o fato de não ter sido considerado 

como meta/objetivo de ensino para o 2º período da educação infantil, a formação do 

modo de ser e estar no mundo da criança, a consolidação de sua identidade, a 

expansão de sua autonomia e subjetividade. Aspectos, cujos desenvolvimentos 

estão diretamente relacionados à interação social e afetiva com os educadores, 

pessoas mais experientes e preparadas para promover o ato educativo, e a um 

processo de ensino e aprendizagem que objetiva a formação integral do indivíduo. 

Somente a pedagoga A expressou objetivos de ensino que sinalizam para esta 

direção: “Preparar para a formação, considerando a socialização e a educação de 

forma lúdica, atendendo os aspectos cognitivos, afetivos e psicomotor” (10/12/2012). 

Nesse sentido, podemos dizer que há, também, uma distância entre o que pensa a 
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pedagoga A em relação às finalidades da educação infantil e o que pensa a 

professora A, a qual limitou as metas/objetivos da educação infantil a uma 

preparação para continuidade na escolaridade. Se a pedagoga é a profissional que 

tem a função de unir e direcionar os professores para uma filosofia educacional e 

uma prática pedagógica comuns, seguindo os mesmos objetivos, buscando o 

alcance de metas comuns, ficamos nos perguntando se, em consequência disso, a 

escola pode estar, também, internamente, caminhando em dissonância teórico-

prática no processo de ensino e aprendizagem. 

Igualmente, nos fazemos essa pergunta em relação à escola B. A pedagoga 

B, quando perguntada sobre qual seria o objetivo do trabalho com a alfabetização no 

2º período da educação infantil, afirmou que 

  

as crianças começam a ser alfabetizadas na educação infantil. Recebem 
informações sobre a escrita através do manuseio de material impresso, 
livros, gibis, brincadeiras com a sonoridade, aprendem o alfabeto, o nome, 
enfim, a criança se familiariza com a cultura escrita, o que é importante para 
os passos seguintes do processo de alfabetização (11/12/12). 

 

Apesar de a professora B, também, dizer que tem como objetivo na 

alfabetização dos alunos do 2º período, “dar noções do funcionamento da língua e 

bases para o próximo ano escolar” (11/12/12), não mencionou seguir um trabalho 

voltado para a compreensão e valorização da cultura escrita a partir de contato com 

materiais impressos que circulam socialmente, o que, realmente, não foi percebido 

nas observações da prática pedagógica. 

Sendo assim, percebe-se que é necessário maior investimento na 

atualização dos conhecimentos teórico-práticos dos profissionais da educação 

infantil a respeito do desenvolvimento infantil, das políticas públicas que regulam 

este nível de ensino, dos recentes estudos sobre a educação infantil para que 

tenham mais clareza sobre os objetivos a serem perseguidos na formação integral 

das crianças de 05 anos de idade. Isso implica, também, maior integração entre 

estes profissionais para que a escola se fortaleça em uma unidade filosófica e 

prática. 

O estabelecimento de metas/objetivos de aprendizagem deve estar 

embasado, também, no conhecimento sociocultural e econômico dos alunos, 

favorecendo um ensino contextualizado. Apesar de nenhuma profissional 

entrevistada ter falado, diretamente, sobre este aspecto para a definição de 
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metas/objetivos de aprendizagem do 2º período da educação infantil, chamou minha 

atenção a preocupação demonstrada pela pedagoga A com questões relacionadas 

aos conflitos e desafios sociais que a escola enfrenta atualmente. De acordo com a 

pedagoga, 

 

no mundo de violência que nós vivenciamos, a gente tem que administrar 
outros conflitos na escola e, infelizmente, você deve ter presenciado aqui, 
nós temos grandes desafios de conflitos. Mesmo porque nós temos muitos 
pais presidiários, usuários de drogas [...] até alunos que a gente imagina 
que os pais, até possivelmente, passam algum tipo de droga para eles. 
Então, a afetividade é fundamental. Então, nós temos trabalhado muito 
nesse sentido [...] 
[...] a menina dos olhos são os alunos que apresentam maior dificuldade. 
Então, todos os alunos são importantes para nós. Não há exclusão. Porém, 
aqueles que mais precisam da nossa ajuda são as meninas dos olhos. 
Então, aquele aluno que tem dificuldade de vir à escola, que falta mais, 
aquele aluno que já faz um tratamento em escola especial ou que apresenta 
alguma necessidade educacional especial, ou que tem um pai presidiário, 
ou que os pais estão passando por um momento de separação, ou que 
houve alguma perda: uma mãe ou pai que suicidou, ou alguém, muito 
próximo, que está com uma doença grave. Esses alunos têm um olhar 
especial nosso. Então, são alunos que todo dia, a gente quer saber como 
que ele está, se ele falta a gente liga para saber por que faltou. Ou alunos 
órfãos. Então, esses alunos, são alunos que a gente tem um olhar especial. 
Por exemplo, para o próximo ano, a gente tem um levantamento de alunos 
desafios. Nós registramos, aqui, a partir da ficha de matrícula [...] 
 Nós já sabemos que nós temos uma aluna que dá convulsão e frequenta a 
APAE. Nós já sabemos que vamos receber um aluno que é hiperativo, né, 
que vem de colégio particular, que não foi adaptado. Nós já sabemos 
também, que tem uma aluna que o pai é presidiário, mora em São Paulo, e 
é o tio que tem a guarda provisória. Nós abemos que teremos um aluno que 
está na APAE e que tem transtorno de comportamento evasivo. Sabemos 
também que temos um outro que frequenta a APAE, três vezes por semana. 
Nós sabemos que temos uma aluna que vem, que é um caso que para mim, 
todo ano, eu me surpreendo, apesar de já estar bem madura no magistério, 
que tem uma aluna que tem transtorno de comportamento sexual [...] 
Tem mais casos, viu? Isso, ainda, é para 2013, só para você ter uma ideia. 
São só os novatos (10/12/12). 

 

Estamos vivendo tempos de inclusão social e educacional. A humanidade 

está atravessando problemas socioeconômicos, civis, pessoais, etc. Situamos a 

escola como o lugar onde estes problemas se apresentam com nitidez. Decorrem, 

daí, duas questões. A primeira, a necessidade de reafirmarmos a urgência de uma 

educação mais sensível, lúdica, afetiva, voltada ao desenvolvimento da 

corporeidade, como uma das estratégias de humanização plena de nossa espécie. E 

a segunda, alguns questionamentos: as dificuldades advindas da inclusão e dos 

problemas sociais têm tomado tanto tempo e espaço da escola, de forma que esta 

não está conseguindo pensar, discutir, atualizar meios educacionais de 

desenvolvimento global das crianças? A escola tem enfrentado problemas em 
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equacionar a diversidade de pessoas e situações sociais, antes excluídas do 

processo educacional, com uma forma de ensinar que seja eficiente para atingir a 

todos? Por isso, a atuação na formação escolar do ser humano tem deixado a 

desejar?  

 

3.3.2 Concepção de corporeidade e ludicidade  

 

Sabemos que o termo corporeidade ainda é bastante desconhecido no meio 

educacional. Tivemos essa comprovação pelo resultado das entrevistas realizadas 

com as professoras e pedagogas das escolas observadas. Quando perguntadas 

sobre o que entendem por corporeidade, responderam que é o desenvolvimento do 

corpo em aspectos como coordenação motora fina e grossa, expressões corporais: 

correr, gritar, brincar, gesticular, uso dos sentidos, conhecimento do próprio corpo. 

Parece que a definição do termo se deu mais por analogia com a sonoridade da 

palavra, o que conduz a restringir a definição ao corpo e seus movimentos. Não 

houve nenhuma relação entre a corporeidade e a formação integral do aluno. Não 

foram feitas menções à expressão da integralidade humana na relação da criança 

com o outro, à natureza e consigo mesmo. Podemos, então, inferir que, a começar 

pelo desconhecimento da profundidade de sentido da corporeidade pelos 

profissionais da educação, o processo de formação escolar se mostra ineficiente no 

desenvolvimento de todas as potencialidades humanas. Além de pouco acessível ao 

diálogo, à sensibilidade, à experiência e à expressividade. 

A mesma inadequação de sentido foi verificada ao se tratar da definição de 

ludicidade. Quase que, por unanimidade, a ludicidade foi, exclusivamente, 

relacionada à aprendizagem através de brincadeiras, através de uma forma 

prazerosa de ensinar. Muitos professores reduzem o lúdico, a ludicidade a uma 

atividade em que a criança esteja de posse de um brinquedo ou participando de uma 

brincadeira. Nesse sentido, Pereira (2011) observa que o lúdico “não existe 

previamente à experiência do sujeito” (p. 60). Citando Acosta (2000), complementa 

que 

 

não existem brinquedos ou atividades que “magicamente” carreguem 
consigo uma ludicidade embutida. Existem sim atitudes lúdicas, 
brincalhonas, fundamentalmente porque o lúdico se dá acima de valores 
que são construídos por quem livremente adere às propostas (p. 60). 
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E continua: 

 

As atividades ou os brinquedos não trazem em si um saber ou uma 
possibilidade prontos. Eles encerram potencialidades que poderão ser 
ativadas ou não por quem os vivencia. O sujeito brincante, a partir de suas 
especificidades, necessidades, emergências lhes dará significados, criará 
elos de sentidos simbólicos que poderão guardar particularidades que não 
se relacionam àquelas vivenciadas por outro sujeito que compartilhe as 
mesmas atividades ou brinquedos. 
Em síntese, as experiências lúdicas na existem por si, existem como vida 
vivente, enquanto experiência do ser senciente. Na atividade lúdica, o que 
importa não é somente o produto da atividade, o que dela resulta, mas a 
própria ação, o momento vivido. Possibilita a quem a vivencia, momentos de 
encontro consigo e com o outro, momentos de fantasia e de realidade, de 
ressignificação e percepção, momentos de autoconhecimento e 
conhecimento do outro, de cuidar de si e olhar para o outro, momentos de 
vida, de expressividade (p. 60). 
 
 

 Essa perspectiva de ludicidade é percebida, apenas, pela pedagoga A. 

Talvez, pelo nível de escolaridade mais avançado – mestrado em educação, maior 

tempo de atuação na função e por ser, também, docente no ensino superior em 

cursos de formação de docente, ela entende que ludicidade é 

 

expressão feliz. Não apenas sorrir, mas estar calmo, tranquilo, interagindo 
com os outros. Estar relacionando, ter capacidade de expressar seus 
sentimentos, até chorar, emocionar. Então, o lúdico não é apenas estar 
feliz. É estar expressando seus sentimentos de forma verdadeira. Então, eu 
entendo que a ludicidade não é apenas estar brincando, estar feliz. É ter o 
direito de ser ele mesmo, a criança de ser ela mesma nos momentos dela. 
Então, uma história que para uma criança vai inspirar alegria, um episódio, 
uma narrativa, para outra criança pode inspirar uma emoção de tristeza. 
Então, ela tem o direito de chorar, ou de gritar, ou de, às vezes, até querer 
dormir. Reagir de forma adversa àquela narrativa, àquela história. Então, a 
ludicidade para mim, ela vai além do prazer, ela vai de encontro às diversas 
emoções possíveis que o ser humano sente. Então, eu acho que a 
educação infantil, ela tem que estar atenta a essa diversidade de 
expressões e sentimentos. Então, o outro tem uma sensibilidade que é dele, 
que difere da minha. Então, às vezes, um beijo que eu dou em uma criança, 
ela pode reagir positivamente ou, às vezes, não. Porque ela teve uma 
expressão de uma pessoa, que, às vezes, deu um beijo nela e, depois do 
beijo veio algo ruim. Então, eu vejo a ludicidade dessa forma (10/12/12). 

 

Visões equivocadas, parciais e distorcidas da corporeidade e da ludicidade, 

contribuem para uma prática pedagógica que as situa como perspectivas 

descompromissadas em relação à aprendizagem intelectual. Além das lacunas 

observadas na formação dos professores para melhor entender e lançar mão da 

ludicidade e do trabalho na perspectiva do desenvolvimento, mais adequado, da 

corporeidade na formação das crianças, mais uma vez, se evidencia a necessidade 
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de investimento na atualização e aprofundamento dos conhecimentos  dos 

profissionais da educação infantil como uma das condições para que a escola possa 

romper com uma tradição escolar arcaica. Tradição que fragmenta a formação 

humana, valoriza, enfaticamente, a racionalidade, disciplina o corpo, inibe o 

potencial do homem em suas múltiplas inteligências e desfavorece sua 

humanização.  

 

3.3.3 Importância e espaço das atividades lúdicas na rotina diária.  

 

As atividades lúdicas, por trabalharem a integralidade do ser, contribuem 

para o desenvolvimento da corporeidade. Todas as entrevistadas consideram a 

importância da realização de tais atividades para o desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos na perspectiva da corporeidade. As atividades lúdicas e 

corporais foram relacionadas, em sua maioria, a atividades de coordenação motora, 

jogos e brincadeiras realizadas no pátio da escola. Entretanto, o discurso conflita, 

também neste aspecto, com a prática pedagógica observada. Por exemplo, a 

professora B e a pedagoga B disseram que, diariamente, os alunos dispõem de 40 

minutos para desenvolverem, no pátio, atividades corporais e lúdicas (pular corda, 

morto/vivo, passar a bola, pular com um pé só, andar sobre linhas, futebol, etc). Mas 

não foi essa a realidade que presenciei na observação da prática pedagógica diária. 

Também, contraditoriamente, a professora B mostra-se mais conhecedora do 

comportamento dos alunos no discurso. Quando interpelada sobre a importância 

que atribui ao movimento corporal na aprendizagem das crianças, respondeu que 

“movimentando e brincando durante as atividades, as crianças se interessam e 

participam mais. Quando a atividade exige que fiquem parados, sentados, eles 

cansam e distraem facilmente” (11/12/12). Porém, sua turma mostrava-se, 

diariamente, saturada pela quantidade de atividades centradas na cognição, na 

alfabetização, e esta professora não percebia, ou não tinha condições de mudar a 

sua rotina, tendo em vista atender melhor às necessidades de seus alunos. O fato 

de esta professora ser ainda iniciante, tendo poucos anos na profissão docente, 

pode contribuir para sua fragilidade na ação transformadora. Nesse sentido, o 

documento Referenciais para formação de professores (2002) assim se pronuncia: 
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A representação da tarefa educativa construída durante a formação inicial, 
frequentemente, choca-se com a realidade complexa da prática: a vida 
cotidiana da escola e da sala de aula, na qual o professor tem que tomar 
decisões constantemente. Muitas vezes, ele não tem parâmetros de 
atuação aos quais se reportar, principalmente se não teve uma formação 
que favoreça a reflexão sobre sua atuação diária. 
Nesses primeiros anos de carreira são assumidas e consolidadas a maior 
parte das pautas da cultura profissional dos professores, e essa formação 
se nutre de uma grande dose de aprendizagens informais geradas na 
própria escola. Ante o desconcerto, a angústia e a instabilidade, o professor 
principiante tem a tendência de solucionar as situações problemáticas por 
meio da observação e imitação dos profissionais mais próximos. 
Influenciam-no, em grande medida, a linguagem, as formas de solucionar 
questões cotidianas, a interação professor-aluno, a organização do material, 
entre os muitos outros aspectos que observa. 
Em tese, os professores iniciantes, justamente por não estarem ainda numa 
situação de prática consolidada, poderiam perceber aspectos incoerentes, 
questionar atitudes e regras de funcionamento que dificilmente seriam vistas 
ou observadas pelo professor que está imerso na sua rotina. Entretanto, 
não é isso o que acontece na maioria das vezes. O professor iniciante corre 
o risco de perpetuar uma determinada prática sem refletir sobre ela, o que 
compromete a capacidade de inovação que deve acompanhar um processo 
de integração profissional (BRASIL, 2002, p. 72). 

 

Os jogos são ótimos recursos para que a aprendizagem possa acontecer de 

forma eficiente e prazerosa, sendo sempre lembrados pelos professores, em geral, 

quando se fala a respeito de ludicidade. A professora A, ao falar sobre as atividades 

que usava para que seus alunos aprendessem de forma lúdica e na perspectiva da 

corporeidade, afirmou que serviu-se de “joguinhos de raciocínio lógico, jogo da 

memória, dominós, etc. Essas coisas assim, que tem que fazer um pouco pensar. 

Mas pensar um pouco mais, né, do que os joguinhos de montar, de coordenação” 

(13/12/12). Depreendemos que a professora A, apesar de assegurar que a criança 

aprende melhor brincando, fala dos jogos, mesmo que inconscientemente, de forma 

depreciativa em relação ao desenvolvimento do pensamento. Isso é demonstrado 

com o uso da expressão “fazer um pouco pensar”. E ainda, nesse sentido, inferioriza 

os jogos de montar e aqueles que desenvolvem a coordenação motora, sem pensar 

sobre os complexos raciocínios e o alto nível de criatividade que o aluno precisa 

desenvolver para brincar com tais jogos.  

Acredito que a observação atenta dos alunos em seus processos diários de 

aprendizagem, em suas expressões corporais e verbais poderia ajudar na 

percepção mais apurada de como aprendem e do que estimula suas aprendizagens 

em favor de uma prática mais eficaz e contextualizada. Essa perspectiva foi 

defendida pela pedagoga A ao atribuir grande importância ao movimento corporal 
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nos processos de aprendizagem das crianças do 2º período da educação infantil. Ela 

conclui que 

 

[...] nós educadoras temos que estar atentas a todos os aspectos da 
expressão corporal: o olhar, o andar, o silenciar...  
[...] a gente tem que estar sempre comparando a criança com ela mesma. 
Então, a gente nunca deve ter a perspectiva de comparar a criança com o 
grupo, e sim, a criança com ela mesma. O desenvolvimento da criança no 
início da aula com o final, o ontem com o hoje. Então, essa expressão 
corporal é o nosso foco contínuo. Tem que ser o nosso foco contínuo, não 
apenas da criança, mas de todo ser humano [...] 
O nosso olhar tem que ser contínuo e as orientações são sempre essas: 
comparar a criança com ela mesma durante todo o tempo. O gesto da 
criança, o olhar da criança, o falar muito, o falar pouco, o falar alto, o falar 
baixo, o andar depressa, o andar devagar, o comer muito na cantina ou 
deixar de comer, o comer depressa, o comer devagar, o empurrar ou o não 
tocar no outro, ou o tocar no outro o tempo todo, o esbarrar na cadeira, ou 
então, ficar estático, o falar depressa, o falar devagar, Então, todas as 
expressões corporais são sinais fundamentais para o desenvolvimento da 
criança. 
[...] O corpo nosso tem que estar antenado. Os olhos, o pensamento, a 
audição, a expressão oral e a própria expressão escrita, a coordenação 
motora grossa, fina. Então tudo parte do nosso corpo e volta para o nosso 
corpo. É um vai e vem. Então, o cognitivo, ele começa no nosso corpo, volta 
para o nosso corpo. É um ciclo. [...] É cíclica a aprendizagem. É um vai e 
vem contínuo do nosso corpo. Então, a expressão corporal, ela é inerente à 
aprendizagem. Não tem como ignorá-la em nenhum momento (10/12/12). 

 

Este tópico evidenciou bastante o distanciamento entre o discurso e o que é 

realizado, realmente, na prática pedagógica direcionada aos alunos do 2º período da 

educação infantil. Os resultados de pesquisas como esta necessitam ser mais 

divulgados e discutidos para além do meio acadêmico, buscando chegar aos 

espaços sociais onde se inscrevem. Nesses espaços, os resultados precisam ser 

analisados reflexivamente, em favor da promoção de ações transformadoras que 

contribuam para que essas distorções sejam minimizadas ou até corrigidas em prol 

da efetivação de uma educação de qualidade para todas as crianças brasileiras. 

 

3.3.4 Empecilhos para a efetivação de uma educação escolar voltada ao 

desenvolvimento da corporeidade  

 

Neste tópico, corrobora-se a visão bastante parcial e inadequada das 

profissionais sobre corporeidade, em que esta é relacionada, apenas, aos 

movimentos corporais. Questionadas a respeito dos maiores empecilhos 

enfrentados pelas escolas, tendo em vista a efetivação de uma educação na 
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perspectiva da corporeidade, todas apontaram a restrição do espaço físico e a 

carência de materiais e equipamentos. Apenas a professora B cita outros fatores de 

ordem relacional e administrativa: “convivência difícil e falta de respeito entre os 

alunos, dificuldade de controle e disciplina de um número maior de alunos em 

atividades fora de sala de aula, e ainda, sem apoio de um outro profissional para o 

acompanhamento” (11/12/12). Talvez, em função do próprio contexto de sua sala de 

aula, onde vivenciava problemas com a disciplina dos alunos.  

De forma geral, não foram citadas razões que influenciam a qualidade da 

prática pedagógica como: insuficiência de conhecimentos teóricos e práticos, 

dificuldade nas relações professor/aluno, pressões para o desenvolvimento de um 

trabalho educacional centrado na cognição, escassez de tempo, relações técnicas 

entre alunos e professores, necessidade de formação continuada, formação inicial 

ineficaz, etc. Aliás, em relação à formação inicial, somente a professora B afirmou 

que a sua constituição profissional na universidade ofereceu uma formação restrita 

em relação à prática direcionada ao 2º período da educação infantil. As demais a 

consideraram boa. A professora A acrescenta que, apesar de a formação inicial 

oferecer base para a atuação docente nessa fase, a experiência é mesmo adquirida 

com o trabalho diário, com a prática real e os livros lidos durante a caminhada. 

Quanto à formação continuada, todas reconhecem o seu valor e a sua necessidade. 

No entanto, admitem que esse processo precisa ser mais intensificado, indicando 

alguns problemas que o dificultam: 

 

Professora B: A entidade não fornece (formação continuada). Quando 
fornece é sempre direcionada ao ensino fundamental e não ganhamos o 
suficiente para fazer cursos por conta própria (11/12/12). 
 
Pedagoga B: Quanto à formação continuada, percebo que ainda faltam 
programas de formação para as profissionais da educação infantil. Seria 
interessante que as professoras desse segmento tivessem acesso a cursos 
de capacitação, principalmente, nos aspectos corporeidade e ludicidade 
(11/12/12). 
 
Pedagoga A: [...] a formação continuada, eu penso que seria melhor se 
fosse mesmo, todo ano, todas (as professoras) estudando na própria 
escola. Eu acredito que a formação continuada ideal seria na própria 
instituição (10/12/12). 

 

Acredito que a formação continuada pode ajudar os professores a 

fortalecerem suas competências profissionais de forma que suas atuações estejam 

sempre atualizadas e contextualizadas, contribuindo para a formação da pessoa 
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completa. O processo de formação deve ser “contínuo e permanente de 

desenvolvimento, o que pede do professor disponibilidade para a aprendizagem; da 

formação, que o ensine a aprender sempre; e do sistema escolar no qual se insere 

como profissional, condições para continuar aprendendo” (BRASIL, 2002, p. 63). 

Conforme pudemos observar, todas as instâncias, incluindo o professor, têm sua 

parcela de responsabilidade no desenvolvimento da competência profissional 

docente, que inclui, dentre outros, apropriação de saberes amplos, contextualizados 

e atuais, capazes de diminuir, ou até eliminar, parcialidades, equívocos de 

conhecimentos que interferem negativamente, na qualidade da prática pedagógica 

diária, e consequentemente, na qualidade da educação oferecida. 

 

3.3.5 Influência das políticas públicas no direcionamento da prática 

pedagógica do 2º período da educação infantil 

 

As políticas públicas referentes à educação infantil apresentam-se tão 

inexpressivas que as professoras e pedagogas quase não percebem a influência 

destas no trabalho que realizam. Vejamos a opinião da professora B: 

 

Na educação infantil, não sinto muito a influência das políticas públicas. Não 
há cobrança em relação às avaliações, não há retenção nesta fase de 
escolaridade. Os alunos vêm à escola para interagir e aprender noções de 
alfabetização. Penso que com a entrada das crianças de 6 anos no ensino 
fundamental, não podemos exigir dos alunos do 2º período da educação 
infantil que estejam alfabetizados. É cruel com a natureza da criança 
(11/12/12). 

 

 
Interessantes as diferentes análises que podemos fazer dessa fala. As 

políticas públicas, na visão da professora, se materializam na cobrança, na 

exigência de ações pedagógicas determinadas. Acredito que grande parte dos 

professores comunga dessa mesma ideia. Essa noção, possivelmente, advém do 

contexto em que está situado, atualmente, o ciclo da alfabetização diante das 

pressões para que os alunos dos anos que compõem este ciclo tenham “bom” 

desempenho nas avaliações externas. E então, o discurso pedagógico que se 

sobressai na educação restringe-se a capacidades, competências, eixos de ensino, 

conteúdos das matrizes curriculares, do Programa de Avaliação da Alfabetização do 

estado de Minas Gerais – PROALFA.  
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Sabemos que as autoridades governamentais concentram seus interesses 

políticos no ensino fundamental, socialmente reconhecido, que por séculos foi o 

único nível de ensino obrigatório, cujos altos índices de desempenho têm mais 

visibilidade. Assim sendo, conforme vimos no capítulo 1, a educação infantil, apesar 

dos avanços que conquistou, desde que passou a integrar a educação básica 

legalmente, ainda hoje, é negligenciada politicamente, o que pode concorrer para 

que a professora B, também, veja a educação infantil como um nível de ensino sem 

importância para o desenvolvimento dos processos de aprendizagem intelectual, ao 

afirmar: “não há cobrança em relação às avaliações, não há retenção nesta fase de 

escolaridade. Os alunos vêm à escola para interagir e aprender noções de 

alfabetização” (11/12/12). Além disso, parece menosprezar a interação como forma 

de desenvolvimento humano e as noções de alfabetização trabalhadas na educação 

infantil como legítimas para o domínio da língua. Por outro lado, valoriza, nos 

processos educativos escolares, as avaliações e a retenção escolar, o que é 

discutível nos contextos de formação humana. A mesma professora, também, 

parece sentir que, a partir da inserção dos alunos de 6 anos no ensino fundamental, 

poderá haver uma antecipação da exigência de alfabetizar os alunos do 2º período 

da educação infantil como forma de prepará-los para melhor cursar o nível de 

escolaridade obrigatório, ao dizer: “[...] penso que com a entrada das crianças de 6 

anos no ensino fundamental, não podemos exigir dos alunos do 2º período da 

educação infantil que estejam alfabetizados. É cruel com a natureza da criança” 

(11/12/12). Lembramos que, conforme mencionado no capítulo 1, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, de caráter mandatório, determinam 

que não devem ser antecipados conteúdos que serão trabalhados no ensino 

fundamental. 

 A pedagoga A, ao mesmo tempo que aponta vantagens das políticas 

públicas, também evidencia alguns aspectos negativos. 

 

Olha, eu vejo que as políticas públicas estão muito evoluídas em termos de 
teoria, mas em termos de prática vem retrocedendo aceleradamente [...]. 
[...] as políticas públicas têm influenciado, negativamente, pela incoerência 
entre a teoria e a prática [...] (10/12/12). 
 

O RCNEI é o documento oficial de suporte teórico-prático para a organização 

do trabalho docente dos professores da educação infantil. Porém, segundo, Oliveira 

(2010),  
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pode-se dizer que o RCNEI parece ser ainda uma abstração teórica para 
muitos, ao se considerar ainda a linguagem do documento, que para muitos 
professores é de difícil entendimento devido às condições precárias de sua 
formação, dentre outras questões (2010, p. 51). 

 

No que tange à definição dos objetivos para o trabalho com o movimento 

apresentados pelo RCNEI, que podemos, inclusive, aplicar às outras linguagens 

infantis abordadas pelo documento, Oliveira (2010) ainda observa que 

 

ao apresentar essas características (do movimento na vida da criança), o 
RCNEI traz como referencial privilegiado a psicogenética de Wallon (1973, 
1985) e a teoria histórico-cultural de Vigotsky (1998). Entretanto, ao definir 
os objetivos para o trabalho com o Movimento, parece que o documento 
não consegue explorar em profundidade tais elementos, até porque só os 
cita e não os explica, o que pode dar margem para uma interpretação 
simplista e/ou fragmentada dos mesmos, considerando que os conteúdos e 
orientações didáticas apresentados no documento também caminham 
nessa direção e parte dos professores possui dificuldades consideráveis na 
sua compreensão/interpretação desses autores (p. 53). 

 

Concluímos, então, que as políticas públicas da educação infantil são 

ineficientes naquilo que deveria ser seu maior propósito: “[...] a garantia de 

oferecimento de uma educação infantil de qualidade, respeitando as características 

de desenvolvimento da criança e primando pelo seu desenvolvimento pleno” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 112). Diante de tantos descompassos entre o que é ideal e real 

na realidade da educação infantil, percebemos que a implantação de uma educação, 

destinada à primeira infância que objetive o desenvolvimento da corporeidade plena 

dessas crianças deve partir, também, das instâncias educacionais superiores. Neste 

caso, tem-se mais um questionamento: é interessante para essas instâncias formar 

pessoas com mais condições de agir criticamente sobre a realidade, porque se 

fazem mais “resolvidos”, criativos, emocional, social e racionalmente inteligentes? 

Além de se constituírem em grupo, buscando progresso e evolução coletivos?  

 

3.4  E a corporeidade, como vai na escola de educação infantil? 

 

 Diante de tudo o que foi, até agora, exposto e a partir das observações nas 

escolas campo, posso dizer que a corporeidade, na escola de educação infantil está 

presente em cada aluno, pronta para ser despertada, com toda vivacidade que é 

própria da natureza das crianças da faixa etária do 2º período da educação infantil. 
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Entretanto, esta corporeidade não se mostra em sua plenitude, pelas características 

de um processo de formação escolar que desconsidera o agir curioso, o brincar, a 

interação, a imaginação, a criatividade, enfim, ações lúdicas que dão vida à sua 

humanização concreta, completa e contextualizada. Para Richter & Fronckowiak 

(2011), a razão disso reside na dificuldade pedagógica de aceitar que brincar é 

aprender e que aprender é brincar. Complementando o pensamento da autora, 

Rojas (2007) observa que 

 
a ludicidade permite e possibilita uma abertura às emoções, que correm 
soltas no encantamento do brincar. Como uma roda que gira a espalhar 
fantasias, pensamentos, sentimentos, na transparência da inocência infantil. 
Ao trabalhar com a ludicidade de um brinquedo, vivem-se emoções e 
sentimentos. Permite-se abrir para o mundo encantado, possibilitando 
entendimento, compreensão, interpretação. Facilita-se o caminho da 
objetividade entrecruzada pela subjetividade, fazendo compreender, 
compreendendo. 
Sem o encanto do lúdico, da parceria, da reflexão e da criatividade, o grupo 
não se forma, amontoando todos. A roda não se efetiva. Sem significado, 
sem grupo, a rotina não faz sentido. Se todo dia é tudo sempre igual, 
projeta-se o vazio... O ritmo diferenciado de cada um é que constitui o 
grupo, o diferente. O espaço de vivência precisa ter sentido e buscar 
identidades novas. 
A educação é encantadora, quando buscamos a transformação, e não a 
estagnação! [...] (p. 40-41). 
 

Nessa perspectiva, nas escolas observadas, a corporeidade dos alunos 

encontra-se em potencial, em estado latente. Está “abafada” por um trabalho 

pedagógico que parece, ainda, não estar certo do caminho que deve seguir devido à 

falta de clareza sobre quais objetivos deve perseguir na formação das crianças de 

05 anos. Neste contexto, por um lado, como se observou na escola A, o tratamento 

dispensado às crianças é livre demais, de forma que não há canalização de suas 

realidades pessoais e culturais para a aprendizagem de mundo e apreensão dos 

conhecimentos formais. E na escola B, é, sufocantemente, centrado em uma 

alfabetização que está sendo realizada de maneira inadequada, tendo em vista as 

possibilidades de apreensão produtiva deste conhecimento pela criança de 05 anos. 

Conforme vimos no capítulo 1, fica a impressão de que as escolas de educação 

infantil, ainda hoje, situam-se em polos distintos da trajetória histórica escolar: ou 

estão mais preocupadas com o cuidado da criança, no que diz respeito à sua 

integridade física, à sua subsistência, à socialização, e então, as crianças, 

naturalmente, vão se desenvolvendo, sem intervenções pedagógicas mais pontuais; 

ou estão em busca da legitimação deste nível de ensino, reproduzindo condutas 

pedagógicas relacionadas ao ensino fundamental, socialmente reconhecido. 
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Portanto, está sendo direcionada por um processo de ensino e aprendizagem, com 

características que, geralmente, marcam a prática pedagógica desse segmento de 

ensino, embora não devesse ser assim: sisudez, repressão corporal, ênfase na 

cognição. Estas características sufocam as disposições lúdicas para a 

aprendizagem de mundo que são inerentes à natureza das crianças da educação 

infantil. 

No entanto, a corporeidade de cada uma dessas crianças pode, a qualquer 

momento, ser avivada, porque, geralmente, em crianças de 05 anos de idade, tudo é 

vibrante, é energético, é aprendente. Isso dependerá do estímulo que receberem da 

proposta pedagógica que a elas for direcionada. Os professores, então, 

desempenham um papel importantíssimo nesse sentido, uma vez que são eles que 

organizam, planejam e executam a proposta pedagógica. Mas, aqui, temos um 

problema que também foi percebido nas minhas observações. Grande parte dos 

professores possuem suas corporeidades enrijecidas. Dar novo vigor às 

corporeidades dos professores exigirá destes um processo de renovação pessoal e 

de qualificação profissional continuada, de maneira que possam “mudar o olhar” 

sobre a formação de seus alunos, passando a enxergá-los como pessoas 

completas, com necessidades afetivas, motoras e cognitivas no processo de 

desenvolvimento humano. Reside, neste ponto, um fator complicador, uma vez que 

os processos de formação dos professores são ineficientes neste aspecto, e na 

escola, “[...] o corpo ainda se vê obrigado a cumprir os tempos e as rotinas 

institucionais. Decididamente, a flexibilidade parece não combinar com a 

escolaridade, muito embora tenha havido muitas mudanças nas práticas escolares 

de algumas décadas para cá” (INFORSATO, 2006, p. 106).  

Não obstante, é preciso repensar e implantar, urgentemente, uma nova 

concepção de ensino e aprendizagem voltada à formação humana, plena e ativa dos 

alunos. Afinal,  

 

as notícias que temos sobre as crianças é que elas estão cada vez mais 
sozinhas, passam o dia em frente a uma tela de computador ou de 
televisão, estão engordando, usando medicamentos para ficar atentas. Esse 
grave problema social diz respeito não só à nossa reflexão sobre a 
sociedade, mas também ao modo como pensamos o projeto político 
pedagógico para as escolas de educação infantil (BARBOSA, 2011, p. 38). 
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 Essa triste realidade é vivida por grande parte das crianças atualmente. 

Mudar isso se faz necessário, particularmente, na escola de educação infantil, 

responsável por provocar, nos pequenos educandos, o desabrochar de sua 

humanidade que “significa, antes de tudo, o desenvolvimento conjunto das 

autonomias individuais, das participações comunitárias e do sentimento de pertencer 

à espécie humana” (MOREIRA et al, 2006, p. 145). Esta tarefa representa um 

grande desafio para os profissionais da educação, mas conforme aponta este autor, 

citando Regis de Moraes (1984), 

 

[...] os profissionais da corporeidade (que trabalham com o corpo) só têm 
diante de si um par de alternativas: ou seguem lidando com o corpo como 
se este fora simples coisa burra que se adestra, ou despertam para o fato 
de sermos um corpo como forma de estar-no-mundo sensível e 
inteligentemente. Se a segunda alternativa é aceita, o profissional tem que 
admitir sair da comodidade das rotinas e dos programas mecanicistas a fim 
de que inicie longo diálogo de aprendizagem com o corpo próprio e o alheio 
(p. 152). 
 

A opção pela segunda alternativa exige que, no projeto político pedagógico da 

educação infantil, a formação integral das crianças esteja centrada na observação 

das demandas de seus corpos, assim como faziam nossos antepassados em 

tempos bastante remotos. Eles encontravam soluções para conviver com todo tipo 

de ameaça à sua sobrevivência, fosse ela de ordem climática, geográfica, orgânica e 

relacional, a partir da escuta de seus próprios corpos. Para elucidar esta afirmação, 

Almeida (2013), observa: 

 

Imagine quanta imaginação esse indivíduo (nosso antepassado) 
desenvolveu para entender, conceituar e se relacionar com o medo. 
Lembrando que o medo é só uma das muitas emoções que antes de serem 
compreendidas foram sentidas fisicamente. Talvez por isso, as primeiras 
ferramentas que o ser humano criou para enfrentar desafios foram a partir 
do corpo. 
Um corpo que dialogava com a natureza, que dizia como conquistar, 
despistar, atacar, seduzir. Essa inteligência física foi cultivada por mais de 2 
milhões de anos na trajetória da humanidade. 
Conduziu o pensamento, estabeleceu lógicas, priorizou a coletividade e 
desenvolveu uma inteligência que estava a serviço do desenvolvimento da 
espécie, ou seja, o humano era a prioridade, a grande conquista era o 
desenvolvimento do seu potencial (p. 21). 
 

O mundo seguiu sua evolução e o aprendizado global, por inteiro, do homem, 

foi, aos poucos, sendo substituído por uma educação moderna, institucionalizada 

que  
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[...] implicava uma educação do corpo que se dirigia mais aos aspectos 
cognitivos, ao valorizar a mente e as abstrações necessárias para os 
manejos simbólicos – um corpo cabeça -, e práticas de intervenção sobre o 
corpo sob o domínio de técnicas derivadas das ciências (INFORSATO, 
2006, p. 95). 
 

Desde então, os processos educativos escolares vêm exaltando a ciência, a 

objetividade e a racionalidade na formação humana em detrimento de aspectos 

lúdicos, sensíveis, interativos, experimentais, investigativos e sensoriais. Porém, 

“quanto mais a ciência buscou a objetividade, curiosamente, ela mais provocou o 

sentimento da falta do sujeito” (INFORSATO, 2006, p. 106). E as sociedades, hoje, 

estão ressentidas da falta de humanização na formação das pessoas. Em relação a 

este assunto, Almeida (2013) faz as considerações abaixo descritas, a partir dos 

padrões de comportamento dos nossos ancestrais que estabeleceram a cultura 

popular: 

 

Em pleno século XXI não precisamos mais dançar para a chuva, localizar a 
caça, se esconder do predador, cantar para organizar o bando. Construímos 
prédios para nos abrigar da chuva, supermercado para vender carne, 
hierarquias para organizar sociedades. A tecnologia nos aproxima, o 
trabalho nos dignifica, a comunicação é em massa e temos a maior indústria 
bélica da história da humanidade. 
O que ficou faltando nessa trajetória? Por que as cidades alagam, a comida 
engorda, o trabalho estressa e as relações humanas são tão difíceis? Será 
essa a nossa história? Existe algo maior que a criatividade do ser humano? 
[...] 
Criação envolve escolhas e escolhas são referências. Faltou referência para 
escolher o que criar. Na nossa trajetória negligenciamos a escuta de nosso 
corpo. Uma escuta preciosa para auxiliar nossas escolhas. 
Não dá para imaginar nossos antepassados sobrevivendo em condições tão 
desfavoráveis ao desenvolvimento humano, sem uma escuta inteligente do 
corpo, sem uma leitura das reações, das sensações, sem um alto nível de 
sensibilidade para as soluções que nasciam a partir do físico. 
Não precisamos de nenhuma imaginação para constatar que a sociedade 
que organizamos para os dias atuais é resultado de um desequilíbrio no uso 
das inteligências humanas. Que esse desequilíbrio afeta, principalmente, o 
corpo; ele adoece, entristece, machuca e, quando se vai, deixa, para as 
gerações futuras, novas doenças, muitas inseguranças e grandes 
frustrações (p. 22). 

 

 Realmente, a humanidade está vivenciando desequilíbrios absurdos que 

mostram a gravidade de sua enfermidade. Atualmente, não é necessária nenhuma 

pesquisa ou estudo mais apurado para nos preocuparmos com os rumos que a 

humanidade vem seguindo. Guerras por poder, ataques terroristas, homicídios 

cruéis, muitas vezes, praticados por menores de idade, doenças depressivas, 

suicídios, violência, falta de respeito e intolerância com as diferenças de raças, 
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credos, opções sexuais e até de preferências por times de futebol. O progresso 

tecnológico, apesar de todos os benefícios prestados à evolução da humanidade, 

também está servindo a essa agressividade que assola a sociedade e tem 

contribuído para distanciar, corporalmente, as pessoas. Tem-se difundido as formas 

de comunicação virtuais entre os sujeitos, sendo, então, reduzidas as interações 

corporais, o olho no olho, o toque, a honestidade, a verdade que deve permear as 

relações interativas entre os seres humanos. Aprofundando esse quadro, Inforsato 

(2006) aponta aspectos referentes à crise econômica que temos enfrentado, muitas 

vezes, também gerida pelo capitalismo e pelo progresso tecnológico, observando 

que 

 

as novas descobertas científicas, [...], penetrando nos universos micro e 
macromateriais, desenvolveram técnicas que elevaram o potencial de 
intervenção na natureza em escala, e, com isso, alteraram tanto as formas 
de comunicação entre os seres vivos como as formas de atividades de 
produção [...]. 
Em muitos aspectos vivemos uma crise que alguns já chamaram de crise de 
civilização (p. 104-105). 
 

Nessa perspectiva, torna-se fundamental reconsiderar o papel da educação 

escolar que, tradicionalmente, tem como preocupação principal a preparação do 

homem para atuação no mercado de trabalho, cada vez mais competitivo e técnico. 

O mundo, as pessoas e as crises que advém dessa relação têm apontado que a 

humanidade está doente, descontrolada, solitária, egoísta, necessitando de que, 

seja a ela direcionado um tratamento mais sensível e afetivo, capaz de imprimir às 

suas relações mais diálogo, compreensão, paciência... Tratamento passível de 

subsidiar a humanização das pessoas com emoções, motivações, interações 

saudáveis, raciocínios pertinentes e criativos, que busquem transformações e 

mudanças frente a essa realidade chocante.  

Essa crise da humanidade está sendo refletida, nitidamente, na escola, dando 

sinais de que algo, em sua estrutura pedagógica e relacional necessita de 

mudanças. Essa transformação deve ser pensada e implementada, antes que esta 

instituição perca sua importância e seu valor, definitivamente, na formação do 

indivíduo. Em relação a este assunto, Inforsato (2006) destaca que  

 

a educação é a instituição que exibe com maior intensidade essa crise 
apontada. Moderna na origem e um dos sustentáculos de propagação e de 
afirmação da sociedade que firmou em seu seio os ideais da modernidade, 
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a escola acusa de maneira evidente as desordens instaladas na 
contemporaneidade.  

 
Essa perspectiva evidencia uma grande reviravolta que a escola pode operar 

no processo de ensino e aprendizagem, buscando a formação integral do homem, o 

equilíbrio de suas estruturas orgânicas, psicológicas, sociais, afetivas, racionais e 

culturais. É necessário centrar seu trabalho na condição humana, proporcionar ao 

sujeito o desenvolvimento de sua corporeidade, oferecer-lhe oportunidades de 

vivenciar sua subjetividade, descobrir e aperfeiçoar seus talentos e as 

potencialidades de suas diversas inteligências, se inter-relacionar com os outros e a 

natureza de forma dinâmica e ética. E ainda, permitir que o processo educativo 

enfatize mais que a racionalidade humana, mais que a preparação do indivíduo para 

ser produtivo economicamente, afinal “[...] as regras para existirmos de uma maneira 

mais saudável no mundo são ditadas pela vida e não pelo mercado” (ALMEIDA, 

2013, p. 22). Que desenvolva sim, no homem a capacidade de ampliar, 

continuamente, a sua corporeidade aprendente, termo utilizado por Moreira et al 

(2006) para configurar o processo de desenvolvimento humano no contexto da 

complexidade do aprender a viver, que inclui experiências positivas e negativas na 

formação de nossa humanidade. De acordo com o autor, 

 

[...] na experiência existencial, seja de uma pessoa considerada “normal”, 
seja de um grande atleta ou de um grande artista, o que consagra a 
corporeidade é o esplendor que reside nela, formada em sua complexidade 
de relações consigo mesma, com os outros e com o mundo, relações essas, 
dentre outras, de prazer/desprazer, alegria/dor, medo/confiança, todas elas 
vividas de corpo inteiro (p.138). 
 

É na interação saudável do homem com o outro e com o mundo que essas 

sensações são sentidas, experienciadas e podem lhe proporcionar a consolidação 

de uma estrutura emocional mais ajustada. Em tempos de materialismo e invasão 

tecnológica, que têm contribuído para o individualismo, a solidão, o egoísmo, as 

relações virtuais, etc, na escola, é necessário revigorar e fazer acontecer, “uma 

educação para a era das relações”, que, conforme conceitua Moraes (1997) é uma 

era que, 

 

envolve a unicidade com o real, com o eu, a integração do homem com a 
natureza, a crença na inexistência de partes distintas e o prevalecimento de 
formas mais elevadas de cooperação entre seres viventes e não-viventes. É 
uma era da autoconsciência, de respeito ao espírito humano e à diversidade 
cultural. 
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[...] essa nova concepção paradigmática da ciência levou-nos a 
compreender que já estamos muito além dos poderes da tecnologia, da 
informação e da mente individual quando nos damos conta de que essa 
nova era engloba, além da questão tecnológica, também outras relações, 
que incluem as conexões inter, intra e transpessoais. É um movimento rumo 
ao desenvolvimento da compreensão, da autoridade interior, da integração 
da humanidade, da responsabilidade social e planetária, que traduz também 
o reconhecimento do próprio espírito humano. Um movimento que implica o 
desenvolvimento da inteligência, do pensamento de qualidade superior, que 
envolve criatividade e racionalidade em direção à evolução da consciência 
individual e coletiva, em busca de justiça, paz e harmonia (p.210). 

 

Como a educação pode promover uma educação para a era das relações? A 

autora indica que, 

 

primeiro, compreendendo o significado de desenvolvimento humano e 
criando condições para o seu aprimoramento. Segundo colaborando para a 
identificação da própria identidade humana em sua totalidade. Uma 
identidade construída com base na integração do plano individual com o 
ecossociocultural, que esclarece as relações do indivíduo consigo mesmo, 
com a sociedade e a natureza, em busca de sua própria transcendência. 
Significa o oferecimento de uma educação voltada para a formação integral 
do indivíduo, para o desenvolvimento da sua inteligência, do seu 
pensamento, da sua consciência e do seu espírito, capacitando-o para viver 
numa sociedade pluralista em permanente processo de transformação. Isso 
implica, além das dimensões cognitiva e instrumental, o trabalho, também, 
da intuição, da criatividade, da responsabilidade social, juntamente com os 
componentes éticos, afetivos, físicos e espirituais. Para tanto, a educação 
deverá oferecer instrumentos e condições que ajudem o aluno a aprender a 
aprender, a aprender a pensar, a conviver e a amar. Uma educação que o 
ajude a formular hipóteses, construir caminhos, tomar decisões, tanto no 
plano individual quanto no plano coletivo (p. 211). 

 

Fundamentando-nos em Inforsato (2006), afirmamos que, apesar de 

sabermos que a escola é uma instituição que resiste à educação de corpos ativos, 

mesmo diante da intensa crise de um sistema institucional controlador dos corpos, 

não podemos, nem devemos desistir da organização de uma educação voltada à 

humanização integral do ser humano, pois, conforme observa este autor, 

 

[...] essa organização escolar (que reprime o corpo e exalta a mente) não se 
cumpriu e não se cumpre à risca. O movimento próprio da sociedade, 
transportando toda a sua complexidade – atavismos, tradições e outros 
fatores dinâmicos -, deu tons vários para a escola. As próprias contendas 
ideológicas e as visões em disputa sobre o modo de socializar os cidadãos 
conformaram práticas escolares bem diversas e permitiram, assim, maior 
rigidez ou maior flexibilidade dentro desse modelo. Além disso, embora os 
sistemas escolares se pautassem – e ainda se pautem – por esses vieses 
sequenciados, abstratos e, por isso, paroxisticamente simbólicos, sua 
eficácia sempre ficou muito aquém dos seus propósitos. Haja vista os 
índices de reprovação, sempre altos, a evasão escolar – notadamente nos 
países importadores desse modelo – e mesmo as dificuldades de 
assimilação da cultura letrada verificados em muitos lugares do mundo. Não 
seria de todo improcedente apontar esses fracassos como uma certa 
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resistência do corpo a uma imposição de linguagens que privilegiam em 
demasia os códigos apenas cerebrais (p. 102). 
 

Sejamos, então, corpos resistentes a essa cultura escolar dominante que 

situa a corporeidade humana na penumbra, ao considerar a mente como lugar único 

da inteligência e do raciocínio. Resistamos em favor de uma educação “que tenha 

como intencionalidade propor relações humanizadoras, inclusivas, solidárias, 

cooperativas, que produzam integridade e dignidade dos sujeitos” (DEBORTOLI, 

2009, p.19). Formemos corpos ativos como possível meio de qualificação da vida e 

dos processos de aperfeiçoamento de nossa humanidade. Para Gallo (2006): 

 

[...] o conceito de corpo ativo, assim como sua materialização cotidiana, 
deve ser uma forma de resistência. Resistência à cultura do hiperconsumo; 
resistência ao império do efêmero; resistência à imposição de uma estética 
pasteurizada; resistência ao narcisismo sem limites; resistência ao controle 
generalizado. Corpo ativo como uma espécie de cuidado consigo mesmo, 
uma ação sobre si mesmo que nos faça a um só tempo mais saudáveis e 
mais conscientes de nossas possibilidades, de nossos entornos, de nossos 
limites. Corpo ativo como uma forma de ser-no-mundo, como o exercício de 
uma vida autônoma, crítica, criativa. 
Em suma, o conceito de corpo ativo implica uma atitude ética para consigo 
mesmo e para com os outros e o mundo: a escolha racional e consciente de 
uma forma de gerir sua própria vida, que implica o cuidado consigo mesmo 
e o cuidado com os outros; uma forma de fazer-se melhor a cada dia, 
fazendo com isso que o mundo também seja um lugar melhor para viver. 
[...] Resistência à educação que recebemos, prática disciplinar e biopolítica 
de controle que nos leva ao corpo superexcitado, supermalhado, hiperativo. 
Resistência a uma eternidade falsa. Resistência a uma tradição que vê no 
corpo nada mais do que uma “prisão para a alma”. Quebrar as formas, de 
dentro de nossa materialidade mortal, de nossa finitude, produzindo novas 
formas de viver o corpo, de fazê-lo ativo; inventando novas formas de 
produzir a vida. Eis os desafios para o corpo ativo nesses tempos 
hipermodernos (p. 28-29). 

 

Nessa perspectiva, a educação necessita contribuir para a humanização 

plena do homem. Quiçá desta forma, possamos formar uma humanidade mais feliz, 

ajustada, afetiva, ética, saudável, e mudar o quadro de desequilíbrio humano que 

assola o planeta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho evidenciou a importância do desenvolvimento da corporeidade 

para que as pessoas possam humanizar-se em plenitude, sendo esta a condição 

básica de nossa existência e apreensão de mundo.  

Entretanto, através da pesquisa de campo realizada nas escolas investigadas, 

percebemos que há um longo caminho a ser trilhado para o desenvolvimento da 

corporeidade na formação escolar dos alunos do 2º período da educação infantil. E 

vários são os motivos para tal: inexpressividade das políticas públicas referentes ao 

segmento da educação infantil, tradição escolar ainda bastante arraigada, que 

valoriza a racionalidade e inferioriza o corpo no processo de formação humana, a 

fragilidade identitária da educação infantil, desconsideração de processos 

ludoexpressivos, criativos, sensíveis e ativos no desenvolvimento da aprendizagem 

escolar.  

Esta realidade revela que a educação integral das crianças de 5 anos, que 

pertencem ao 2º período da educação infantil, está sendo limitada pela 

escolarização. Ou seja, “a educação infantil atende a crianças ainda muito pequenas 

que estão adentrando o mundo e se constituindo como sujeitos humanos” (DIAS, 

VASCONCELOS & FARIA, 2009, p. 20). Neste processo de humanização, estas 

crianças, precisam que a natureza vibrante, dinâmica, energeticamente intensa e 

interativa, que lhes é inerente, seja direcionada para a apropriação ativa de 

conhecimentos e práticas relacionados à natureza e à vida social, de maneira que 

tenham condições de inserir-se, criticamente, na sociedade, construir sua 

subjetividade, humanizar-se em harmonia consigo mesmo, com o outro e o 

ambiente. Entretanto, a escola, tradicionalmente, adestradora do corpo e resistente 

a sua “libertação”, insiste em manter processos formativos que podam a 

corporeidade dos alunos e impedem o desenvolvimento de sua 

multidimensionalidade: emocional, sensível, estética, intelectual, motora. 

A prática pedagógica e interativa das escolas observadas apontou que os 

processos educativos se consolidam em um ambiente inadequado à formação da 

criança concreta, completa e contextualizada. Essa inadequação está relacionada 

tanto à estrutura física escolar, onde o espaço e os materiais pedagógicos são 

restritos, quanto à forma de interação entre professoras e alunos, marcada por uma 
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relação mais distanciada, diálogo técnico, pela mal desenvolvida corporeidade 

docente; bem como por uma rotina diária concretizada em atividades circunscritas 

ao espaço da sala de aula, pouco diversificadas e que não despertam a criatividade 

das crianças, desprovidas de ludicidade, ação investigadora, sensibilidade estética e 

sensorial. Portanto, uma rotina permeada pelo trabalho educativo com ênfase na 

racionalidade, na cognição. 

As professoras e pedagogas entrevistadas deixaram transparecer que, 

discursivamente, consideram a importância da corporeidade e da ludicidade na 

formação das crianças, mas, contraditoriamente, possuem uma compreensão 

equivocada do significado destes termos, o que também contribui para que as 

atividades propostas para o desenvolvimento escolar dos alunos, sejam pouco 

permeadas por aspectos relacionados à corporeidade e à ludicidade. Não 

consideram que a alfabetização formal tenha prioridade no currículo escolar de seus 

alunos, mas é uma atividade permanente em suas salas de aula, direcionada por um 

processo que prevê o domínio do modo de funcionamento da língua, dissociado das 

experiências e conhecimentos prévios dos alunos em relação a esse conhecimento. 

É perceptível a primazia que lhe é dada pela sua constância na rotina, pela atenção, 

mais enfática, que as professoras dão à orientação e correção dessas atividades, 

deixando transparecer, um processo educativo em que a corporeidade, o 

desenvolvimento integral dos alunos não têm sido considerados na formação das 

crianças. É necessário frisar que estas constatações, não têm o objetivo de julgar 

e/ou culpar os profissionais da educação infantil, e sim, evidenciar a importância de 

suas funções para a promoção de uma educação de qualidade. Nesse sentido, é 

urgente que as políticas públicas valorizem mais esses profissionais, oferecendo-

lhes, dentre outros, melhor remuneração, melhores condições de trabalho e de 

formação em serviço. 

Retomando a discussão, podemos apontar que o trabalho pedagógico que 

vem sendo desenvolvido no 2º período da educação infantil, especialmente, quando 

se percebe, que enfatiza a alfabetização formal, sinaliza para uma constatação que 

já vem sendo apontada nos discursos de profissionais e pesquisadores da 

educação, e que faz parte da tradição escolar brasileira: a antecipação da 

escolaridade de nossas crianças. Essa antecipação ocorre, geralmente, em 

detrimento do desenvolvimento de aspectos relacionados à corporeidade das 

crianças e, muitas vezes, é aceita e implementada, acrítica e naturalmente, pelos 
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professores envolvidos pela cultura escolar racional e pela pressão, às vezes, sutil 

das políticas públicas. Com a inserção das crianças de 6 anos no ensino 

fundamental, já estamos sentindo que os alunos de 5 anos, pertencentes ao 2º 

período da educação infantil, estão sendo “preparados” para adentrarem o ensino 

fundamental mais bem “moldados e habilitados” para cursarem o nível de ensino 

socialmente reconhecido. Com isso, conforme percebemos, através da observação 

das práticas pedagógicas das duas turmas pesquisadas, essas crianças estão 

perdendo, na escola, o tempo de brincar, o tempo de criar e de se movimentar, o 

tempo de se emocionar com a beleza da descoberta dos conhecimentos, o tempo de 

humanizar-se, enfim, o tempo de aprender, em plenitude, via corpo ativo. 

Esta pesquisa se concretiza, momentaneamente, em um contexto 

educacional renovado e amplamente debatido, no âmbito da educação infantil, 

devido à promulgação da Lei nº 12796 de 04/04/2013, que amplia a obrigatoriedade 

escolar para a faixa etária a partir dos 4 anos de idade. Uma análise mais negativa, 

a partir dos pressupostos relativos à discussão explicitada acima, nos deixa 

temerosos, ante a possibilidade de as crianças de 4 anos, também serem envolvidas 

nos processos de antecipação escolar, de maneira a terem o seu desenvolvimento 

integral prejudicado. Nesse aspecto, Aquino (2010) observa que, dentre outras 

questões, a antecipação da escolaridade obrigatória para os 4 anos, pode induzir “à 

anexação da pré-escola ao ensino fundamental, reacendendo propostas de 

educação compensatória, com ênfase em leitura, escrita e cálculo” (p. 46). 

Complementa a consideração, destacando que “o conceito de pré-escola como 

preparatória para a escola volta em discursos oficiais” (p. 46) e usa as palavras 

proferidas pela secretária de educação do município do Rio de Janeiro, Claudia 

Costin, para ilustrar essa constatação. Ao apresentar ações destinadas à educação 

infantil, a secretária apregoou que, se a criança “for alimentada e estimulada de 

maneira correta, em um ambiente letrado, ela vai ter um desempenho no ensino 

fundamental e daí para frente muito melhor”, por que se pretende “diminuir a 

influência que a origem socioeconômica da criança poderia determinar para as 

séries seguintes”. Aquino critica a posição da secretária, expondo que, “além de ser 

equivocada, tal concepção expressa preconceito em relação às camadas populares, 

confundindo pobreza material com privação cultural” (p. 46). 

Por outro lado, uma visão mais otimista pode nos dar a esperança de que, 

voltando a educação infantil ao cenário das discussões educacionais brasileiras, os 
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debates, os estudos e regulamentações legais, reativem o sentido deste nível de 

ensino na formação escolar da primeira infância, trazendo, à tona, a necessidade 

urgente, de retomada de importantes aspectos relacionados às características de 

desenvolvimento destas crianças na prática pedagógica escolar. Nesta perspectiva, 

os resultados de pesquisas como esta podem contribuir nesta empreitada, 

apontando problemas e fragilidades do campo, e sinalizando possíveis medidas para 

a sua adequação.  

Sendo assim, podemos e devemos resgatar uma educação em que o corpo 

infantil concorrerá para a aprendizagem escolar significativa, afinal, o corpo 

também aprende. É no corpo que a educação se materializa! É por ele que as 

informações e experiências culturais que nos humanizam e apuram nossas 

inteligências, penetram nosso ser e constroem nossas formas de existir e estar no 

mundo. E, como afirma Debortoli, “experimentar os conhecimentos é um direito de 

todas as crianças” (2009, p. 14).  

As palavras de Freire (2004), podem nos ajudar a refletir sobre o quanto 

nossa corporeidade nos permite uma vida mais plena e mais viva: 

 

Uma vez que estamos vivos... 
 
Sei pouco de mim mesmo; muito menos ainda sei dos outros. Sei, no 
entanto, que sou corpo. Sei de minha materialidade. Constato que nada 
realizo sem me mover. Percebo que nenhum conhecimento está ao meu 
alcance se não for sentido. Reconheço, afinal, que, para viver, tenho que 
ser corpo, pelo menos aqui neste planeta em que vivemos. O que pode 
haver além disto não é assunto de discussão neste texto. 
Sou capaz de sentir coisas. É sentindo-as que elas me penetram. Posso ver 
o sol, a lua, as pessoas; ouço o vento, as ondas do mar, a melodia do 
piano, as vozes, os cantos dos pássaros; sou tocado por gente, pela água, 
pela brisa, pelos raios do sol; cheiro aromas da minha mesa, perfumes, 
poluição; saboreio o sal, o limão, o açúcar, os temperos do meu país 
tropical. 
 
Sobre sensibilidades e expressões 
 
O que vejo, o que toco, o que ouço, saboreio ou cheiro são as coisas que 
entram em mim. E eu as devolvo para o mundo quando me expresso. Mas 
eu as devolvo transformadas. Ver é uma atitude de receber, receber o 
mundo, e é também uma atitude de dar. É pelo meu olhar que o mundo 
chega a mim, mas também tenho um olhar que penetra o mundo. Num 
momento, olho para receber, noutro, para dar. Expresso-me também 
quando ouço, quando corro, quando sento, chuto uma bola ou danço. 
Também me expresso quando fico imóvel, quieto, quando nada faço; posso 
expressar meu não-fazer (p. 38-39). 

 
Que a educação infantil possa humanizar as crianças alimentando suas 

corporeidades de forma lúdica: sentindo, experienciando, partilhando, agindo, 
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expressando, movimentando, pensando, cantando, ouvindo e contando histórias, 

“fazendo arte”, .... A criança aprende com seu corpo e com ele potencializa sua 

corporeidade. A educação infantil deve ser o espaço escolar formativo onde a 

criança aprenda através do pulsar da vida. É experimentando alegrias e desilusões, 

brincando para existir, interagindo com o real, descobrindo o mundo, organizando-

se, socializando-se e subjetivando-se, enfim, vivendo, que a criança desenvolverá 

sua corporeidade plena e aprendente. 
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ANEXO 1 

 

CARTA DE APRESENTAÇÂO 

 

Prezado(a) diretor(a), 

 

Apresento-lhe Mônica Cristina Neto, aluna do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal de São João del-Rei, que está aprofundando 

estudos na área de Educação Infantil, solicitando sua autorização para que a 

pesquisadora possa observar as aulas de uma professora regente do 2º período da 

Educação Infantil desta escola, durante os meses de agosto a novembro de 2012, 

em dias a serem combinados, quando serão realizadas as observações na sala de 

aula e entrevista com a professora e pedagoga que farão parte do universo 

pesquisado. 

Outros esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone (32) 3379-2431, 

ou com a orientadora responsável pela pesquisa. 

Agradecemos desde já a sua colaboração, 

                                                             

                                                                               
______________________________ 

                                                        Profª Drª Lucia Helena Pena Pereira  
                                                    Programa  Pós-Graduação de Educação da UFSJ 

 

 

                                                São João del-Rei, 2012. 
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ANEXO 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Diretor (a) 

O trabalho intitulado: O Corpo também aprende? O lugar da corporeidade na 

prática pedagógica do 2º período da educação infantil é um projeto de pesquisa de 

mestrado realizado pela aluna Mônica Cristina Neto, sob Orientação da Profª Drª 

Lucia Helena Pena Pereira, do Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGEDU/UFSJ). A pesquisa tem como objetivo principal investigar o lugar ocupado 

pela corporeidade na prática pedagógica do 2º período da educação infantil. Para 

isto, solicitamos a sua autorização para utilizar esta escola como espaço de 

investigação em nossa pesquisa. Asseguramos o total sigilo nos dados coletados, 

que serão utilizados somente para fins de pesquisa e analisados de uma forma geral 

e não individual. Através do presente termo de esclarecimento informamos sobre os 

seguintes itens: 

 

1) Da garantia de ser atendida a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer 

dúvida sobre da metodologia, benefícios e outros aspectos relacionados com a 

pesquisa envolvida. 

2) Do caráter confidencial das informações prestadas, relacionadas como a sua 

privacidade e a proteção da imagem da escola, assim como dos profissionais 

envolvidos. 

3) Das informações coletadas serem utilizadas exclusivamente para o 

desenvolvimento da pesquisa em questão, e de não serem utilizadas para seu 

prejuízo ou prejuízo da instituição na qual trabalha. 

4) Da liberdade de acesso aos resultados da pesquisa.  

 

A sua colaboração é imprescindível para o alcance dos objetivos propostos. 

Agradeço antecipadamente a atenção dispensada e me coloco à sua disposição 

para quaisquer esclarecimentos (monicacrisnetto@yahoo.com.br / 3346-1771). 

 

 

                                                São João del-Rei, 2012. 
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ANEXO 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Professor (a) 

O trabalho intitulado: O Corpo também aprende? O lugar da corporeidade na 

prática pedagógica do 2º período da educação infantil é um projeto de pesquisa de 

mestrado realizado pela aluna Mônica Cristina Neto, sob Orientação da Profª Drª 

Lucia Helena Pena Pereira, do Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGEDU/UFSJ). A pesquisa tem como objetivo principal investigar o lugar ocupado 

pela corporeidade na prática pedagógica do 2º período da educação infantil. Para 

isto, solicitamos a autorização para observar sua prática pedagógica, durante as 

suas aulas na Escola ___________________________________, utilizando a sala 

de aula como espaço de investigação em nossa pesquisa. Asseguramos o total 

sigilo nos dados coletados, que serão utilizados somente para fins de pesquisa e 

analisados de uma forma geral e não individual. Através do presente termo de 

esclarecimento informamos sobre os seguintes itens: 

 

1) Da garantia de ser atendida a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer 

dúvida sobre da metodologia, benefícios e outros aspectos relacionados com a 

pesquisa envolvida. 

2) Do caráter confidencial das informações prestadas, relacionadas como a sua 

privacidade e a proteção da imagem da escola, assim como dos profissionais 

envolvidos. 

3) Das informações coletadas serem utilizadas exclusivamente para o 

desenvolvimento da pesquisa em questão, e de não serem utilizadas para seu 

prejuízo ou prejuízo da instituição na qual trabalha. 

4) Da liberdade de acesso aos resultados da pesquisa.  

 

A sua colaboração é imprescindível para o alcance dos objetivos propostos. 

Agradeço antecipadamente a atenção dispensada e me coloco à sua disposição 

para quaisquer esclarecimentos (monicacrisnetto@yahoo.com.br / 3346-1771). 

 

 

                                                São João del-Rei, 2012. 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA PROFESSORA 

NOME:____________________________________________________________ 

IDADE:____________________________________________________________ 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: __________________________________________ 

CURSO GRADUAÇÃO:_______________________________________________ 

TEMPO DE FORMAÇÃO:______________________________________________ 

TEMPO DE ATUAÇÃO NO MAGISTÉRIO:_________________________________ 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA NO 2º PERÍODO DA ED. INFANTIL:_______________ 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA ESCOLA:____________________________________ 

 

1) Quais são os seus principais objetivos ou metas em relação à 

aprendizagem/desenvolvimento de seus alunos no 2º período da educação infantil? 

 

2) O que você entende por corporeidade? 

 

3) O que você entende por ludicidade? 

 

4) Você acredita que as crianças podem aprender na perspectiva da corporeidade? 

E também de forma lúdica? Por quê? Como? 

 

5) Qual a importância que você atribui ao movimento corporal na aprendizagem das 

crianças do 2º período da educação infantil? 

 

6) Que espaço é dedicado na sua rotina pedagógica diária para a realização de 

atividades corporais e lúdicas? 

 

7) Você considera a afetividade importante para a aprendizagem/desenvolvimento 

das crianças de 05 anos? Por quê? Como a afetividade permeia as relações entre 

você e seus alunos? 
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8) Você acredita que favorecer a interação entre os alunos e entre estes e a 

professora influencia na aprendizagem das crianças do 2º período da educação 

infantil? Por quê? Como faz para promover esta interação em sua turma? 

 

9) Para você a organização do espaço e a utilização do tempo são importantes no 

processo de ensino e aprendizagem das crianças de 5 anos? Por quê? Como você 

organiza esses aspectos na sua prática pedagógica diária? 

 

10) Em que aspectos as políticas públicas tem influenciado sua prática pedagógica? 

 

11) Quais são as bases/referências teóricas que você utiliza para a elaboração de 

seus planos de ensino e organização de sua prática pedagógica diária? 

 

12) Em relação à educação na perspectiva da corporeidade quais seriam seus 

maiores empecilhos para efetivá-la mais e melhor com sua turma? 

 

13) Como considera sua formação acadêmica em relação à prática pedagógica 

direcionada ao 2º período na educação infantil? E a formação continuada? 

 

14) Caracterize a sua turma quanto aos aspectos sociais, econômicos e culturais. 

 

15) Qual é o objetivo do trabalho com a alfabetização no 2° período da Educação 

Infantil de sua escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

 

ANEXO 5 

 

ENTREVISTA PEDAGOGA 

NOME:____________________________________________________________ 

IDADE:____________________________________________________________ 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: __________________________________________ 

CURSO GRADUAÇÃO:_______________________________________________ 

TEMPO DE FORMAÇÃO:_____________________________________________ 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA FUNÇÃO:___________________________________ 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA ESCOLA:___________________________________ 

 

2) Quais são os principais objetivos ou metas da escola em relação à 

aprendizagem/desenvolvimento dos alunos no 2º período da educação infantil? 

 

2) O que você entende por corporeidade? 

 

3) O que você entende por ludicidade? 

 

4) Você acredita que as crianças podem aprender na perspectiva da corporeidade? 

E também de forma lúdica? Por quê? Como a escola se organiza e orienta às 

professoras do 2º período da educação infantil para atuação neste sentido? 

 

5) Qual a importância que você atribui ao movimento corporal na aprendizagem das 

crianças do 2º período da educação infantil? Quais são as orientações para as 

professoras desenvolverem com os alunos este tipo de atividade? 

 

6) Que espaço é dedicado na rotina pedagógica diária das professoras do 2º período 

da educação infantil para a realização de atividades corporais e lúdicas? 

 

7) Você considera a afetividade importante para a aprendizagem/desenvolvimento 

das crianças de 05 anos? Por quê? Como a afetividade deve permear as relações 

entre alunos e professoras de acordo com o projeto político pedagógico da escola? 
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8) Você acredita que favorecer a interação entre os alunos e entre estes e a 

professora influencia na aprendizagem das crianças do 2º período da educação 

infantil? Por quê? Quais são as orientações da escola para as professoras do 2º 

período da educação infantil neste sentido? 

 

9) Para você a organização do espaço e a utilização do tempo são importantes no 

processo de ensino e aprendizagem das crianças de 5 anos? Por quê? O que prevê 

o projeto político pedagógico da escola em relação a esses aspectos na organização 

prática pedagógica diária do 2º período da educação infantil? 

 

10) Em que aspectos as políticas públicas tem influenciado a organização da prática 

pedagógica direcionada ao 2º período da educação infantil? 

 

11) Quais são as bases/referências teóricas utilizadas para a elaboração dos planos 

de ensino e organização da prática pedagógica diária do 2º período da educação 

infantil? 

 

12) Em relação à educação na perspectiva da corporeidade quais seriam os maiores 

empecilhos da escola para efetivá-la mais e melhor com as turmas do 2º período da 

educação infantil? 

 

13) Como tem percebido a formação acadêmica das professoras para atuação no 2º 

período na educação infantil? E a formação continuada? 

 

14) Caracterize a clientela do 2º período da Educação Infantil quanto aos aspectos 

sociais, econômicos e culturais. 

 

15) Qual é o objetivo do trabalho com a alfabetização no 2° período da Educação 

Infantil de sua escola? 

 

 

 

 


