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Eixos Estruturadores

 Apresentação

Diretores/as, Coordenadores/as, Professores/as e Educadores/
as Infantis das Escolas Municipais que atendem a Educação 
Infantil, Unidades Municipais de Educação Infantil e Instituições 
Privadas, Comunitárias e/ou Confessionais parceiras da 
Prefeitura,

Estamos entregando a vocês o volume 2 do documento 
Proposições Curriculares para a Educação Infantil de Belo 
Horizonte!

Sabemos da grande expectativa com que os profi ssionais 
envolvidos com a Educação Infantil vêm esperando a 
chegada deste material e, por isso mesmo, nos sentimos 
muito felizes em fazê-lo, neste momento.

Reiteramos a opção desta Secretaria em garantir que as 
discussões para revisão deste documento sejam efetivamente 
coletivas e busquem garantir, ao máximo, a participação 
e envolvimento do maior número de profi ssionais. Como 
consequência, o tempo empregado em sua escrita torna-se 
maior.

Vocês perceberão que o conteúdo deste volume está 
radicalmente diferente da versão preliminar e não poderia ser 
diferente. Em primeiro lugar, pela mudança estrutural de um 
único eixo para três. Em segundo lugar, em função do maior 
aprofundamento que se fez em cada um dos eixos, alcançando 
uma consistência teórica já elogiada por profi ssionais da 
academia antes mesmo do seu lançamento ofi cial. 

Entendemos que este volume, a exemplo do primeiro, 
deverá ser material de estudo minucioso de cada 
coordenador pedagógico, professor e educador, equipes 
de acompanhamento à Educação Infantil e demais 
profi ssionais que atuam em todas as  instituições. Isso 
porque compreender os eixos estruturadores não é tarefa 
simples.
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Os eixos deste documento são um caminho para 
compreender a própria natureza da Educação Infantil e, 
consequentemente, o trabalho educativo com os sujeitos da 
primeira infância. 

Perceber que cada aspecto da Cultura-Sociedade-Natureza 
com os quais as crianças estão em Interação a partir do seu 
nascimento e que são expressos principalmente por meio do 
Brincar nas ações das crianças auxilia-nos a entender como 
estes sujeitos chegam ao mundo e se relacionam com ele. 

Processos que são eminentemente inter-relacionados, que 
se infl uenciam ininterruptamente e que se constituem uns 
nos outros, todo o tempo. 

Neste volume, nos propusemos a desvendar um emaranhado 
extremamente complexo, como alguém que se depara 
com inúmeros novelos de lã e linha bastante embolados e 
começa a puxar um fi o de cada vez para tentar identifi cá-lo e 
compreendê-lo. Ao separá-lo dos demais, entretanto, têm-se 
consciência de que aquele fi o jamais deixará de fazer parte 
daquele conjunto e será, infi nitamente, um fi o de lã ou de linha. 

Estamos convidando cada profi ssional da Educação Infantil 
a se juntar a nós nesta grande aventura de compreender 
melhor a infância, seus processos de desenvolvimento, de 
aprendizagem e de constituição de sujeitos plenos!

Sabemos que somente com muita dedicação, estudo, 
registro, refl exões e discussões conseguiremos construir 
nossa competência profi ssional para lidar com a infância de 
zero a cinco anos. E, por isso, convidamos cada um a tomar 
este volume como seu companheiro inseparável, fonte de 
referência e de consulta. 

Ao mesmo tempo, desafi amos cada profi ssional a perceber 
nas crianças e no cotidiano educacional, as discussões 
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contidas nos eixos estruturadores de modo que a teoria 
seja embasamento para a prática e a prática seja fonte de 
informações para ampliação e compreensão da teoria. 

Contamos com vocês nessa jornada!

Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Municipal de Educação





O QUE SÃO EIXOS ESTRUTURADORES ?

O documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil da Rede 
Municipal de Educação de Belo Horizonte e instituições privadas comunitárias, 
fi lantrópicas e/ou confessionais parceiras da Prefeitura está constituído em 
eixos e linguagens. 

O segundo volume deste documento tratará dos eixos estruturadores e suas 
características, buscando proporcionar uma compreensão mais completa dos 
processos educativos que se realizam no interior das instituições de Educação 
Infantil, bem como dos processos de desenvolvimento e aprendizagem das 
crianças compreendidas dentro da faixa etária desta etapa da Educação Básica. 

Na versão preliminar deste documento, lançado em dezembro de 2009, existia 
um único eixo denominado Natureza-Sociedade-Cultura-Brincar. O estudo e 
revisão deste material apontou a necessidade de modifi cação deste formato, 
separando o Brincar como eixo autônomo, a partir da compreensão de sua 
importância e especifi cidade. O eixo das Interações também passou a ser 
discriminado individualmente pois apresentava-se, na versão anterior, de 
maneira diluída no documento. 

Esta nova organização buscou também estar em consonância com a Resolução 
CNE-CEB nº 05/2009 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil. 
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Creche Comunitária Criança Feliz 

A versão atual do documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil 
de Belo Horizonte apresenta, portanto, três eixos, sendo eles: 

1. As interações
2. O Brincar
3. A Cultura-Sociedade-Natureza

Dicionários da Língua Portuguesa atribuem ao verbete EIXO, de forma 
recorrente, os signifi cados:

- órgão central de quaisquer movimentos reais ou fi gurados;

- linha reta em torno da qual um corpo qualquer executa, real ou 
imaginariamente, o movimento de rotação;

- apoio, sustentáculo;

- essência, ponto capital dos acontecimentos, centro.

Neste documento, a denominação “eixo” fundamenta-se na ideia de centralidade 
e ponto de sustentação que estes elementos têm nos processos de educar 
cuidando e cuidar educando as crianças da Educação Infantil, compreendendo-
se que os três estão em contínua inter-relação e são, nas ações cotidianas, 
inseparáveis, interdependentes e dinâmicos.
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Por exemplo, ao abordarem-se as interações, concebidas nas situações 
cotidianas entre crianças, adultos e o mundo que os cerca dentro de 
instituições educativas, estando todos imersos em uma sociedade e em suas 
diversas culturas, as ações de brincar serão analisadas como uma das formas 
privilegiadas de interação entre os sujeitos da infância, o mundo e seus diversos 
componentes.

A compreensão dos eixos deve se dar considerando a inter-relação contínua 
entre eles buscando ultrapassar suas características individuais. Deve se 
pautar na sua interdependência e não na perspectiva de compreender onde 
cada um deles começa e o outro termina, pois isto não é possível. Pretende-
se, no estudo dos eixos, explicitar seus elementos mais signifi cativos a fi m de 
buscar compreendê-los e percebê-los nas atividades e vivências cotidianas 
da Educação Infantil. Um processo que é dinâmico, complexo e se reconstrói 
continuamente.

Para tanto, torna-se fundamental que professores e educadores busquem 
desenvolver formas mais abrangentes de pensamento. A compreensão 
dos eixos pressupõe que se vá além do entendimento de cada um deles 
isoladamente, mas que se busque perceber, a complexidade que se apresenta 
nas experiências cotidianas, quando estes eixos estão em funcionamento. 

Como nos apresenta Edgar Morin (2011, p.36),

Complexus signifi ca o que foi tecido junto; de fato, há 
complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis 
constitutivos do todo (…) e há um tecido interdependente, 
interativo e inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e 
seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes 
entre si. Por isso, a complexidade é a união entre a unidade e 
a multiplicidade.

Nesse sentido, o todo é muito mais que o somatório de cada uma das partes. O 
todo apresenta elementos que não são identifi cáveis nas partes separadamente 
pois são constituídos na relação entre as partes, na dinâmica da existência e 
coexistência delas.

Cada um dos eixos se constitui na relação com os demais. As características 
de cada um dos eixos separadamente são resultantes do contexto em que eles 
se constituem e da própria inter-relação entre eles. Eles são “parte” e “todo” 
simultaneamente. Dimensões que se sobrepõem e se interligam. Para que se 
compreenda um eixo, torna-se imprescindível perceber aspectos dos demais 
em sua constituição. 

Ainda segundo Morin (2011, p.35),
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O todo tem qualidades ou propriedades que não são encontradas 
nas partes, se estas estiverem isoladas umas das outras, e certas 
qualidades ou propriedades das partes podem ser inibidas pelas 
restrições provenientes do todo. Marcel Mauss dizia: “É preciso 
recompor o todo”. É preciso efetivamente recompor o todo para 
conhecer as partes.

UMEI Itatiaia

Discutir, estudar e compreender os eixos na Educação Infantil demanda a 
capacidade de perceber a complexidade que se estabelece na convivência 
diária entre crianças, adultos e culturas dentro de instituições educativas, numa 
determinada sociedade, em uma determinada parte do mundo, numa relação 
própria com a natureza, em um determinado tempo histórico.

Pode-se citar como exemplo a situação em que um grupo de crianças esteja 
pulando corda em uma área livre da instituição. Este momento de brincadeira, 
muito comum na Educação Infantil apresenta riquíssimas interações entre 
as crianças que, por meio das Linguagens Corporal e Musical, fazem uso 
de elementos da cultura cantando rimas e dizeres que marcam o ritmo dos 
movimentos. De fato, a própria brincadeira é um componente da cultura. A uma 
pessoa leiga, a cena apresentará apenas um grupo de crianças brincando. 
Aos professores e educadores, a mesma cena trará muitos elementos para 
conhecimento do grupo, para identifi cação de aspectos a serem potencializados 
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e outros a serem ensinados às crianças. O que o profi ssional verá são os eixos 
e as linguagens (partes) num simples momento de brincadeira (todo).  

O documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil pretende 
auxiliar professores e educadores a analisarem cada situação vivenciada 
dentro das instituições de Educação Infantil, estudando-as cuidadosamente. 
Um estudo que subsidiará os profi ssionais a visualizarem melhor os processos 
subjacentes às experiências diárias entre crianças, crianças e adultos, crianças 
e objetos de conhecimento. Deste modo poderão atuar profi ssionalmente com 
maior competência ao proporem e mediarem experiências que sejam mais 
signifi cativas e adequadas a cada criança e a cada grupo de crianças em cada 
um dos seus momentos específi cos dentro do período da infância.

Naturalmente, para que este documento possibilite aos profi ssionais a construção 
destes conhecimentos, o todo estabelecido pelos eixos em funcionamento no 
cotidiano será dividido em partes – cada um dos eixos separadamente – e ainda 
em partes menores: dentro de cada um dos eixos serão tratados elementos 
específi cos que os constituem e que são intrínsecos a eles. Esta fragmentação 
é necessária para fi ns de estudo e tem caráter didático. Entretanto, para 
que cada um desses elementos seja compreendido com maior profundidade 
é fundamental que, constantemente, seja feito o exercício de voltar ao todo 
durante o estudo de cada uma das partes. 

O conhecimento e a maior compreensão dos eixos estruturadores deve 
reverter-se em planejamento e implementação de práticas de cuidar educando 
e educar cuidando sensíveis, conscientes e mais efi cientes para os processos 
de convivência, desenvolvimento e aprendizagem das crianças.  

Muitas vezes, a realização dos eixos estruturadores não pode ser visualizada ou 
concretizada por meio de objetos materiais, como acontece com as linguagens. 
Por isso, existe uma certa difi culdade por parte dos profi ssionais da educação 
em percebê-los como conteúdo curricular do processo pedagógico dentro 
das instituições de Educação Infantil e compreender a profundidade de sua 
interferência no mesmo. 

As habilidades de conhecimento de si e do outro, de desenvolvimento da 
autonomia, atuação e inserção no mundo de forma competente precisam ser 
consideradas tão essenciais quanto historicamente vêm sendo consideradas 
essenciais as habilidades de ler, escrever e calcular. Considerando-se inclusive, 
a infl uência das primeiras habilidades no desenvolvimento das últimas.

Os eixos estruturadores do documento Proposições Curriculares para a Educação 
Infantil pretendem que atitudes, valores, criticidade, autonomia, cooperação, 
alteridade e respeito à diversidade, bem como tantos outros aspectos da 
vida humana em sociedade sejam trabalhados como conhecimentos a serem 
discutidos e construídos pelas crianças e adultos conjuntamente, dentro do 
plano curricular de cada instituição de Educação Infantil.  
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Retomando as Intenções Educativas de Belo Horizonte:

1. Construção da autonomia do(a) estudante;
2. Construção de conhecimentos que favoreçam a participação na vida social 

e interação ativa com o meio físico e social;
3. O tratamento da informação e expressão por meio das múltiplas linguagens 

e tecnologias;

compreende-se que os eixos estruturadores, pela sua própria natureza e 
características, tratarão mais diretamente das duas primeiras, sendo a terceira 
intenção educativa abordada por meio das linguagens, no volume 3 deste 
documento. 

Estas intenções do município se materializarão nas interações cotidianas, 
nas situações de vivência do brincar e nas oportunidades de conhecimento e 
refl exão acerca das culturas, das sociedades e das relações com a natureza, 
mediadas pelas linguagens presentes neste documento.

Pelas características que lhes são próprias, os eixos estruturadores são 
componentes privilegiados do processo pedagógico para que as duas primeiras 
intenções educativas do município sejam abordadas e desenvolvidas nas 
instituições educativas de maneira intencionalmente planejada. 

Ao fi nal deste volume, são apresentados os quadros de habilidades construídos 
durante a Rede de Formação e revisados durante o processo de estudo da 
versão preliminar deste documento. 

Estes quadros pretendem auxiliar professores e educadores a visualizarem 
melhor algumas das habilidades a serem desenvolvidas e/ou ampliadas 
pelas crianças por meio de atividades e vivências cotidianas dentro dos eixos 
estruturadores. São orientadores e, de maneira alguma, apresentam todas as 
habilidades que as crianças da Educação Infantil desenvolverão e ampliarão. 

É fundamental que estes quadros sejam individualizados e ampliados em cada 
instituição e em cada turma de acordo com seu Projeto Político Pedagógico, 
com o conhecimento que os professores e educadores terão de cada grupo de 
crianças a partir do início do ano letivo e com o trabalho efetivamente construído 
por crianças e adultos no decorrer de suas experiências educacionais. 



B) AS INTERAÇÕES

Interagir é ação humana essencial. 

Quer seja pelas necessidades biológicas do ser humano ao nascer - em 
estado de grande dependência dos adultos da espécie - quer seja por 
características psicológicas e necessidade afetiva intrínseca à sua constituição 
e desenvolvimento, quer seja ainda, pelas características sociais e políticas, as 
interações fazem parte da essência do ser humano. 

Nenhum indivíduo da espécie humana sobrevive ou se constitui sozinho.

Como apontam Rossetti-Ferreira, Amorim e Oliveira (2009, p.444): 

Dentre os animais, o ser humano é aquele que, ao nascer, 
apresenta a maior imperícia, imaturidade e incompletude, 
sendo incapaz de sobreviver sozinho. Evolucionariamente, 
essa incompletude o teria constituído como uma espécie 
biologicamente social (Wallon, 1959a).  

Essa incompletude do bebê ao nascer é minimizada por meio do enorme 
potencial do ser humano para estabelecer e manter contato com o outro, desde 
seu nascimento. A grande capacidade expressiva e perceptiva do bebê – tanto 
facial quanto postural e gestual – possibilitam sua comunicação com o adulto, 
mobilizando este último para atender às suas necessidades e garantir sua 
sobrevivência. Como apontou Wallon, a constituição biológica do ser humano 
o faz prescindir das interações sociais ao mesmo tempo em que lhe oferece os 
instrumentos para ela.
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 Creche Patati Patatá

Independentemente da sociedade em que nasce e das características das 
diversas culturas das quais passa a participar, todo ser humano, a partir de 
seu nascimento estabelece relações com os demais seres da espécie e com o 
ambiente que o circula. Estabelecer interações é característica e necessidade 
da espécie humana. Elas se dão em todas as situações vivenciadas por cada 
sujeito ao longo de sua vida.

Apesar de reconhecer toda a abrangência das interações e sua importância para 
a vida humana, este documento tratará das interações, suas características e 
elementos a elas relacionados, especifi camente dentro do ambiente educacional 
institucional.

Pressupostos

O documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil de Belo 
Horizonte, da mesma forma que documentos ofi ciais de âmbito nacional, 
compreende as interações como eixo estruturador do fazer pedagógico 
cotidiano em instituições educativas, porque elas são estruturadoras do ser 
humano como tal. 

Considerar as interações como estruturadoras no contexto das atividades e no 
cotidiano da Educação Infantil implica uma reorganização radical das práticas 
educativas institucionais.
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Em primeiro lugar, há o reconhecimento de que o ser humano não se 
constitui de maneira isolada e autônoma. É a partir das interações que 
estabelece nas diversas experiências que vivencia desde seu nascimento, 
que o ser humano constitui-se, inicia a construção de suas identidades 
pessoal e social e passa a percorrer o infi nito caminho da aprendizagem e 
do desenvolvimento. São as interações com o “outro” – compreendido como 
as pessoas, os artefatos culturais, os objetos de conhecimento, o mundo 
em geral – que possibilitam a cada sujeito identifi car quem ele é, e também 
quem não é, o que lhe é próprio e o que caracteriza as demais pessoas do 
mundo, bem como o próprio mundo.

As interações possibilitam às crianças entrarem em contato com o mundo e as 
pessoas que as rodeiam, iniciando o vital processo de apreender, compreender 
e ressignifi car o mundo – seus componentes e seu funcionamento. 

Nas sucessivas interações que vivenciam desde seu nascimento, as crianças 
vão aprendendo como agir, como regular seus comportamentos a fi m de 
alcançarem seus objetivos e satisfazerem suas necessidades. Dessa maneira, 
os processos de aprendizagem promovem o desenvolvimento das crianças e 
seu desenvolvimento proporciona possibilidades de novas aprendizagens.  

O desenvolvimento e a aprendizagem são processos interdependentes. Ou 
seja, não é possível pensar-se nesses processos de maneira isolada. Eles 
ocorrem concomitantemente: o desenvolvimento impulsiona a aprendizagem 
e a aprendizagem proporciona o desenvolvimento. As crianças, como sujeitos 
históricos, aprendem e se desenvolvem continuamente a partir das interações 
das quais participam. 

Em segundo lugar, ao defi nir-se as interações como eixo estruturador da prática 
educativa, responsabiliza-se o adulto como coordenador do grupo com o qual 
trabalha, tornando evidente as implicações das escolhas que são por ele feitas 
na seleção, organização e condução das experiências interativas vivenciadas 
pelas crianças dentro das instituições educativas. Do mesmo modo, fi ca 
ressaltada a importância da observação e da mediação do adulto ao assumir 
seu lugar no processo educativo.  

Finalmente, as instituições de Educação Infantil, compreendendo as interações 
como eixo estruturador da prática pedagógica, necessitam criar e organizar 
intencionalmente, tempos, espaços e condições materiais que favoreçam as 
interações entre as crianças, entre elas e os adultos, delas consigo mesmas 
e entre elas e os artefatos culturais do mundo que as rodeia. Esses são 
aspectos a serem considerados e concretizados em uma prática educativa de 
qualidade. 
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As interações e a construção pessoal e coletiva da identidade

A formação dos seres humanos está intrinsecamente relacionada às interações 
sociais que estabelecem ao longo da vida. Nesse sentido, compreende-se que 
é na relação com os outros que as crianças se constituem como sujeitos sociais 
- sujeitos que se reconhecem singulares, no movimento mesmo em que se 
reconhecem na história e na cultura do seu grupo. Abandona-se, portanto, uma 
concepção de criança isolada do contexto social em um percurso individual 
de formação e desenvolvimento, caracterizado por estágios e processos 
maturacionais que se sucedem.

O desenvolvimento humano é compreendido como uma construção 
compartilhada, na qual tanto a criança quanto seus companheiros - crianças e 
adultos - se constituem nas interações que estabelecem, ocorrendo mudanças 
nos sujeitos, em seus processos de desenvolvimento e aprendizagem, no grupo 
e no ambiente. Tais mudanças não acontecem de maneira linear, mas implicam 
rupturas e avanços, estando em constante movimento e transformação. 

Centro Infantil Guiomar Schimidt Sanches

Nessa construção, estão presentes fatores ambientais, culturais e também 
pessoais. É um processo de dupla direção em que os fatores ambientais e 
culturais infl uenciarão cada criança, mas em que cada criança, a partir de 
aspectos subjetivos, dará maior importância a um ou outro fator do ambiente ou 
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da cultura, escolhendo os aspectos que lhe são mais agradáveis, interessantes 
ou que lhe são mais familiares. Algumas crianças são mais sensíveis a vivências 
musicais, outras a experiências motoras, outras ainda a aspectos plásticos e 
tantos outros. É também importante compreender que estes interesses variam 
no tempo, mudando de acordo com o desenvolvimento e a aprendizagem de 
cada criança. 

Destaca-se que, cada criança participa ativamente de seu desenvolvimento 
escolhendo as experiências e estímulos nos quais focalizará sua atenção. O 
ser humano não é completamente defi nido pelo ambiente, sua subjetividade 
seleciona e interfere nas vivências a partir de seus desejos pessoais. É possível 
identifi car a motivação subjetiva das crianças quando observa-se que uma 
mesma atividade desperta interesses diferentes dentro de um mesmo grupo. 
Enquanto algumas podem nem sequer sentirem-se mobilizadas por uma 
determinada proposta outras crianças envolvem-se ativamente. 

A partir das escolhas pessoais e das experiências que vivencia, cada criança 
construirá conhecimentos diferentes criando seu acervo pessoal. Todos os tipos 
de conhecimentos são construídos dessa maneira. Padrões culturais, valores, 
objetos de conhecimento vão sendo incorporados ou não aos acervos de cada 
sujeito nessa dinâmica.

Nesse sentido, faz-se fundamental oferecer a todas as crianças, em todas as 
idades e em diferentes situações, experiências variadas, ricas em estímulos, 
dentro das diversas linguagens presentes no cotidiano educacional, a fi m de 
proporcionar a todas elas oportunidades de escolherem aquelas que lhes forem 
mais signifi cativas em cada momento.  

Devem ser consideradas as possibilidades biológicas e físicas de cada criança, 
em cada idade, de tal modo que as experiências estejam adequadas às suas 
condições e, ao mesmo tempo, lhes ofereçam desafi os que possibilitem 
avançar, do ponto em que estão, para novas conquistas. Todas as crianças 
necessitam de materiais adequados às suas especifi cidades em cada momento 
de seu desenvolvimento. Para além disso, precisam também ser consideradas 
as necessidades próprias das crianças com defi ciência, Transtorno do 
Desenvolvimento Global (TGD) e altas habilidades em relação a materiais de 
apoio adequados às suas especifi cidades em todos os momentos. 

É também de fundamental importância que, na Educação Infantil, as crianças 
tenham a possibilidade de vivenciar diferentes situações de sua e de outras 
culturas. Papéis sociais variados - independentemente de serem atribuídos ao 
gênero masculino ou ao feminino - aspectos de etnias diversas, valores e tantos 
outros elementos que fazem parte do cotidiano da sociedade em que elas 
estão inseridas devem ser regularmente apresentados às crianças e com elas 
discutidos. Desse modo, elas poderão, ao longo de suas experiências, elaborar 
conhecimentos e conceitos amplos acerca dos elementos fundamentais de sua 
cultura e de culturas diferentes da sua. Um processo profundamente rico que 
possibilitará a todos, crianças e adultos, compreenderem a historicidade dos 
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aspectos culturais que, como construções humanas são passíveis de mudanças 
ao longo do tempo.

A fi m de garantir uma compreensão comum acerca do conceito de cultura, abre-
se aqui, um parêntese para estabelecer como este documento compreende a 
cultura.

Primeiramente, cultura precisa ser compreendida como uma práxis, ou seja, um 
modo de agir. Ela não existe conceitualmente, mas na ação cotidiana e habitual 
das pessoas, pois deriva e se constitui pela maneira como as pessoas agem 
em um determinado grupo ou sociedade.

Essa práxis, por sua vez, se estabelece pelo modo como grupos de pessoas 
signifi cam o mundo. É uma construção simbólica que guia todas as ações 
humanas, em seus diversos grupos, a partir de sua maneira de pensar a realidade 
social que os circunda e de construir signifi cados mais amplos para a sociedade 
e a natureza que vão além daqueles que são percebidos imediatamente. 

Este conceito engloba a língua, o vocabulário, as ideias, as crenças, os 
costumes, os códigos, as instituições, as ferramentas, a arte, a ciência, enfi m, 
todas as esferas da atividade humana. Ao defi nir cultura, Costa (2011, p. 65) 
afi rma que:

Cultura, portanto, é algo decorrente das ações humanas 
constitutivas – materiais e imateriais – da existência social; 
ela é o espaço de produção no qual se tecem ou se confl itam 
as disputas em torno dos signifi cados e das práticas sociais 
envoltos a saberes, valores, hábitos e costumes, artes, 
identidades, diferenças, desigualdades relativas à etnia, raça, 
classe, sexo, gênero, idade, geração, etc.

Como a cultura é uma criação humana de acordo com sua realidade e contexto 
de existência, que interpreta e cria signifi cados para compreender e lidar com 
o mundo, as instituições de Educação Infantil devem proporcionar às crianças 
oportunidades de vivenciarem estes diversos signifi cados, questionando-os e 
sendo por eles questionadas. 

Os professores e educadores precisam proporcionar às crianças vivências em 
que os elementos da cultura sejam analisados como construções humanas 
que se modifi cam no tempo e de acordo com as disputas sociais. Precisam 
compreender que são elementos mutáveis e não devem ser apresentados às 
crianças como dados prontos e acabados. Cabe, portanto, à instituição educativa 
aproveitar as oportunidades vividas como enriquecimento para as crianças, 
atentando-se para não reproduzir padrões sociais, paradigmas e conceitos 
predeterminados, situação responsável pela disseminação de preconceitos e 
de negação da dinâmica social. 
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Na vivência das experiências cotidianas, o signifi cado atribuído a elas é elemento 
muito importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 
Uma mesma situação poderá ser interpretada e signifi cada de maneira diferente 
por cada sujeito nela envolvida, o que torna a interação rica e estimulante. As 
crianças devem ter a oportunidade de manifestarem suas impressões, sentimentos 
e refl exões acerca das experiências vivenciadas, dentro de suas possibilidades 
discursivas de acordo com sua idade. Os pontos de vista e impressões de cada 
criança também são estímulo a seus companheiros e podem lhes possibilitar o 
alargamento de sua compreensão acerca do mundo e de tudo que o compõe. 
Ao mesmo tempo, a convivência com modos diferentes de pensar estimula o 
respeito mútuo e a vivência efetiva da diversidade.

Outro aspecto fundamental é a possibilidade, planejada pelo adulto, de que 
a criança organize suas impressões e sentimentos sobre uma experiência 
e as transmita a seus colegas dentro de alguma de suas possibilidades 
expressivas - linguagem oral, linguagem corporal, linguagem plástica visual, 
linguagem musical etc. A experiência de expressar-se e de entrar em contato 
com a expressão do outro será estímulo ao desenvolvimento de cada uma das 
crianças à organização de seu pensamento e das suas estruturas mentais.

A entrada em instituições de Educação Infantil possibilita às crianças, talvez 
pela primeira vez, a construção de uma gama variada de interações sociais 
em um espaço coletivo - interações entre as crianças, entre as crianças e 
os adultos, entre as crianças e os artefatos culturais, entre as crianças e o 
ambiente. Elas vivenciarão situações que são compreendidas e signifi cadas 
por sujeitos de grupos familiares que não são o seu e, por isso mesmo, poderão 
apresentar modos diferentes de ser e de agir. A contraposição de modos de 
pensar, de ser e de agir no mundo deverá ser potencializada como possibilidade 
de enriquecimento de todos os sujeitos envolvidos nas vivências cotidianas.

Cada criança irá inserir-se nessa rede de interações de uma maneira 
particular, criando e recriando signifi cados sobre si mesma, sobre os outros 
e sobre o contexto no qual está inserida. Assim, os processos de construção 
das identidades pessoal e social das crianças tornam-se marcados pela sua 
participação nessa rede de interações, dentro de uma determinada cultura e de 
uma determinada sociedade, num certo momento histórico. 

A identidade é o ponto de referência do processo de subjetivação, podendo 
ser considerada como aquilo que permite ao sujeito se diferenciar dos outros 
membros do seu grupo ao mesmo tempo em que se identifi ca com este grupo. 
A partir da diferenciação, o sujeito passa a se referir a si mesmo como ser 
individual. Ao mesmo tempo, esta diferenciação e separação do grupo é o 
que permite uma identifi cação com este mesmo grupo. Há, assim, um duplo 
movimento na construção da identidade: individuação e identifi cação aos 
membros do grupo. Ou seja, a criança necessita das interações com os outros 
para reconhecer a si mesma, reconhecer os outros e os diversos grupos nos 
quais está inserida, suas semelhanças e diferenças, o que os complementa 
reciprocamente possibilitando a ela encontrar seu lugar no mundo. 
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Creche Comunitária da Vila Cemig

É possível exemplifi car esse processo através do nome de cada sujeito. A criança 
se identifi ca e se reconhece através do seu nome próprio que é proferido por seus 
familiares, que a incluem e a distinguem dentro de um grupo específi co. Quando 
passa a identifi car seu sobrenome, a criança compreende que o grupo familiar 
a que pertence está discriminado em seu nome e também começa a identifi car 
outros sobrenomes – de seus colegas, por exemplo – que designam outras 
famílias. Mesmo crianças que têm o primeiro nome igual são individualizadas 
pelo sobrenome. E descobrem que aquelas que têm o sobrenome igual não 
necessariamente pertencem à mesma família. Esses são processos que 
simultaneamente identifi cam e diferenciam as crianças e suas famílias. 

Desde que nasce, o ser humano passa a integrar diversos grupos sociais, 
organizados dentro de uma sociedade e imersos em culturas variadas. 
Progressivamente, a partir da família, cada criança passa a interagir em grupos 
sociais e desenvolve características pessoais e sociais que a ligam aos grupos 
dos quais faz parte em cada momento de sua vida. Dessa forma, pode-se dizer 
que cada ser humano desenvolve não uma mas diversas identidades de acordo 
com cada grupo ao qual pertença e conviva e de acordo com o momento histórico 
que esteja vivenciando. Pode-se dizer que uma criança tem sua identidade 
familiar, sua identidade escolar, sua identidade racial, sua identidade de gênero, 
sua identidade de sujeito da infância, sua identidade de sujeito urbano e tantas 
outras, todas articuladas e componentes de uma identidade maior que lhe 
caracteriza como sujeito único no meio dos demais. 
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O processo de construção das identidades acontece ininterruptamente, durante 
toda a vida. A ideia de uma identidade rígida que se estrutura na infância e 
permanece imutável até a velhice é equivocada. O ser humano está em 
constante processo de desenvolvimento e aprendizagem e, ao longo de toda 
a sua vida, suas identidades acompanharão estes processos, modifi cando-
se no tempo. Por exemplo, uma mulher adulta, reestrutura sua identidade ao 
passar pela experiência da maternidade, do casamento, do divórcio, ao mudar 
de profi ssão ou de país, ao se tornar avó.

A construção das diversas identidades pessoais e sociais dá-se em processos 
complexos e por meio das interações. Estas caracterizam-se por encontros, 
mas também por desencontros, experiências que são signifi cadas pela criança. 
É o encontro com o olhar de um outro que vai propiciar ao sujeito, seja ele 
criança ou adulto, uma inserção social em seu meio. A criança busca a interação 
em suas diversas formas, apropriando-se de signifi cados ao seu redor. Os 
sentidos pessoais construídos a partir desses encontros, ou desencontros, com 
o outro são de fundamental importância. A criança forma suas imagens física, 
psicológica e social e identidades pessoal e social de acordo com o que os 
diversos olhares, atitudes, falas, gestos lhe retornam, de acordo com o que 
seus companheiros, adultos e crianças lhes dizem, de acordo com o que calam, 
de acordo com o modo como reagem em suas interações.  O olhar de um outro 
igual e, ao mesmo tempo, diferente, proporciona à criança uma possibilidade de 
identifi cação de si mesma, em um contexto no qual se encontra inserida.

É por meio das interações que o ser humano aprende a entender e a interpretar 
o mundo social. Traça, aos poucos, diferenças e semelhanças entre os variados 
espaços sociais que frequenta. No caso das crianças da primeira infância, a 
família, em suas variadas confi gurações e a instituição educacional tornam-
se espaços privilegiados de construção de identidades, de aprendizagem e de 
desenvolvimento.

Como já foi abordado no volume 1 deste documento, as relações ensinam e 
educam, podendo também “deseducar”. Por meio de gestos, falas, brincadeiras, 
olhares dos adultos e das demais crianças, cada uma delas passa a perceber 
e aprender os comportamentos, modos de ser e de agir que são socialmente 
mais aceitos em seu grupo e as expectativas que são criadas em relação a ela. 

Muitas vezes, de maneira silenciosa, são ensinados às crianças os valores 
morais, os preconceitos, as hierarquias de poder econômico e social a partir da 
compreensão dos adultos que com elas convivem. 
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Creche Isabel Veiga Pinto

Considerando a sociedade e suas diversas culturas, existe uma 
responsabilidade à qual a instituição educativa não pode se furtar, que 
é a de possibilitar às crianças a liberdade e a segurança de vivenciarem 
experiências variadas em que suas diversas identidades possam se constituir 
dentro de um ambiente respeitoso, acolhedor e livre de preconceitos. 

As instituições de Educação Infantil devem oferecer às crianças condições 
de identifi carem as características com as quais melhor se relacionam 
sentindo-se sufi cientemente seguras para expor suas preferências, modos 
de ser e de agir. Para além disso, oferecer a elas oportunidades de refl etirem 
e discutirem acerca das desigualdades existentes na sociedade e maneiras 
de superá-las a partir da vivência da diversidade de maneira igualitária em 
que todos sintam-se efetivamente representados e respeitados; explicitar 
aspectos constituintes das diversas raças e etnias existentes em seu grupo 
de crianças e no grupo de crianças e adultos da instituição como um todo; 
organizar oportunidades de discutir papéis e práticas sociais relacionadas 
aos gêneros masculino e feminino possibilitando-lhes a desconstrução de 
estereótipos e ampliando a compreensão das crianças acerca de modelos 
machistas, feministas ou opressores de alguma forma; propor situações 
em que as diferenças econômicas sejam problematizadas levando as 
crianças a desnaturalizarem a desigualdade e perceberem possibilidades 
de superação de estruturas hierárquicas e dominadoras; enfi m, situar-se 
criticamente perante as situações e modos de organização da sociedade, 
buscando superar diferenças e trazendo a diversidade à tona por meio de 
atitudes acolhedoras e respeitosas.  
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O toque e a proximidade do adulto de maneira indistinta com todas as crianças 
sejam elas negras ou brancas, com ou sem defi ciência, crianças que apresentem 
condutas de gênero diversifi cadas são atitudes fundamentais por parte dos 
professores e educadores que compreendem a profundidade do impacto de 
suas atitudes no processo de construção das identidades e da autoimagem de 
cada criança. 

É importante que professores e educadores compreendam que efetivar o respeito 
à diversidade e a garantia da dignidade de todos dentro das instituições de 
Educação Infantil relaciona-se à garantia de direitos constitucionais e humanos 
fundamentais. Essa conduta não pode estar vinculada a características pessoais 
mas deve ser adotada como uma postura profi ssional. 

Compreende-se que, para que os profi ssionais sejam capazes de acolher a 
diversidade na perspectiva da garantia do direito e da dignidade humanos em 
suas ações diárias, é necessário que sejam realizadas discussões coletivas em 
que estes aspectos sejam explicitados e refl etidos. O coletivo de cada instituição 
de Educação Infantil precisa materializar suas concepções, suas difi culdades, 
as lacunas que encontram para efetivar e garantir estes direitos na realidade 
de suas salas, na convivência diária das crianças consigo mesmas e com os 
adultos, dos adultos entre si, do coletivo da instituição com as famílias e com a 
comunidade mais próxima.  

O documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil de Belo 
Horizonte pauta-se na perspectiva da Educação Inclusiva compreendendo que 
todas as crianças devem ser acolhidas e respeitadas em suas características 
e modos de ser, indistintamente. Muitas vezes, há o entendimento equivocado 
de que a inclusão restringe-se apenas às pessoas com defi ciência. Entretanto, 
dentro da política educacional praticada em Belo Horizonte, todas as crianças 
que frequentam a educação pública ou parceira do município devem ser 
consideradas “de inclusão”. 

É imprescindível que o Projeto Político Pedagógico de cada instituição explicite 
sua compreensão acerca da efetivação dos direitos humanos, considerando 
o papel das interações nesse processo. Como subsídio para essa discussão, 
devem ser estudadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos e seu parecer1.

As interações e a formação de grupos

Um grupo pode ser defi nido como “um conjunto de pessoas unidas entre si porque 
se colocam objetivos e/ou ideais em comum e se reconhecem interligadas por 
estes objetivos e/ou ideais” (Afonso, 2006, p. 27).  

1 Resolução CNE/CP nº01/2012;  Parecer CNE/CP nº 08/2012.
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Os membros de um grupo procuram ser reconhecidos como iguais e parceiros 
na construção de um ideal ou objetivo comum, e, simultaneamente, necessitam 
ter reconhecidas as suas particularidades e diferenças. No caso das crianças, 
é necessário que o objetivo comum de aprender e se desenvolver em um 
espaço coletivo, seja constantemente reinventado com a participação das 
próprias crianças, em um movimento em que elas sejam reconhecidas e se 
reconheçam como indivíduos e como membros do grupo. Além disso, ressalta-
se a importância da organização de rotinas estáveis próprias a cada turma, o 
que proporciona o reconhecimento compartilhado de seus membros.

A entrada e permanência das crianças em instituições educativas implicam a 
formação de um novo grupo, diferente de seus grupos familiares, em que cada 
criança deve aprender a conviver com outros pares de idade, em situação de 
igualdade. 

Tais regras referem-se, por exemplo, ao que é possível ou não de ser realizado 
no espaço institucional dentro dos diversos momentos do dia em que cada 
criança passa naquele ambiente; quais ações são valorizadas naquele espaço; 
quais podem ser realizadas e quais devem ser evitadas; quais possibilidades 
de negociação são criadas no grupo e tantas outras.

Enfi m, uma construção coletiva de normas, direitos, deveres, papéis e relações 
orientará as formas de participação dos diversos sujeitos no cotidiano das 
atividades na Educação Infantil. As crianças começam, assim, a entender o que 
signifi ca ser aluno e ser educador naquele espaço específi co. 

Entretanto, a compreensão pelas crianças sobre os signifi cados intrínsecos à 
convivência social, será tanto mais construtiva quanto maior for sua possibilidade 
de plena participação na refl exão e elaboração das normas de convivência do 
grupo.  

É muito comum, na Educação Infantil, a utilização do termo “combinados” 
quando se refere às regras de convivência. Mas, muitas vezes, estas regras 
são impostas pelos adultos e não verdadeiramente acordadas entre os diversos 
personagens da dinâmica social. 

A participação da criança no processo de construção das normas de convivência 
é elemento fundamental para que ela reconheça o valor e o sentido das normas. 
Nas rodas de conversa, é possível apresentar situações concretas e, a partir 
delas, inferir regras juntamente com as crianças, retornando a elas sempre que 
necessário ou sempre que uma delas for quebrada. 

Como nos afi rma De La Taille (2009, p. 237), “em situações em que o contrato 
entre pessoas é possibilitado pelas relações sociais, os indivíduos tendem a 
nele reconhecer a fonte de legitimidade do que for acordado.”  

O desenvolvimento do senso moral se dará durante todo o período da Educação 
Infantil e continuará nos anos seguintes. Entretanto, as práticas realizadas no 



Eixos Estruturadores

decorrer da primeira infância infl uenciam de maneira signifi cativa nas atitudes e 
concepções que as crianças construirão. 

As crianças, inicialmente, não compreendem o sentido moral das ações. Quando 
ainda bem pequenas, elas imitam o modo de agir dos adultos e de crianças mais 
velhas. São movidas pelo sentimento de que devem fazer como os mais velhos 
fazem, mesmo que não compreendam a ação. Quando recebem orientações 
dos adultos ou de companheiros mais velhos, as crianças são também tomadas 
pelo sentimento de respeito e dever de seguir a orientação dada. 

Desde atitudes corriqueiras como mastigar com a boca fechada, ou lavar as 
mãos antes das refeições, até normas de comportamento mais elaboradas são 
recebidas pelas crianças como uma obrigação. “A criança acredita no valor 
absoluto dos imperativos recebidos” (Piaget, 1932/1992, p.326). Não existe 
reciprocidade entre a criança e o adulto, mas apenas a unilateralidade. 

Progressivamente, a criança passa a perceber que existem regras e normas que 
regem os comportamentos das pessoas. Nesse processo, ela entende que não 
é mais o adulto ou o companheiro mais velho que simplesmente dita a maneira 
da criança agir pois eles mesmos devem seguir as regras estabelecidas. 

As situações de jogo são muito elucidativas pois apresentam às crianças 
oportunidades em que todos, no mesmo nível de igualdade, independentemente 
da idade, devem obedecer às mesmas regras. Estas situações suscitam nas 
crianças a percepção sobre reciprocidade e cooperação entre pares, entendendo 
que, nestes momentos, os adultos podem ser percebidos como pares no jogo. 

As regras ainda são exteriores às crianças, o que foi denominado por Piaget de 
heteronomia. Um período em que elas não conseguem distinguir seu ponto de 
vista do das demais pessoas e em que o signifi cado de uma infração à regra 
é defi nido pelas suas consequências materiais e não pela intenção do sujeito 
infrator. 

Nessa fase, é de extrema importância que os professores e educadores 
instiguem e ajudem incessantemente as crianças a refl etirem a respeito de suas 
atitudes e suas consequências. Como até então, as crianças não compreendem 
que as regras são construções internas, elas devem ser estimuladas a perceber 
que suas ações devem se pautar num código coletivo de conduta e não apenas 
numa determinação exterior. Esse comportamento será a atitude mais efi caz 
para a construção da autonomia moral, mesmo que essa construção ainda leve 
muito tempo para se concretizar.

Um exemplo muito ilustrativo neste tema são as sanções e punições que se 
aplicam mediante comportamentos inadequados das crianças. 
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UMEI Paraúna

Quando uma criança desrespeita uma norma do grupo, a atitude mais adequada 
por parte dos professores e educadores que estão imbuídos da construção 
da autonomia daqueles sujeitos será discutir coletivamente o episódio, 
possibilitando que todos os membros do grupo, inclusive a criança que quebrou 
determinada regra, fi quem a par dos fatos e defi nam uma sanção que seja 
adequada à regra desrespeitada. Naturalmente, esta discussão coletiva será 
orientada de maneira respeitosa evitando que a criança sinta-se exposta ou 
envergonhada. O foco da discussão deve ser sempre o fato e não a criança. O 
objetivo fundamental é fazer com que o grupo como um todo aprenda a analisar 
os comportamentos e defi nir aqueles que sejam mais adequados sem que se 
caracterize a criança pelo comportamento.  

Quando o adulto individualmente defi ne a sanção e a aplica, na maioria das 
vezes, afastando a criança do seu grupo, ele gera um distanciamento das 
demais crianças e impossibilita a refl exão por parte delas sobre o episódio. 
Esta situação será inválida quanto ao desenvolvimento do julgamento moral 
de todas as crianças e reforçará o estágio de heteronomia, quando a norma é 
apresentada de fora para a criança que apenas deve acatá-la. 

Episódios de exclusão da criança do restante do grupo visam exclusivamente 
à sua punição e não lhe servem como experiência de aprendizagem acerca da 
regra que foi quebrada ou de aspectos da convivência em grupo. Infelizmente, 
são situações que evidenciam a concepção do adulto que não reconhece a 
criança como sujeito competente.



Eixos Estruturadores

Ao contrário, quando são discutidas em grupo, as atitudes inadequadas 
possibilitam o referendo social da regra e o sentimento de pertencimento e 
de respeito coletivo. Lentamente, emerge a reciprocidade entre as crianças e 
a compreensão da cooperação. De acordo com Freitas (2003, p. 92), ao citar 
Piaget (1932/ 1992, p. 299),

“a autonomia é um poder que só se conquista de dentro e 
que só se exerce no seio da cooperação” (Piaget, 1932/1992, 
p. 299). Pode-se dizer que há autonomia moral quando a 
consciência considera como necessário um ideal racional, 
independentemente de qualquer pressão exterior: “a autonomia 
só aparece com a reciprocidade, quando o respeito mútuo é 
bastante forte para que o indivíduo experimente interiormente 
a necessidade de tratar os outros como gostaria de ser tratado” 
(ibid., p. 155).   

A Educação Infantil não pode ser vivenciada como um tempo de formatação de 
comportamentos mas como uma oportunidade riquíssima de vivência coletiva em 
que as diferenças de ser e de agir estarão em contraposição a fi m de proporcionar 
a todos – crianças e adultos – oportunidades de aprenderem sobre a vida 
compartilhada, os limites de direitos, os deveres pessoais e coletivos, o respeito 
à diversidade e o desenvolvimento de habilidades para resolução de confl itos.  

Para além dos aspectos de convivência que precisam ser desenvolvidos para 
que exista uma relação de grupo que seja construtiva, as crianças também 
passam a perceber que há comportamentos que são melhor aceitos que outros 
e que, muitas vezes, em função dos comportamentos ou de características 
pessoais, algumas crianças passam a ter um tratamento diferente. Começam 
também a construir suas identidades como “bons” ou “maus” em relação aos 
professores e educadores, ao grupo, e também em relação às próprias famílias. 

A expectativa dos adultos em relação às crianças é fator profundamente ligado 
à constituição de suas identidades pessoal e social e lhes fornece elementos 
acerca dos comportamentos e atitudes que dela são esperados e melhor 
reconhecidos socialmente. 

Os professores e educadores precisam realizar o constante exercício de refl etir 
sobre as expectativas que estão lançando sobre as crianças avaliando consigo 
mesmos e com elas se estas expectativas dizem respeito exclusivamente 
a critérios pessoais ou se estão voltadas para a construção da convivência 
respeitosa, igualitária e que se proponha a formar sujeitos que compreendam 
os limites e as possibilidades da convivência em comunidade.

As expectativas dos adultos em relação às crianças, muitas vezes, defi nem 
como será o tratamento dispensado a cada uma delas. Ao se iniciar um 
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trabalho com determinado grupo de crianças, muitas vezes, os professores e 
educadores estabelecem, a priori, aquelas que terão sucesso escolar e as que 
não terão. A partir das características pessoais e sociais delas são estipuladas 
suas possibilidades de desenvolvimento baseadas em critérios pessoais e 
subjetivos. Assim, crianças pertencentes a grupos sociais menos favorecidos 
economicamente, em relação ao gênero, masculino ou feminino, ou crianças 
com defi ciência são alvo de expectativas diferentes. 

Estabelecer expectativas que levem à discriminação é extremamente grave. 
Portanto, não podem ser assumidas pelos profi ssionais que atuam na Educação 
Infantil. Sabe-se que todo ser humano tem potencial de aprendizagem e 
desenvolvimento e a realização deste potencial é tarefa dos professores e 
educadores enquanto as crianças estiverem na instituição educativa. 

Nesse sentido, é responsabilidade e compromisso profi ssional que todos os 
adultos avaliem conscientemente as expectativas que estão elaborando a 
respeito de cada uma das crianças e jamais permitam que estas expectativas 
sejam elemento de cerceamento ou minimização das experiências propostas a 
todas as crianças. 

Outro aspecto de fundamental importância sobre o qual todo profi ssional da 
Educação Infantil precisa refl etir cotidianamente é sua atitude para com as 
crianças: se oferece o colo a todas indistintamente; se realiza comentários acerca 
da vida familiar de uma ou outra criança; se dá voz a cada uma das crianças, 
principalmente àquelas que apresentam maior difi culdade de expressão; se 
procura dividir sua atenção entre todas as crianças igualmente; se, por meio de 
suas reações está criando estigmas sobre uma ou outra criança, rotulando-a 
como “levada”, “indisciplinada”, “agressiva”, “boazinha”, “dócil”, “calma”.

Não podem pairar dúvidas entre os adultos, de que eles tornam-se modelos 
para as crianças e que, suas ações e reações, mesmo que silenciosas, são 
percebidas e analisadas por elas, continuamente.  

O grande desafi o da formação de um grupo no contexto das instituições 
educativas relaciona-se à articulação de um movimento em que as crianças 
sejam reconhecidas e se reconheçam como indivíduos e, ao mesmo tempo, 
como membros do novo grupo. É necessário que as crianças sejam acolhidas 
num ambiente em que o cuidar educando e o educar cuidando efetivamente 
se concretize de modo que as diferenças pessoais integrem e enriqueçam 
a constituição do grupo, num ambiente de respeito e que proporcione a 
aprendizagem e o desenvolvimento de todas.

Outro aspecto importante em relação às interações na formação de grupos 
é a compreensão de que elas se dão também em contextos amplos e não 
apenas na relação direta e isolada entre um adulto e uma criança ou entre duas 
crianças. Mesmo quando se consideram crianças bem novas, como os bebês, 
elas interagem entre si em grupos amplos, apesar de não estarem diretamente 
em contato uma com a outra ou sob a mediação de um adulto.
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Esse aspecto amplia a noção de interação, como nos apresentam Amorim, 
Anjos e Rossetti-Ferreira (2012, p. 379)

Tal conceito engloba a noção de interação como mais do que o 
fazer algo juntos, contemplando a regulação recíproca, implícita 
e não necessariamente intencional, tratando a interação 
enquanto potencial de regulação entre componentes de um 
sistema. Os movimentos e as mudanças de comportamento 
de um dos componentes (...) só podem ser compreendidos se 
considerada a existência, os movimentos ou o comportamento 
de outros componentes (...), mesmo que entre eles não ocorra 
uma troca explícita.

Essa compreensão implica mudanças signifi cativas nas práticas cotidianas 
da Educação Infantil. Em primeiro lugar, evidencia-se que interagir não 
necessariamente signifi ca fazer algo junto com outra pessoa. Enquanto observa 
um colega, ouve uma fala, percebe uma reação, a criança está em processo de 
interação mesmo que, fi sicamente, esteja distante da ação observada. Muitas 
vezes, a simples presença de um ou outro componente do grupo modifi ca 
completamente o comportamento dos demais. 

Em segundo lugar, destaca-se que olhar, ouvir, observar são ações 
eminentemente ativas apesar de não implicarem em movimentos corporais. 
A noção de atividade também amplia-se considerando os processos mentais 
dinâmicos que são realizados ininterruptamente pelas crianças em suas 
vivências. 

Em terceiro lugar, fi ca marcada a necessidade da organização de espaços 
livres em que as crianças possam estar em contato visual e tátil com as demais 
e escolher movimentarem-se em diversas direções, caso assim desejem. 
Quando bebês fi cam presos em berços e carrinhos, impossibilitados de girarem, 
de assentarem-se, observarem livremente em todas as direções, moverem-se 
conforme seus interesses, suas possibilidades interativas fi cam comprometidas 
e evidentemente empobrecidas. Mesmo os bebês mais novos, que ainda não 
conseguem assentarem-se sozinhos, podem estar escorados com almofadas 
ou, com a ajuda de um adulto, podem estar em contato com seus companheiros. 

Do mesmo modo, as crianças do segundo ciclo da Educação Infantil, que forem 
obrigadas a fi car em suas cadeiras todo o tempo, sem liberdade de movimentar-
se pela sala, de conversar com os colegas, de trocar ideias sobre uma 
atividade que estão realizando, também terão suas possibilidades interativas 
comprometidas. 

Finalmente, reforça-se a compreensão de que as interações se realizam por 
meio de diversas manifestações e não exclusivamente pela linguagem oral. Por 
meio de expressões corporais e faciais, do olhar, choro, sorrisos, balbucios e 
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movimentos diversos as crianças vivenciam regulações recíprocas em que o 
comportamento de uma modifi ca o comportamento de outra infl uenciando suas 
ações e possibilitando o desenvolvimento de novas habilidades em diálogos 
não verbais que são ininterruptamente vivenciados. 

A compreensão da existência de um campo interativo para além das interações 
diretas eleva a concepção deste eixo estruturador para um novo patamar. Nesta 
perspectiva, novamente será necessário o exercício do pensamento complexo 
uma vez que não existem aspectos isolados, mas elementos em constante 
inter-relação que se infl uenciam e se modifi cam reciprocamente. 

Nesse sentido, as interações deverão ser consideradas a partir dos sujeitos 
envolvidos, suas culturas, seus contextos sociais, suas formas de expressão, o 
ambiente em que elas se dão, os objetos e artefatos culturais disponíveis, o tempo 
histórico em que acontecem, mas também nas suas conexões e associações, 
suas relações de proximidade e de subordinação, seus entrelaçamentos, a 
sinergia que se estabelece entre o grupo, as trocas que acontecem, estes e 
tantos outros elementos envolvidos numa rede complexa de signifi cações em 
que pessoas e contextos se constituem reciprocamente. 

Quando se considera o campo interativo de cada um dos agrupamentos de 
crianças, professores e educadores devem se atentar para o desenvolvimento 
de uma habilidade de extrema importância e signifi cado na vida social dos seres 
humanos: a empatia. 

De acordo com Sampaio, Camino e Roazzi (2009, p. 214) citando Rogers 
(1985/2001b): 

empatia era vista não apenas como uma resposta refl exa ao 
comportamento do outro mas também como uma habilidade 
aprendida/ desenvolvida que envolve o estabelecimento de 
vínculos cognitivo-afetivos entre duas ou mais pessoas, durante 
os quais alguém se permite, deliberadamente, sensibilizar-se e 
envolver-se com a vida privada de outros.

Este conceito apresenta a empatia como uma habilidade aprendida e 
desenvolvida e, nesse sentido, deve ser considerada nos planejamentos e 
atividades realizadas no cotidiano da Educação Infantil. 

Apesar de apresentar uma predisposição inicial para se interessar pelo outro, 
as crianças devem ser orientadas a observar seus companheiros, suas 
necessidades, suas difi culdades, suas reações emocionais e desenvolver 
estratégias para lidar com as diversas reações pessoais e sociais de modo a agir 
colaborativamente umas com as outras. A relação social entre os participantes 
do grupo deve ser observada pelos seus componentes com a mesma acuidade 
com que se observa um experimento ou que se discutem as características de 
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um objeto, ou seja, a vida social e a maneira como as pessoas se comportam 
umas com as outras nas diversas situações deve ser transformada em objeto 
de conhecimento.  

A sociedade atual prescinde de indivíduos que tenham bem desenvolvidas 
suas habilidades de atuação e inserção social. Se são esperados das crianças 
comportamentos solidários, colaborativos e socialmente saudáveis, deve-se 
estabelecer propostas concretas, frequentes e regulares para a vivência e o 
desenvolvimento destas habilidades e não esperar que elas se concretizem 
unicamente por meio de oportunidades espontâneas e eventuais. 

Desenvolver a empatia pressupõe prestar atenção no outro o que exige 
descentração do pensamento e motivação explícita por uma pessoa que não seja 
a si mesmo. Ao mesmo tempo, envolve componentes cognitivos, emocionais e 
comportamentais pois depende de que cada pessoa, intencionalmente, busque 
compreender a ação/ situação do outro, sensibilize-se por essa situação e elabore 
seu próprio comportamento em função das necessidades ou características que 
o outro esteja apresentando. 

Na Educação Infantil é necessário que as crianças sejam, sistematicamente, 
auxiliadas no desenvolvimento destas atitudes e habilidades.  

Creche Sonho de Criança
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No processo de constituição do grupo, as crianças coletivamente negociam, 
dividem e criam cultura com os adultos e umas com as outras no intuito de 
compreender e se inserir no contexto social do qual fazem parte, ao mesmo tempo 
em que atendem às curiosidades e demandas de si mesmas e do próprio grupo. 

As crianças estão ativa e seletivamente apropriando-se do mundo. De maneira 
coletiva e criativa, as crianças ressignifi cam a cultura na qual estão imersas, em 
função de seus interesses, necessidades e desejos. Portanto, as crianças não 
apenas adquirem os signifi cados do mundo internalizando valores e normas 
culturais, como também contribuem para sua produção, reprodução e mudança. 

O movimento das crianças, ao interagirem entre si e com os adultos, lhes 
permite participar do contexto social e, ao mesmo tempo, se diferenciarem 
dele. Nesse processo, as crianças desenvolvem uma identidade coletiva, um 
“sentimento de nós”, intimamente relacionado às identidades pessoais de cada 
uma delas. A apropriação desse “sentimento de nós” entre as crianças e entre 
essas e os professores e educadores constitui-se como fundamental para a 
plena participação de todos no contexto da Educação Infantil.  

De acordo com Corsaro (2011, p.36),

A reprodução interpretativa encara a integração das crianças 
em suas culturas como reprodutiva, em vez de linear. De acordo 
com essa visão reprodutiva, as crianças não se limitam a imitar 
ou internalizar o mundo em torno delas. Elas se esforçam para 
interpretar ou dar sentido a sua cultura e a participarem dela.  

Ao reinterpretarem o mundo as crianças criam cultura. Essa cultura, construída 
por pares de idade, é compreendida como as atividades, rotinas, artefatos, 
valores e interesses construídos e compartilhados pelo grupo de crianças 
na interação social. Há uma importante mudança no desenvolvimento social 
e cultural das crianças, uma vez que elas começam a perceber as próprias 
habilidades de produzir um mundo compartilhado - a cultura de pares - sem 
dependência direta dos adultos. 

Nesse movimento, as crianças buscam processar e compreender aspectos do 
mundo a que estão expostas por meio de brincadeiras, jogos e demais interações 
de modo que possam lidar com as informações e situações de maneira própria, 
reinterpretando-as. 

Nas situações cotidianas, as crianças são expostas a muitas informações que 
não conseguem compreender completamente, num primeiro momento – papéis 
e práticas sociais, valores morais, relacionamentos interpessoais, confl itos, 
emoções. Elas, então, passam a refl etir sobre o aspecto vivenciado, buscando 
interpretá-lo e compreendê-lo. 
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As crianças farão estas tentativas de muitas maneiras e em momentos diferentes, 
principalmente por meio de brincadeiras e do jogo simbólico, conhecido como 
faz de conta. Enquanto brincam, protegidas por uma personalidade que 
interpretam e que lhes possibilita penetrar em mundos desconhecidos, elas 
vivenciam sentimentos e pensamentos, elaborando conceitos, ressignifi cando 
experiências. 

Estes exercícios interpretativos irão possibilitar às crianças elaborarem 
conhecimentos sobre sua cultura, suas vivências em família e em outros grupos, 
sobre seus confl itos e medos, sobre os mais diversos aspectos em que pairar 
algum desconhecimento, curiosidade ou emoção. 

É importante frisar que o reconhecimento da cultura de pares e da sua 
especifi cidade não signifi ca seu isolamento da cultura escolar e da cultura mais 
ampla da sociedade. Seu reconhecimento signifi ca compreender o papel ativo 
das crianças em suas vivências cotidianas dentro de uma instituição educativa 
e de suas construções coletivas como sujeitos da infância. 

A cultura criada pelas crianças está em diálogo contínuo com a cultura escolar, 
a cultura social e as diversas culturas familiares presentes no grupo. São 
maneiras das crianças compreenderem o mundo e suas culturas ao mesmo 
tempo em que se projetam neles de maneira pessoal e particular. 

Professores e educadores precisam compreender o signifi cado deste processo 
de criação por parte das crianças de modo a possibilitar oportunidades, tempos, 
materiais para suas interações, brincadeiras e elaborações a respeito das 
diversas vivências nas quais, continuamente, reconstroem e criam cultura. 

O papel dos professores e educadores 

Cada professor e educador participa da constituição de um grupo juntamente 
com as crianças de uma determinada faixa etária, acompanhado pela instituição 
educativa como um todo – coordenadores, auxiliares e direção. Suas ações 
e decisões devem estar em consonância com o Projeto Político Pedagógico 
da instituição, assim como com as Proposições Curriculares para a Educação 
Infantil de Belo Horizonte e com os documentos ofi ciais nacionais. Portanto, 
o contexto local de uma turma mantém estreita relação com o contexto mais 
amplo das políticas educacionais.

Além disso, a organização do trabalho pedagógico que considera as interações 
como eixo estruturador deve estar pautada pelo respeito incondicional à 
criança como sujeito social e de direitos. Um respeito profundo às crianças e 
suas famílias é explicitado por meio do acolhimento, da atenção, do interesse, 
do olhar, da escuta, dos gestos, da fala, da observação, do planejamento, da 
organização do ambiente, dos materiais e do tempo destinado a cada atividade 
proposta. 
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Isto signifi ca assumir que uma prática educativa de qualidade não está 
dissociada da criação de vínculos afetivos respeitosos entre crianças, suas 
famílias, professores e educadores. Do mesmo modo que não está dissociada 
da realização das atribuições profi ssionais daqueles que estão numa instituição 
de Educação Infantil. 

Considerando a importância das interações nos processos de aprendizagem 
e desenvolvimento e o movimento dialético entre os níveis interpessoal e 
intrapessoal na constituição das identidades dos seres humanos, ressalta-
se, neste momento, a importância do papel do adulto nas diversas vivências 
realizadas cotidianamente nas instituições de Educação Infantil. 

Cabe aos professores e educadores organizarem as condições físicas, materiais 
e estruturais de modo a oferecer às crianças oportunidades signifi cativas 
de interagirem, em diferentes momentos, entre si, com os demais adultos, 
com crianças de outras faixas etárias, consigo mesmas, com os objetos e 
artefatos culturais, em situações intencionalmente planejadas, estruturadas ou 
semiestruturadas, sempre sob sua supervisão atenta. 

EM Professor Christovam Colombo dos Santos

Uma das formas privilegiadas dos profi ssionais organizarem estas vivências é 
por meio das rotinas culturais. A importância da organização das rotinas culturais 
é fundamental, em particular no interior das instituições educativas, uma vez 
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que “elas fornecem a todos os atores sociais a segurança e o entendimento 
partilhado de pertencimento a um grupo social” (Corsaro, 2011, p. 32). 

As rotinas são elementos estruturadores para as crianças desde o seu 
nascimento. Não são exclusivas do ambiente institucional educacional, pois toda 
família possui rotinas próprias às quais as crianças são submetidas: horários 
em que os membros da família regularmente saem ou chegam; o lugar em que 
são colocados os objetos de uso diário; os rituais de preparação de alimentos, 
banho, sono; a estrutura das atividades dos dias da semana e dos fi nais de 
semana e tantos outros. 

Quando passam a frequentar uma instituição de Educação Infantil, as crianças 
apoiam-se na rotina diária para sentirem-se seguras, para compreenderem sua 
ação durante sua estadia na instituição, para controlar o passar do tempo. 

Da mesma forma, as rotinas possibilitarão às crianças conhecerem o tipo 
de ação que é própria do ambiente educacional: o que se faz naquele lugar, 
como se faz, com quem, com que periodicidade. As rotinas, portanto, fornecem 
informações importantes sobre as práticas que se realizam em uma instituição 
de Educação Infantil possibilitando às crianças compreenderem melhor qual o 
papel e a função daquele ambiente. 

Como elemento cultural, as rotinas fornecem signifi cados sobre o grupo social 
no qual estão inseridos os sujeitos, seus papéis e suas ações. É a previsibilidade 
de tais rotinas que possibilita a construção de um quadro de referências a partir 
do qual o conhecimento cultural pode ser produzido, evidenciado e interpretado. 

A existência e funcionamento das rotinas possibilitam que cada criança insira-
se no grupo e na dinâmica da turma de maneira autônoma, sem a dependência 
direta e constante de um adulto que lhe diga o que acontecerá em seguida e 
como acontecerá. 

Por outro lado, a repetição de tais rotinas propicia, paradoxalmente, oportunidades 
de mudanças nas formas de participação das crianças, possibilitando elaboração 
e enriquecimento, ou mesmo transformação das atividades.

Assim, é função primordial dos professores e educadores, acompanhados pelo 
coletivo da instituição, organizar as rotinas com seu grupo de crianças. Tal 
organização deve ser baseada, como já dito, nos documentos ofi ciais e, de modo 
particular, na observação cuidadosa e criteriosa das crianças que compõem a 
sua turma. Inquestionavelmente, a organização e defi nição das rotinas precisam 
estar a serviço das crianças e suas necessidades primordialmente e não em 
função de aspectos administrativos como horários de funcionários, rodízio de 
professores e educadores ou quaisquer outros interesses particulares dos 
adultos. Este documento reafi rma a criança como foco das práticas educativas 
e sua centralidade na realização de todas as atividades dentro das instituições 
de Educação Infantil. 
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A rotina precisa considerar momentos variados em que toda a turma trabalhará 
junta, outros momentos em que serão organizados pequenos grupos de acordo 
com os interesses diversos das crianças, momentos em que serão propostas 
atividades individuais e ainda, momentos da turma com outras turmas de idades 
diferentes. Deverá contemplar a movimentação em múltiplos espaços de acordo 
com cada instituição: a sala da turma, salas de outras turmas, pátio, parquinho, 
horta, quadra, sala de multiuso, rua, praça, e tantos outros. Deverá, ainda, 
estar de acordo com as necessidades do grupo de crianças considerando-se as 
características de cada faixa etária, com momentos de repouso, alimentação, 
higiene, banho de sol, acolhimento e despedida. 

A rotina deve ser discutida e negociada com as crianças diariamente, no início 
das atividades e também avaliada por elas ao fi nal de cada dia. Estes processos 
garantem a participação das crianças na elaboração da rotina, o conhecimento e 
compreensão das atividades propostas e da sequência em que serão realizadas 
bem como sua implicação direta na realização do planejamento acordado.

            

UMEI Vila Conceição

Como todos os elementos curriculares, a rotina precisa ser construída a partir 
da observação das características e necessidades do grupo de crianças. 
Periodicamente, precisará ser reavaliada a partir da observação dos avanços e 
difi culdades da turma, da pertinência das atividades propostas, da distribuição 
adequada dos diversos tipos de organização da turma no decorrer de cada 
semana, do tempo destinado a cada atividade. Como componente do trabalho 
pedagógico, a adequação da rotina deverá ser observada, refl etida e avaliada 
continuamente para que possibilite o alcance dos objetivos desejados. 

Isto implica uma postura genuína de esforço intelectual, abertura e 
questionamento por parte dos professores e educadores, em relação ao tão 
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conhecido e familiar contexto da instituição de Educação Infantil. Pretende-se 
que os profi ssionais proponham-se o constante exercício de estranhamento 
daquilo que lhes é comum e cotidiano para que alcancem uma avaliação dos 
processos e procedimentos que seja consistente e o mais imparcial possível. 

O contexto institucional e de cada turma precisam ser interrogados 
constantemente. Esses contextos são familiares tanto pela trajetória pessoal 
de cada professor e educador como alunos que foram, quanto pela própria 
inserção profi ssional. Rotinas e procedimentos são tacitamente aceitos por 
estarem presentes no cotidiano escolar “desde sempre”. Muitas vezes, o caráter 
histórico e cultural das instituições educativas é esquecido. 

Nenhuma característica é imutável e, grande parte da Educação Infantil que hoje 
existe, foi uma construção bastante recente. Pessoas e instituições mudam de 
acordo com o momento histórico, a sociedade em que estão inseridas, as culturas 
ali presentes. É dentro deste paradigma que os profi ssionais da Educação 
Infantil precisam se situar. Interrogando e sendo interrogados continuamente 
sobre as ações que estão propondo, os materiais que estão oferecendo, as 
intervenções que estão realizando, a maneira de se comportarem e conduzirem 
o processo educativo de cada grupo de crianças. 

O grau de familiaridade que professores e educadores têm com o contexto 
escolar pode se constituir um empecilho se estes considerarem o contexto e 
seus elementos como defi nitivos. Faz-se fundamental uma refl exão sistemática 
e crítica sobre o que se julga como conhecido para que aconteça um “re-
conhecimento” deste mesmo contexto. 

O reconhecimento e o estranhamento em relação ao contexto educacional 
podem trazer novas perspectivas para a organização do trabalho pedagógico 
em cada turma e em cada instituição. Questionando elementos que poderiam 
ser considerados defi nitivos, cada professor e educador estará aberto para 
perceber aspectos que antes talvez passassem despercebidos. A organização 
do trabalho pedagógico baseada na observação do cotidiano está ilustrada no 
ciclo a seguir: 
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CRIANÇAS

AÇÃO

PLANEJAMENTO OBSERVAÇÃO

REFLEXÃO REGISTRO

O trabalho pedagógico com as crianças inicia-se com a observação sistemática. 
A elaboração de algumas perguntas auxilia esse processo: “Quem são essas 
crianças?”, “Como elas interagem entre si? Quais confl itos acontecem? Como 
elas interagem com os artefatos culturais e com o ambiente?”, “Como elas 
brincam?”, “Quais são os grupos de amizade?”, “Quais são seus interesses?”, 
“Sobre o que elas conversam?”, “Como as crianças participam das atividades 
propostas?”, “Quais são as suas expectativas, e as de suas famílias, em relação 
à instituição educativa?” e tantas outras.

É necessário também o registro das observações feitas. Podem ser feitas 
anotações de cenas observadas, das falas das crianças, como também das 
impressões pessoais e refl exões dos professores e educadores. É possível 
também fotografar ou fi lmar o cotidiano, pedindo às crianças que realizem estes 
registros, e conversar com elas sobre o que pensam das cenas registradas. 
As anotações e fotografi as podem ser retomadas e facilitam um olhar de 
estranhamento em relação aos acontecimentos.

Com base nesses registros, perguntas mais específi cas em relação a cada 
agrupamento de crianças podem ser elaboradas: “Em quais momentos as 
crianças mostram-se mais concentradas, calmas, agitadas?”, “Quais crianças 
mostram-se mais confi antes, mais inseguras?”, “Há alguma criança isolada do 
grupo?” etc.
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Associação Assistencial São Tiago

Uma possibilidade interessante de registro é a elaboração de um sociograma, 
uma representação gráfi ca que auxilia a visualização das várias relações entre 
os sujeitos que formam um grupo. 

A seguir, como exemplo, é apresentado um sociograma organizado a partir das 
observações em uma turma com crianças de quatro e cinco anos de idade, 
numa instituição municipal de Educação Infantil (Neves, 2010, p. 112):

Renata

Wanda

Carlos

Gilberto

Taís

Tales
(criança com  

paralisia 
cerebral)

Bruno           Vander

Luiz              Lúcio

Yasmin

Júnia (entrou em 06/08/08)

Jade                     Ivana
(Irmãs gêmeas - entraram em 17/08/08)

Júlio (entrou em 01/10/08)

Gabriela (saiu da escola em agosto)

Antônio

Legenda:
Traços: Relações de brincadeiras e conversas frequentes
Elipses: Grupos estáveis de brincadeiras e conversas
Nomes em negrito: Crianças que acompanhei no Ensino Fundamental

Amanda

Isadora

Rafael

Hiago

Marcela

Miriam
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Com base nesse tipo de registro e nas observações dos professores e 
educadores, pode-se perguntar o que essa rede de interações informa e o que 
fazer a partir dessas informações. Por exemplo, “Quais crianças estabeleceram 
relações estáveis e quais não o fi zeram?” “Quais crianças conseguem relacionar-
se com outros colegas para além de seu grupo mais próximo e quais as que 
se mantém apenas no próprio grupo?” “Que crianças transitam por relações 
apenas com colegas do mesmo sexo e quais tem companheiros do sexo 
oposto?” “Quais crianças permanecem isoladas?” e tantas outras observações 
que contribuirão para a intervenção e atuação do adulto responsável por cada 
grupo de crianças de modo que estas avancem do ponto em que estão e 
modifi quem seus comportamentos. 

A partir do conjunto de informações produzidas pelas observações e por meio 
dos registros, cada professor e educador planejará as atividades, os materiais 
e demais recursos necessários, o tempo destinado às atividades e sua 
periodicidade, as estratégias que adotará com a fi nalidade de fazer com que 
seu grupo de crianças amplie cada vez mais suas possibilidades interativas. 

Ao colocar em prática seu planejamento, o adulto deverá manter constante 
a postura de observação e registro que lhe auxiliarão na avaliação sobre o 
processo efetivado. Com base nestas observações e registros serão feitas 
refl exões individuais ou coletivas e todo o ciclo recomeçará, dando início a 
novos planejamentos.

Ao considerar as interações como eixo estruturador da prática pedagógica e dos 
processos de aprendizagem e desenvolvimento do ser humano, professores e 
educadores devem manter constantes algumas perguntas sobre as relações 
que seu grupo de crianças está efetivando. 

Naturalmente, faz-se necessário considerar os ritmos individuais de cada criança 
e as formas próprias que cada uma constrói, ao longo de sua história pessoal e 
coletiva, de se relacionar com o mundo e com os outros. Mas, como profi ssionais 
responsáveis pela condução do grupo, os professores e educadores devem manter 
atenta observação sobre estas relações, questionando-as constantemente.

Perguntas devem ser formuladas em relação às crianças que não estão 
relacionando-se com as demais, mas também em relação às crianças que 
estejam em grupos estáveis de amizade, tais como: “As crianças estão 
construindo relações solidárias e construtivas entre si?” “Há alguma criança com 
perfi l mais centralizador?” “Quais as crianças que exercem maior infl uência sobre 
as demais?” “Como mediar as relações de amizade?” “Como ajudar as crianças 
a se situarem de maneira diferente uma em relação à outra?” e tantos outras 
perguntas que surgirem de acordo com as situações vivenciadas e observadas.

Um importante aspecto a ser considerado é o estabelecimento de relações 
sociais entre as crianças com e por meio dos brinquedos. Deixar um colega 
brincar, emprestar ou não um brinquedo tornam-se códigos de sociabilidade 
entre as crianças, signifi cando ser aceito pelo grupo e implicando no gostar 
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ou não do colega. Naturalmente, deverão ser consideradas a faixa etária das 
crianças e o grau de egocentrismo de cada uma, pois estes também são fatores 
que interferem na capacidade de cada criança de ceder sua vez, compartilhar 
objetos e atenção das pessoas. De qualquer maneira, os momentos de 
brincadeiras entre as crianças são oportunidades riquíssimas de interação entre 
elas, entre elas e os adultos, entre elas e os objetos culturais, tornando-se fonte 
para muitas observações por parte dos professores e educadores. 

A Roda de Conversa com a turma se constitui em outra estratégia para explicitar 
a rede de interações que se estabelece nos grupos e construir, coletivamente, 
algumas respostas e formas de agir.

Esta estratégia é considerada como uma possibilidade privilegiada para o 
trabalho pedagógico da Educação Infantil uma vez que possibilita a construção 
de uma prática dialógica com as crianças. As rodas são situações em que 
todo o grupo tem a oportunidade de falar e de escutar. Nesses momentos, a 
atuação atenta e respeitosa dos professores e educadores é fundamental para 
que seja possível a organização e o questionamento das regras de convívio e 
da sua rotina diária, o estabelecimento de formas de participação no grupo, a 
refl exão sobre sentimentos, a resolução de confl itos e a construção coletiva de 
conhecimentos de tal modo que tanto os adultos quanto as crianças possam se 
expressar e ampliar suas refl exões a respeito de seus processos de convivência. 
A roda de conversa possibilita momentos de negociação conjunta a respeito de 
diversos aspectos da prática pedagógica relacionados com a cultura escolar 
nessa etapa da Educação Básica.

O diálogo em grupo possibilita às crianças o exercício refl exivo sobre 
sentimentos, ideias, pensamentos, atitudes. Ao falarem e escutarem seus 
colegas, todo o grupo terá a possibilidade de elaborar cognitivamente e com 
maior consciência aspectos que estejam mobilizando-os internamente e 
sobre os quais só adquirirão clareza se tiverem a oportunidade organizada 
de pensarem a respeito. Além disso, pode ser uma oportunidade riquíssima 
de desenvolvimento da linguagem oral e das habilidades de expressão e de 
organização do pensamento. 

Geralmente, as crianças mais novas, como as crianças do primeiro ciclo da 
Educação Infantil, não conversam entre si mas dirigem suas falas para o adulto 
do grupo. Elas conversam então com os professores e educadores, mesmo que 
estejam em roda com todos os demais colegas. O adulto deverá administrar as 
interações na roda, conversando também e ajudando todos a estabelecerem 
níveis mais elaborados de diálogo de tal modo que, progressivamente, elas 
sejam capazes de conversarem umas com as outras.

Inicialmente, o pensamento das crianças gira em torno dos mais diversos 
assuntos e aspectos de suas vidas de forma desorganizada. À medida que elas 
têm oportunidades de refl etirem e falarem sobre seus pensamentos e ideias, 
estes vão fi cando mais organizados e coesos até que seja possível que elas se 
expressem de forma clara e coerente. 
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É muito importante que os professores e educadores proporcionem, 
sistematicamente, momentos em que as crianças precisem elaborar argumentos 
sobre suas ideias. Levá-las a elaborarem intencionalmente o que pensam e 
a maneira como expressam o que pensam deve ser intenção constante dos 
profi ssionais da Educação Infantil. Nestes casos, é bastante indicado que 
sejam feitas rodas de pequenos grupos para que todas as crianças tenham 
oportunidade de se expressarem.

É fundamental, portanto, que a organização do trabalho pedagógico garanta 
as diversas interações entre os sujeitos por meio de atividades e estratégias 
intencionalmente planejadas, com tempos específi cos dentro da rotina, espaços 
e materiais adequados, instigantes e provocativos para que elas ocorram. A 
alternância entre atividades contextualizadas e orientadas pelos professores 
e educadores e atividades escolhidas pelas próprias crianças é igualmente 
importante, considerando as especifi cidades próprias de cada idade.

Considerando a organização do trabalho pedagógico e as interações por ele 
proporcionadas ou difi cultadas, há outro aspecto de grande impacto. Entretanto, 
este é um impacto negativo e que precisa ser eliminado: o tempo de espera das 
crianças. 

Na maioria das vezes, o tempo de espera é resultado do planejamento centrado 
no adulto, em que as crianças, após realizarem uma atividade proposta, devem 
permanecer quietas, assentadas e caladas, aguardando que o restante de seus 
colegas fi nalize a atividade ou aguardando a chegada de momentos pré-fi xados 
na rotina como o momento das refeições, o momento da saída ou o momento 
da entrada de outro professor na turma.

Creche da Ação Social da Paróquia Bom Pastor
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Essa situação, ainda muito comum no cotidiano educacional evidencia uma 
organização que privilegia sempre as ações individuais das crianças propostas 
para toda a turma, sem possibilidades de ação autônoma de uma criança ou 
de um grupo de crianças. O adulto após propor uma atividade assume o papel 
de controlar as crianças, garantindo que aquelas que fi nalizarem a tarefa em 
primeiro lugar, não difi cultem a concentração e a atuação das demais.

Propostas desta natureza buscam uniformizar os processos de desenvolvimento 
e aprendizagem das crianças, levando-as a adequarem seus ritmos umas às 
outras por meio da espera passiva. 

Quando propõe uma atividade que irá abranger toda a turma ao mesmo tempo, 
cada professor e educador deverá prever e planejar juntamente com as crianças, 
os materiais e/ou brinquedos que estarão à disposição para aquelas crianças 
que têm um ritmo mais acelerado e tiverem realizado a atividade proposta antes 
de seus colegas. 

Estas crianças, por sua vez, deverão ser orientadas sobre como agir de 
maneira a não perturbarem o ambiente, não provocarem excesso de barulho 
ou movimentação que poderá atrapalhar seus colegas que ainda estiverem 
realizando a proposta inicial. 

Por exemplo, as crianças que acabaram uma pintura podem se levantar da 
mesa e conversar com outro colega que também já tenha terminado ou podem 
pegar um livro do seu interesse. A organização do ambiente da sala de aula, com 
uma diversidade grande de artefatos culturais, deve garantir a possibilidade de 
várias atividades acontecendo ao mesmo tempo, sem que as crianças precisem 
esperar passivamente.

O tempo de espera é uma realidade que precisa ser abolida das práticas 
pedagógicas nas instituições de Educação Infantil, possibilitando às crianças 
atuarem de maneira mais autônoma e consciente no decorrer do dia e na 
transição entre atividades diferentes.

Quando se considera as interações como eixo estruturador do trabalho 
pedagógico, muitos aspectos da prática tem sua importância e signifi cados 
redimensionados. O profi ssional da Educação Infantil passa a ter a 
responsabilidade de estar atento a elementos sutis do comportamento das 
crianças que fornecem informações preciosas sobre seus processos de 
desenvolvimento de habilidades de atuação e inserção social. 

Nesse sentido, atividades passam a ser planejadas considerando-se aspectos 
específi cos de um determinado momento no decorrer do ano letivo ou de 
situações que estejam acontecendo em uma determinada turma de crianças. 
Um exemplo bastante signifi cativo são os períodos de adaptação. 

Comumente, a cultura escolar considera como período de adaptação os dias 
iniciais do ano letivo quando adultos e crianças passam a conviver num novo 



Desafios da Formação

grupo. Entretanto, para além deste momento que é muito importante, os períodos 
adaptativos são frequentes também no decorrer do ano, com uma abrangência 
menor, mas não menos signifi cativos.

No início do ano letivo, todo o conjunto de crianças e adultos está em fase 
de identifi cação da nova realidade em que estão inseridos: um novo espaço, 
pessoas desconhecidas, rotinas diferentes das que estão acostumados, jeitos 
de ser e de agir novos para todos. Este é um período crítico em que todos os 
profi ssionais da instituição devem estar inteiramente à disposição das crianças 
e de suas necessidades, a fi m de lhes oferecer uma transição casa-instituição 
educativa menos traumática.

Cada criança reagirá a esta nova realidade à sua própria maneira. Existem 
aquelas que apresentam grandes difi culdades de se adaptarem, chorando 
muito, apresentando difi culdades para se separarem da família ou até mesmo 
fi cando caladas, imóveis, aparentemente sem reação alguma. Existem aquelas 
que apresentam maior difi culdade de se lançar nas novas experiências apenas 
por alguns dias e, logo, fi cam mais acostumadas e soltas. E existem crianças 
que não demonstram difi culdades desde os primeiros dias, dispondo-se a 
participar e interagir de maneira tranquila.

Todas estas reações são absolutamente normais. Não existe medida de tempo 
ou de reações para a adaptação das crianças. Cada uma transporá este período 
à sua própria maneira. Cabe a cada professor e educador realizar observação 
atenta das diversas reações de cada criança, as preferências que demonstram, 
os momentos em que fi cam mais calmas, os estímulos que lhes despertam maior 
interesse a fi m de propor atividades que lhes oportunizem maior segurança e 
prazer até que, progressivamente, consigam soltar-se. Mesmo as crianças mais 
velhas, que já frequentaram a instituição em anos anteriores podem apresentar 
difi culdades de adaptação, o que é perfeitamente aceitável. 

No processo de adaptação, algumas crianças demonstram apego por uma 
pessoa ou por um objeto como referência para sua segurança. Esta é uma 
reação bastante comum. A pessoa pode ser um adulto que não necessariamente 
será seu professor ou educador, ou uma outra criança. O objeto pode ser de 
sua casa ou outro, da própria instituição, que tenha despertado seu interesse e 
pelo qual ela demonstre afeto. 

Entretanto, a escolha é sempre da criança. É ela quem defi nirá seu objeto de 
apego e não o adulto. Do mesmo modo é a criança quem defi ne com que 
pessoa irá se identifi car inicialmente. Cabe à instituição educativa perceber as 
preferências das crianças e garantir que, neste período delicado, seus objetos de 
apego sejam mantidos ao seu alcance até que a própria criança, gradualmente, 
passe a interagir com mais pessoas e mais objetos e vá desapegando-se 
daqueles específi cos. 
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Creche Centro Infantil Amélia Crispim

Nas instituições educativas, que têm a característica de serem espaços coletivos 
de convivência, os professores e educadores devem compreender que a relação 
de afeto e apego das crianças não precisa ser somente no binômio professor-
criança, o que inclusive seria inviável considerando-se que cada adulto tem 
sempre um coletivo de crianças sobre sua responsabilidade e não poderia 
oferecer atenção individualizada a todas, todo o tempo. 

Nesse sentido, as relações de afeto entre as crianças e das crianças com outros 
adultos da instituição devem ser potencializadas como aspecto extremamente 
saudável para a inserção e convivência social.

A adaptação de cada criança tem características próprias. Cada uma, de acordo 
com aspectos pessoais e subjetivos e também de acordo com as experiências 
que vivencia, desenvolve segurança e familiaridade com novos ambientes 
e pessoas diferentes daquelas com quem já está habituada a conviver, num 
determinado tempo. Não existe defi nição de dias ou meses para que o processo 
de adaptação de uma criança esteja consolidado. Nem sempre a ausência do 
choro é um indicador defi nitivo da segurança da criança. Mesmo que o choro 
tenha cessado é necessário observar outras reações como alimentação e sono, 
estabelecimento de amizades, permissão para aproximação de outros adultos 
e tantas outras. 

Muitas vezes, as instituições educativas demonstram pressa em relação à 
adaptação das crianças estipulando prazos uniformes para todas estarem 
integradas ao ambiente escolar e à rotina. Esta é uma atitude inadequada pois 
o tempo do adulto não corresponderá necessariamente ao tempo da criança. 
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Cada uma deverá ser observada individualmente e, caso seja necessário, um 
período mais longo de adaptação, inclusive com fl exibilidade de horários e 
atividades, deverá ser criado para as crianças que necessitarem deste artifício, 
sempre em articulação com as famílias e suas necessidades.  

Ainda no que se refere ao período de adaptação, devem ser garantidas as 
mesmas práticas e direitos às crianças que ingressarem na instituição no 
decorrer do ano letivo, considerando que a adaptação é da criança em relação 
ao novo ambiente. Por isso, a adaptação independe da época do ano em que a 
criança começa a frequentar a instituição educativa. Assim, todos os cuidados 
próprios do período de adaptação devem ser realizados sempre que uma nova 
criança for admitida, de modo a lhe oferecer as melhores condições para seu 
ingresso e completa inserção no grupo.

Para além do início do ano, há momentos em que algumas crianças ou uma 
criança em particular pode apresentar difi culdades de interação em função de 
alguma nova adaptação que esteja vivenciando. Por exemplo, a chegada de um 
novo bebê na família, períodos de doenças mais graves, situações emocionais 
confl itantes como divórcio ou falecimento na família, a troca do professor da 
turma e outras situações que podem causar instabilidade emocional, requererem 
maiores cuidados e novas adaptações na convivência dentro da instituição 
educativa. Podem ocorrer também, momentos de alteração emocional em 
que não seja identifi cada nenhuma causa específi ca. Aspectos próprios do ser 
humano e de seu psiquismo. Independentemente do motivo, o que cabe aos 
professores e educadores da Educação Infantil é buscar garantir ao seu grupo 
de crianças e a cada uma individualmente, a atenção e o olhar cuidadoso que 
lhe assegurarão o atendimento às necessidades particulares em cada momento 
de seu desenvolvimento.

Considerando-se as interações que acontecem nas instituições educativas há 
mais um aspecto de importância fundamental: a relação família-escola. 

As interações entre famílias e instituições educativas se iniciam no momento 
em que aquelas decidem usar o serviço destas, muito antes do ingresso da 
criança no cotidiano educacional. Nesse momento, as famílias, por motivos 
diversos, escolhem as instituições que poderão atendê-las da melhor maneira 
dentro de suas necessidades e expectativas. E realizam projeções sobre como 
virá a ser o atendimento de sua criança em um ambiente completamente 
diferente daquele da família. Muitas vezes, a decisão de colocar a criança numa 
instituição educativa gera angústia e ansiedade nos pais, o que, naturalmente 
irá se refl etir na maneira como eles se relacionarão com esta nova realidade. 

Família e instituição educativa são dois âmbitos diferentes da vida das crianças 
que precisam coexistir e se complementar a fi m de garantir o melhor atendimento 
a elas durante todo o período em que frequentarem esta etapa da Educação 
Básica. É muito importante que as instituições preparem-se para acolher as 
famílias da mesma maneira como se preparam para acolher seus fi lhos.   
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Ao serem informadas com detalhes a respeito do trabalho que é realizado 
em cada instituição, ao terem oportunidades de participarem de momentos 
do cotidiano escolar, ao receberem informações frequentes e consistentes 
a respeito do desenvolvimento de seus fi lhos as famílias vão, aos poucos, 
sentindo-se mais seguras e tranquilas para deixarem suas crianças sob a 
responsabilidade destes novos parceiros. 

Famílias e instituições educativas, muitas vezes, possuem concepções diferentes 
e variadas sob os mais diversos aspectos da vida. Como representantes de 
múltiplas culturas, é fundamental que sejam explicitados os valores, as crenças, 
os pontos de vista de cada um dos sujeitos envolvidos nesta interação na 
procura constante de realizar aproximações respeitosas e que possibilitem a 
ampliação dos universos culturais de cada uma das partes. Encontrar pontos 
de convergência entre modos de ser diferentes deve ser uma busca incessante 
por parte dos atores desta relação social. 

Uma boa maneira de se iniciar essa busca é criar estratégias de inserção das 
famílias no cotidiano institucional como participantes efetivos dos processos de 
aprendizagem e desenvolvimento de seus fi lhos. Muitas vezes, as instituições 
educativas chamam as famílias apenas para discutirem difi culdades de 
comportamento das crianças. Essa situação é extremamente desconfortável 
para as famílias que, muitas vezes, são apenas responsabilizadas sem que se 
ofereçam oportunidades de construção e parceria efetiva em relação à educação 
das crianças. Ao mesmo tempo, as instituições que adotam esta postura acabam 
demonstrando incapacidade de elaborarem estratégias pedagógicas em que 
todas as crianças sejam incluídas efetivamente.

É sabido que a inserção das famílias no cotidiano institucional é um dilema em 
função dos horários de trabalho e grandes atribulações das sociedades urbanas 
modernas. Entretanto, essa difi culdade não pode se tornar impedimento, e 
cada instituição deve buscar, juntamente com as famílias, as possibilidades de 
participação que sejam mais adequadas a ambos. Flexibilidade nos horários de 
atendimentos aos pais, reuniões coletivas em horários extra turno, estratégias 
de comunicação – como murais, painéis nas portas das salas, agenda escolar 
e outros que sejam diariamente utilizados - são possibilidades efetivas de 
aproximação entre famílias e instituição educativa.  

Os momentos de reunião pedagógica com as famílias de cada turma devem 
ser cuidadosamente planejados de modo que elas sintam-se acolhidas e 
escutadas. Cabe à instituição buscar apresentar o trabalho que é realizado 
com as crianças com uma linguagem clara, simples e acessível a pessoas 
que não estão habituadas ao vocabulário específi co da pedagogia. Ao mesmo 
tempo, os pais devem ser efetivamente escutados, pois mesmo que não sejam 
profi ssionais da educação, eles têm muito a dizer sobre suas crianças e sobre 
como elas vivem e se desenvolvem. É desejável que a instituição apresente 
propostas abertas à discussão com as famílias e que estas possam contribuir 
com planejamentos de projetos específi cos que serão realizados. Enfi m, as 
escolas e creches precisam efetivar a compreensão de que as famílias são 
parceiras no trabalho educacional com as crianças. 
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Os espaços, tempos e materiais para as interações

Como elementos intrínsecos às diversas práticas pedagógicas, a organização 
dos tempos, dos espaços e dos materiais deve ser analisada do ponto de vista 
da qualidade de sua contribuição para as interações, uma vez que considera-se 
como inquestionável sua intervenção nelas.  

As diversas formas como um mesmo espaço pode ser organizado pressupõem 
maiores ou menores possibilidades de interação entre as crianças, entre as 
crianças e os adultos, entre as crianças e os artefatos culturais e das crianças 
consigo mesmas. 

Primeiramente, serão considerados os móveis presentes em cada sala de 
atividades. A partir da idade de cada agrupamento de crianças, o tipo de 
mobiliário disponível interfere enormemente em seus processos interativos. 
Quanto menor as crianças, menos móveis devem existir no espaço, objetivando 
tornar disponível um ambiente que possibilite grandes deslocamentos como 
engatinhar, arrastar e andar. Sugere-se a presença de tapetes e almofadas 
coloridos, de materiais diversos, que sejam estimulantes para as crianças e 
lhes possibilitem tocar, arrastar, deitar, rolar, morder. Percursos elaborados com 
módulos de espuma revestidos por materiais coloridos e de fácil higienização 
são muito favoráveis às aproximações entre as crianças pequenas além de lhes 
favorecer ricas possibilidades de vivência da linguagem corporal.
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À medida que as crianças tornam-se mais velhas, é possível dividir mais o 
ambiente da sala, criando espaços menores separados por pequenas estantes 
ou biombos baixos de tal modo que as crianças possam movimentar-se pelos 
ambientes diferentes sem que o campo de visão delas e dos adultos fi que 
impedido. 

Estes espaços menores terão temas diversifi cados, com materiais adequados 
a cada uma das propostas e seu uso deverá sempre ser discutido com todas 
as crianças coletivamente, bem como a distribuição do tempo sufi ciente para o 
rodízio dos diversos grupos menores em todos os espaços disponíveis.

Mesmo as turmas formadas pelas crianças mais velhas da Educação Infantil – 
turmas de crianças com quatro e cinco anos de idade – devem buscar garantir 
espaço sufi ciente para movimentação, evitando salas lotadas de mesinhas 
e cadeiras e que as crianças permaneçam assentadas todo o tempo. Na 
Educação Infantil, é totalmente desaconselhável que as crianças assentem-se 
individualmente pois esta prática induz à centralização no adulto e difi culta as 
interações entre as crianças. 

Independentemente da faixa etária, os objetos de uso cotidiano das crianças 
como canecos para água e mochilas devem estar ao alcance de suas mãos. 
Todos os materiais afi xados nas paredes precisam estar ao alcance do campo 
visual e tátil delas, refl etindo a postura profi ssional que reconhece o direito das 
crianças de terem o ambiente disponível à sua curiosidade e livre ação.  

Ao começarem a frequentar uma instituição de Educação Infantil, o espaço 
da sala assim como os demais espaços são desconhecidos para as crianças 
que, progressivamente, vivenciarão um processo de apropriação destes 
espaços, passando a reconhecê-los como seus. Ao se apropriarem do espaço, 
as crianças o integram a suas vivências, criando raízes nele e deixando suas 
próprias marcas. Esse processo “refere-se muito mais a uma atitude e um 
sentimento em relação a um determinado espaço, portanto se diferenciando 
de uma simples ocupação momentânea” (Rossetti-Ferreira, Amorim, Silva e 
Carvalho, 2004, p. 163).

Nesse sentido, é imprescindível que as salas de atividades assim como toda a 
instituição de Educação Infantil sejam preenchidas com produções das próprias 
crianças, tais como pinturas, desenhos, escritas coletivas, bilhetes, esculturas 
e tantos outros. Essa atitude fornece às crianças, o sentimento de posse e de 
identifi cação com aquele ambiente ao mesmo tempo em que lhes demonstra a 
fi nalidade de tornar visível sua presença naquele espaço e as interações que 
nele acontecem.

Naturalmente, essa apropriação precisará ser possibilitada e incentivada pelos 
professores e educadores. E, nesse sentido, deverá ser planejada a partir 
da chegada das crianças e do conhecimento dos adultos a respeito de seus 
grupos. Rodas de conversas a respeito da organização espacial de cada sala, 
da distribuição dos objetos e até mesmo sobre a defi nição de cada um dos 
espaços são oportunidades muito valiosas para a apropriação das crianças 
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a partir da perspectiva da sua competência e centralidade nos processos 
educativos dentro das instituições de Educação Infantil.

Os materiais de uso cotidiano de cada sala devem representar as diversas 
etnias que existem em cada agrupamento de crianças e na sociedade em geral, 
de modo que cada uma possa reconhecer nos bonecos, nos brinquedos, nos 
objetos de decoração, as suas características físicas e culturais, a diversidade 
de expressões de gênero, de classe social, de idade, ampliando e fl exibilizando 
os padrões que já elaboraram.

Todo objeto é um artefato cultural e, portanto, está impregnado de signifi cados. 
Para além do signifi cado prático dos objetos, entendido como sua função, eles 
também expressam valores, normas culturais e, nesse sentido, devem ser 
avaliados continuamente com relação ao potencial educativo que cada um 
tem para a promoção de relações mais igualitárias entre homens, mulheres, 
pessoas de variadas raças e etnias, de diversas idades e condições sociais. 

Como exemplo, podemos citar as fantasias de super-heróis que são, na maioria 
dos casos para os meninos e de princesas para as meninas. Esta situação 
corriqueira reforça, nas crianças, os estereótipos de que meninos precisam ser 
fortes, viris e, muitas vezes até violentos. Já as meninas devem ser frágeis, 
delicadas e serem sempre salvas por um príncipe. 

No papel de problematizadores dos padrões sociais estabelecidos, os 
professores e educadores devem promover situações e discussões em que a 
sensibilidade masculina seja possibilitada bem como a força e determinação 
femininas. Posturas que percebem homens e mulheres como seres múltiplos e 
com o direito de expressarem e viverem seus diversos sentimentos.

Do mesmo modo, brinquedos, adereços e fantasias que supervalorizem o culto 
à beleza feminina contribuem para reforçar a cobrança cultural excessiva da 
beleza às mulheres em nossa sociedade. A presença de imagens de negros 
apenas como trabalhadores braçais estimula as crianças a pensarem que os 
trabalhos intelectuais não são adequados para pessoas da raça negra. Esses 
e tantos outros são exemplos que estão presentes no cotidiano das instituições 
de Educação Infantil e que reproduzem padrões que os próprios profi ssionais 
da educação reprovam. 

O que se pretende é apontar a importância de os adultos estarem contínua 
e constantemente analisando as práticas sociais que são realizadas no 
interior das instituições de maneira consciente e minuciosa. É de fundamental 
importância que os profi ssionais compreendam que nenhuma prática ou papel 
social é neutro e sempre representa uma concepção e visão de mundo. Ter 
consciência e clareza sobre os signifi cados subjacentes às relações sociais 
torna os professores e educadores mais atentos em relação às propostas que 
apresentam aos seus grupos de crianças. 

Compreender que o espaço é um segundo educador signifi ca materializar 
nele e na sua organização as concepções que fundamentam as Proposições 
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Curriculares para a Educação Infantil de Belo Horizonte. Portanto, os 
profi ssionais devem estar constantemente atentos a fi m de buscar garantir nas 
organizações espaciais a centralidade da criança, a valorização da diversidade, 
a promoção da igualdade racial e de gênero, a inclusão de todas as crianças, as 
especifi cidades das crianças com defi ciência, as interações com as famílias, as 
características dos ciclos da Educação Infantil, a cidade como espaço educador, 
a criança como sujeito competente e de direitos.

Para além de compreender, é também importante que, na organização dos 
espaços seja garantida igualitária distribuição de oportunidades para meninos e 
meninas utilizarem-se dos diversos ambientes. Meninas devem ser estimuladas 
às brincadeiras amplas, aos esportes, às escaladas tanto quanto os meninos. 
E estes últimos, às atividades mais concentradas, aos bordados, às atividades 
de confecção de bijouterias e adereços como as meninas. 

As instituições de Educação Infantil precisam contribuir para a problematização 
dos estereótipos de homem e mulher. De tal modo que as crianças vivenciem 
experiências socialmente atribuídas ao seu gênero, mas também vivenciem 
experiências socialmente atribuídas ao outro gênero que não o seu, tais como 
culinária, costura, construções e outras.

Considerando a organização temporal de modo a possibilitar as interações, 
os professores e educadores devem efetivar o planejamento e o trabalho 
pedagógico de cada turma de crianças e não de cada profi ssional. Deste modo, 
mesmo que um professor ou educador saia da sala e outro entre, não haverá 
ruptura de processos que estejam sendo realizados pelas crianças. 

A fragmentação do tempo e a consequente fragmentação das atividades é um 
aspecto da rotina escolar que diz respeito aos Ensinos Fundamental e Médio 
e não à Educação Infantil. Entretanto, muitas vezes, a transposição desta 
organização tem sido feita de maneira linear sem uma refl exão mais cuidadosa 
a respeito das características das crianças da primeira infância e de seus 
processos de desenvolvimento e aprendizagem.

De fato, as possibilidades e a fl exibilidade da Educação Infantil são muito 
mais enriquecedoras para adultos e crianças do que as práticas estabelecidas 
em módulos de tempos rígidos e fechados. É necessário que a organização 
das rotinas das turmas e das instituições como um todo aproveitem estas 
possibilidades e as potencializem.

Naturalmente, há alguns limites que precisam ser garantidos como o horário 
de chegada e saída das crianças e os horários de refeição, repouso, higiene 
a partir das necessidades fi siológicas de cada faixa etária. Considerando-se 
as condições físicas de cada instituição, também se faz necessário que seja 
garantido o uso dos diversos espaços por todas as turmas, o que gerará uma 
organização de horários que deve ser respeitada em função do direito de todos. 
Mas quando tratar-se de atividades que estejam sendo realizadas dentro do 
espaço de cada turma, os professores e educadores devem ter sensibilidade 
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para perceberem se estas atividades devem ser prolongadas ou interrompidas 
de acordo com as interações que as crianças estejam realizando e de acordo 
com o nível de interesse delas. 

As crianças da primeira infância necessitam de tempo para explorarem, 
refl etindo sobre as experiências que estejam vivenciando, dialogando sobre elas, 
trocando informações, elaborando e testando hipóteses, enfi m, reelaborando e 
construindo novos conhecimentos.

Do mesmo modo, na organização temporal, experiências e conhecimentos já 
construídos devem ser evocados em outros momentos, em experiências futuras 
de modo que as crianças possam ampliar sua rede de informações e construir 
novos conhecimentos. 

Pedagogicamente, estes conhecimentos anteriores são denominados 
conhecimentos prévios e são sempre, a base para a elaboração de novos 
conhecimentos. Como as crianças estão aprendendo e se desenvolvendo 
continuamente e não apenas dentro da instituição educativa, os professores 
e educadores devem investigar frequentemente os conhecimentos prévios de 
seu grupo de crianças de modo que possam planejar novas interações a partir 
das experiências que elas já tenham vivenciado.

UMEI  Taquaril
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Tempos para interações entre grupos de diferentes idades precisam ser 
garantidos na organização de cada instituição.  As trocas realizadas entre crianças 
de diferentes idades são importantes e signifi cativas tanto para as mais novas 
quanto para as mais velhas. São experiências em que todas aprendem e se 
estimulam mutuamente. Propostas organizadas e planejadas intencionalmente 
devem ser realizadas com frequência e regularidade promovendo a interação 
entre as diferentes idades de crianças atendidas na instituição. Estas práticas, 
além de possibilitar maior riqueza nas interações, proporciona a quebra de 
grupos fi xos, da mesma idade, que não convivem uns com os outros. 

Finalmente, a seleção e oferta de materiais que busquem enriquecer as 
interações precisam ser pautadas a partir da diversidade e variabilidade tanto 
nas possibilidades de exploração quanto dos próprios materiais – de plástico, 
madeira, tecido, papel; com características variadas: macios, rígidos, ásperos, 
cores, tamanhos, formas e tantos outros aspectos, sempre garantindo a 
segurança e a integridade física das crianças.

Entretanto, é fundamental que professores e educadores compreendam que a 
qualidade das interações não está garantida apenas por meio dos materiais, mas, 
principalmente, a partir das intervenções e das propostas feitas pelos adultos 
para as crianças. Um mesmo material pode promover experiências muito ricas 
ou deformadoras. O que irá defi nir as relações estabelecidas tem a ver com os 
processos que se realizarão e a maneira como eles serão conduzidos.

Muitas vezes, práticas preconceituosas são estabelecidas nas instituições de 
Educação Infantil perpetuando expressões de gênero masculino e feminino que 
são discriminatórias. E estes elementos não estão presentes exclusivamente 
nos materiais, mas, principalmente, na maneira como se organizam as vivências 
e como os adultos estabelecem as relações com eles. 

Quando são observados meninos brincando apenas de carrinhos e meninas 
brincando apenas de panelinhas, o que está por trás destas práticas são 
concepções dos papéis dos homens e das mulheres na sociedade. Algumas 
vezes, os próprios adultos reagem negativamente quando meninos querem 
brincar de bonecas e meninas querem brincar de carrinhos. Negando-lhes ou 
difi cultando-lhes oportunidades de experimentarem práticas que poderiam lhes 
ampliar as concepções de mundo e alargar paradigmas. 

Professores e educadores precisam discutir abertamente, em suas instituições, 
e posteriormente junto às famílias, as vivências sociais que são possibilitadas 
às crianças com a fi nalidade de que elas cresçam com concepções mais 
igualitárias e respeitosas entre os gêneros, num projeto de sociedade que seja 
mais ética e justa.

É necessário que os adultos permitam-se observar as experiências das crianças 
sem rótulos, sem preconceitos ou discriminações que, na maioria das vezes, 
estão apenas no imaginário deles mesmos. Considerando que a valorização 
da diversidade é uma das diretrizes que fundamentam este documento, os 



Desafios da Formação

professores e educadores precisam estar atentos às situações em que podem 
vir a submeter as crianças a comparações com padrões preestabelecidos 
socialmente numa situação de hierarquização e exclusão. 

A relação das crianças com o próprio corpo pode ser um exemplo bastante 
elucidativo desta questão. O corpo, para a criança, é objeto de investigação e 
conhecimento como tantos outros objetos com os quais ela interage. Ela precisa 
tocá-lo, sentir as mais diversas sensações que ele possibilita, assim como tocar 
os corpos de seus colegas e dos adultos que com ela se relacionam. Esta é um 
atitude exploratória que fornecerá às crianças informações importantes sobre si 
mesmas e sobre os outros. 

Relacionar-se positivamente com o próprio corpo e compreender seus limites 
têm inúmeros signifi cados para as crianças, inclusive o signifi cado de aprender 
a proteger-se de atitudes agressivas ou abusivas de outras crianças ou adultos.   
Ao conhecerem-se, os meninos e meninas terão oportunidade de aprenderem 
conceitos importantes como privacidade, intimidade, respeito a si mesmo e 
ao outro, locais e momentos mais adequados para se conhecerem sem que 
estejam expondo a si mesmo ou aos colegas.

Ter as interações como eixo estruturador da prática pedagógica pressupõe 
estar-se atento a todas as implicações de cada ação, cada fala, cada olhar, cada 
experiência vivenciada pelas crianças e também pelos adultos. É compreender 
que o ser humano forma-se e é formado contínua e ininterruptamente por meio 
das interações consigo, com as outras pessoas, com as culturas, enfi m, com os 
infi nitos componentes do mundo.



C) O BRINCAR

Ao longo dos anos, as instituições de Educação Infantil incorporaram o brincar 
como uma de suas práticas mais importantes. Entretanto, esta incorporação 
decorreu de compreensões diversas e conceitos muitas vezes divergentes 
acerca deste fenômeno tão complexo. 

O brincar tornou-se discurso recorrente dos profissionais da Educação 
e, principalmente da Educação Infantil, mas observa-se uma significativa 
superficialidade na compreensão e na realização das práticas a ele relacionadas. 
A terminologia tornou-se corriqueira sem a transformação conceitual necessária 
para que este componente cultural pudesse ser vivenciado em toda a sua 
potencialidade. 

É provável que o fato do brincar ter-se tornado um assunto tão comum ao 
cotidiano pedagógico tenha feito com que, aos poucos, os profissionais da 
educação tenham deixado de olhar para ele com criticidade. 

Buscando seguir na direção contrária à naturalização do lugar e da função da 
brincadeira, do brinquedo, do jogo e da ludicidade no cotidiano das instituições 
educativas e, principalmente, compreendendo a importância e o significado 
desta atividade na infância, é que o documento Proposições Curriculares para 
a Educação Infantil de Belo Horizonte estabelece o brincar como um de seus 
eixos estruturadores. 

Retomar o exercício reflexivo sobre o tema se faz imprescindível para que sua 
compreensão extrapole o nível superficial e ele possa ser efetivado no cotidiano 
das instituições e de suas práticas pedagógicas com uma aproximação maior a 
seus complexos significados e riqueza. 
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Creche Comunitária Jardim Felicidade

Naturalmente, as discussões contidas neste documento não esgotarão o tema, 
que é amplo porque encerra um grande número de aspectos diferentes e 
poderá ser continuamente aprofundado. O que se pretende, neste momento, 
é explicitar os aspectos mais substanciais sobre o tema, dar ênfase a ideias 
e elementos que, por um lado sejam refl exo do que já vem sendo discutido 
por profi ssionais e estudiosos da Educação Infantil, mas que por outro lado, 
também possam provocar novos debates. 

Considerando as características e a natureza do documento Proposições 
Curriculares para a Educação Infantil, o brincar será aqui tratado dentro 
das especifi cidades do cotidiano educacional institucional para a primeira 
infância. Este recorte se faz necessário com vistas a garantir um mínimo de 
aprofundamento no tema mesmo reconhecendo que este fenômeno é muito 
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mais amplo, uma vez que o brincar é parte integrante das culturas e das mais 
diversas sociedades, desde tempos distantes na história da humanidade.

Pressupostos

Entre os diversos campos do conhecimento que tratam desta temática – como 
a antropologia, a sociologia, a fi losofi a, a história e a psicologia - há defi nições 
bem variadas sobre o brincar. Algumas, inclusive, questionando se é possível 
conceituar este componente social e cultural. 

Os termos “brincar”, “jogo”, “brincadeiras”, “brinquedo”, “lúdico”, “ludicidade” 
são usados com conotações similares e muitas vezes sobrepostas. Algumas 
pessoas referem-se ao jogo como brinquedo, como, por exemplo, quando 
se referem ao jogo de ludo ou ao jogo de damas e dizem: “vamos jogar 
damas?” ou “vamos brincar de damas?”; o termo jogo também se mistura ao 
termo brincadeira como quando se faz referência ao jogo de amarelinha ou à 
brincadeira de amarelinha. Muitas vezes, de maneira usual, as pessoas utilizam 
o termo “brincadeira” referindo-se exclusivamente às atividades infantis, ao 
passo que o termo “jogo” pode ser usado para adultos e crianças, como os 
jogos de baralho, tabuleiro e jogos esportivos.

É possível identifi car também a relação que muitas pessoas fazem do termo 
“brincar” à atividade em que não se identifi cam regras e o termo “jogar” para 
as atividades em que um conjunto de regras são formalmente elaboradas e 
mantidas nas diversas situações. Entretanto, esta distinção não pode ser 
validada considerando-se que toda brincadeira assenta-se sobre um conjunto 
de acordos, mesmo que implícitos, que são voluntariamente aceitos pelos 
participantes e por eles respeitados. Estes acordos, de fato, são regras que 
regem a ação do brincar num determinado contexto e sob um determinado 
enredo, como será tratado mais detalhadamente neste texto. 

Os dicionários tendem a apresentar o termo brincar de forma mais abrangente 
como sinônimo de divertir-se, entreter-se em jogos ou distrair-se. Aspectos 
que são questionáveis pois situações angustiantes e dolorosas podem ser 
vivenciadas nas brincadeiras.

Segundo Fortuna (2008, p.48) citando Huizinga (1980) “algumas línguas não 
se preocupam em marcar tão defi nitivamente a diferença entre brincar e jogar, 
convivendo tranquilamente com essa indeterminação conceitual e, mais do que 
isto, aproveitando-se dela”. Este é o caso da língua portuguesa.

O signifi cado do termo “lúdico” é o mais abrangente de todos, referindo-se às 
brincadeiras, jogos e histórias. Segundo Huizinga (1980), o lúdico situa-se como 
um elemento da cultura presente em todas as formas de organização social, 
das mais primitivas às mais sofi sticadas. Este aspecto cultural é dotado de 
característica signifi cante, ou seja, sua essência não é material, mas conceitual. 

A ludicidade se refere a um modo bastante específi co de signifi car e compreender 
algo. É uma condição, uma característica, que aquele que brinca atribui a um 
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objeto ou situação, e não um aspecto intrínseco a eles. Quando alguém faz de 
algo um brinquedo está atribuindo ludicidade a este algo. Em outras palavras, 
ludicidade é a capacidade de transformar alguma coisa (um objeto, um gesto, 
uma música, um pensamento ou até mesmo um sentimento) em brinquedo.  

Segundo o mesmo autor (1980, p.33), o jogo, que também pode ser entendido 
aqui como brincar, consiste em  

uma atividade voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e espaço, segundo regras 
livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, 
dotado de um fi m em si mesmo, acompanhado de um sentimento 
de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente 
da vida cotidiana.

Esta defi nição apresenta diversos elementos e características do brincar que 
precisam ser mais detalhadamente explicitadas.

Em primeiro lugar, o brincar é uma atividade voluntária. Não se brinca por 
obrigação. Se houvesse uma situação em que a atividade lúdica fosse imposta 
aos participantes e eles fossem obrigados a realizá-la, indiscutivelmente, ela 
não poderia ser defi nida como brincar e, sim, como um trabalho, uma tarefa a 
ser cumprida.

Em segundo lugar, o brincar tem fi m em si mesmo. Não há, sob nenhuma 
circunstância do brincar, a necessidade de se produzir um resultado ou um 
produto fi nal. Atletas profi ssionais que jogam uma partida de xadrez num 
campeonato não estão brincando. O sentido e o prazer do brincar são sua 
própria realização. O que dá sentido ao brincar é sua experimentação e não 
seu resultado.

Quando se observa um bebê que joga uma bola para que um adulto a pegue, seu 
propósito não é cansar o adulto, mas experimentar a sensação e o movimento 
de jogar a bola incessantemente. Seu prazer está no ato de jogar e por isso, ele 
repete este ato muitas vezes. 

Quando brincam de motorista ou de bombeiro hidráulico, as crianças não estão 
visando chegar a algum ponto ou mesmo consertar uma torneira que pinga, mas 
vivenciarem papéis e experimentarem situações que lhes sejam agradáveis ou 
curiosas.

Exatamente por isso, jogos pedagógicos não estão inseridos na categoria do 
brincar. Estes artifícios são elaborados pelos professores e educadores para 
tornarem mais atrativos alguns conteúdos ou conhecimentos escolares. Porque 
visam ao alcance de um resultado já previamente defi nido, não possibilitam a 
liberdade e a imprevisibilidade do brincar. Não têm a característica de dar prazer, 
mas de associar o prazer a uma sistematização de conhecimentos. 
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Isso não signifi ca que o brincar não possibilite aprendizagens ou construção de 
conhecimentos. Ao contrário, ao brincarem, os seres humanos realizam inúmeras 
sínteses, descobertas, aprendizagens, entretanto, elas se dão espontaneamente 
e não como um objetivo defi nido anteriormente ao processo. 

Outro aspecto central no brincar é o fato de os participantes saberem que não 
estão no domínio da realidade, daquilo que é objetivo. Realizam inúmeras 
transições entre a realidade e o imaginário sem que se percam ou se deixem 
dominar completamente por um ou outro. Quando brinca de professor, uma 
criança adquire postura, vocabulário e atitudes típicas deste profi ssional, mas 
pode ter como alunos um grupo de bichinhos de pelúcia. Ou seja, há elementos 
do mundo objetivo e elementos fantasiosos convivendo harmonicamente dentro 
do enredo criado pela criança. 

Pereira (2009, p. 21) citando Santa Roza (1993, p. 81) mostra essa característica 
ao dizer que:

Os jogos infantis (...) são em geral roteiros compreensíveis, que 
possuem coerência e inteligibilidade, mesmo quando contêm 
elementos que se contrapõem à realidade material: voar, mudar 
de tamanho, possuir superpoderes etc. Esses elementos não 
constituem para a criança nenhum sentimento de estranheza, 
pois no brincar há uma consciência da irrealidade da trama, que 
é produzida intencionalmente, tal como nas novelas de fi cção.

Escola da Comunidade Assis Chateaubriand
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Mais um componente do brincar é o estabelecimento de regras. Tanto podem 
ser regras explícitas como as regras do jogo de damas ou da amarelinha, quanto 
regras implícitas quando uma criança desempenha o papel do fi lho e obedece a 
outra criança que está desempenhando o papel de pai.

A organização da brincadeira se dá na livre negociação entre os participantes 
que, uma vez defi nidos os papéis e as regras, seguem-nos estritamente. Quando 
brincam de polícia e ladrão, as crianças que estão representando os ladrões 
fi cam limitadas ao espaço defi nido como a cadeia quando são presas. Elas 
seguem esta normatização mesmo que não exista nenhum obstáculo físico à 
sua saída da cadeia. Estas crianças passaram a controlar seu comportamento 
e seu ímpeto de correr por obediência a uma regra da brincadeira.

Quando há algum desentendimento durante uma brincadeira, imediatamente 
os participantes entram em novo processo de negociação até que consigam 
estabelecer outras regras, coletivamente aceitas e respeitadas por todos. 

Compreender com maior profundidade estes e outros aspectos do brincar se 
torna essencial para que as ações a ele relacionadas estejam coerentes com sua 
posição de eixo estruturador, adquiram consistência e possam ser intencionalmente 
planejadas pelos professores e educadores da Educação Infantil.  

Brincar é uma construção social 

No campo da educação, observa-se a existência de um discurso quase 
inquestionável a respeito da importância do brincar no desenvolvimento infantil, 
sendo apontado como uma marca singular dessa fase da vida. Afi rma-se que a 
brincadeira se constitui como a ação própria das crianças, seu modo específi co 
de participação na cultura.

Mas brincar não é uma prática cultural exclusiva das crianças. Trata-se de 
uma experiência complexa de vivências, comunicação e inserção social, por 
meio da qual os seres, independentemente da idade, se humanizam e podem 
experimentar continuamente sua condição humana. 

Quando nasce, toda criança é inserida num grupo que está numa sociedade e 
em diversas culturas que já existiam antes de sua chegada. Gradativamente, 
a criança vai sendo integrada a estes grupos e sociedade por meio da 
aprendizagem de códigos de comunicação e conduta. Uma aprendizagem 
que possibilita o desenvolvimento de suas identidades pessoal e social. Esse 
processo é a inserção das crianças na cultura e na sociedade, estruturando 
suas identidades e produzindo novos signifi cados para a cultura.

A curiosidade, a vontade de explorar, de conhecer, de criar estão presentes no 
homem como elementos intrínsecos à sua natureza. Dentre outras experiências, 
a brincadeira se confi gura como uma das estratégias que a espécie humana 
realiza para conseguir se apropriar de saberes sociais e culturais que são 
próprios ao seu modo de vida, ao seu desenvolvimento e plena inserção e 
atuação no mundo. Por ser uma estratégia primordial, muito característica dos 
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primeiros anos de vida, por meio da qual se começa a descobrir o mundo, é que 
se tornou comum a associação direta da brincadeira com a infância. 

Brincar, portanto, é um modo de se construir conhecimentos sociais. Ele não 
é inato. É aprendido pelo compartilhamento entre sujeitos, principalmente 
entre pares de idade, e por meio das signifi cações que os adultos atribuem às 
explorações e ações das crianças.

Mesmo não sendo exclusividade da infância, o brincar possui uma signifi cação 
especial nessa fase da vida. Para as crianças tudo é novidade e elas precisam 
interagir com todo o universo de estímulos à sua volta. Pode-se categorizar 
como um tipo bastante peculiar de brincadeira todos os comportamentos de 
descoberta dos bebês: acompanhar com os olhos uma plantinha dançar ao 
vento, balbuciar, perceber os sons do próprio corpo e do ambiente, sorrir ao 
ouvir a voz de sua mãe, mordiscar o seio materno que a amamenta, jogar a 
mamadeira no chão e se surpreender com a reação do adulto, e tornar a fazer 
tudo isso de novo e de novo e de novo.  

Crianças mais novas observam crianças mais velhas brincando e, lentamente 
vão se inserindo nos comportamentos observados, aderindo à brincadeira, ao 
faz de conta, aos jogos imaginários. Percebem, pela observação, os modos de 
agir, os olhares, os ruídos, as regras implícitas, os acordos sociais e tantos outros 
aspectos que não são verbalmente ensinados, mas são maneiras informais de 
transmissão de valores, modos de ser e de agir, elementos centrais das culturas 
nas quais estão inseridas.

O brincar é interação e é pelas interações que se aprende a brincar. Um eixo 
constitui o outro, sendo intimamente interligados. É por isso mesmo que se afi rma 
que o brincar é um conhecimento social. Ele se realiza na interação entre sujeitos 
da cultura, pela cultura e pelas interações com os artefatos e elementos da cultura.  
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Quando brinca, a criança está interagindo consigo mesma, com os outros, com os 
artefatos culturais, ressignifi cando e criando cultura. Grande parte das interações 
que a criança realiza é mediada pela ludicidade que ela mesma atribui às suas 
experiências. Por isso o brincar, as interações e a cultura-sociedade-natureza 
são eixos desta Proposição Curricular pois são eminentemente estruturadores 
da ação da criança no mundo e com o mundo. Inseparavelmente estes eixos 
constituem a maneira como os sujeitos da infância se estabelecem no mundo 
e nele atuam. 

Segundo Fortuna (2008, p.49), o próprio sentido etimológico das palavras 
jogo (do latim jocus) e brincadeira (do latim vinculum) “explicitam a ideia de 
laço, relação, vínculo, pondo indivíduos em relação consigo mesmos, com os 
outros, com o mundo, enfi m. Ao supor a interação social, implica o outro e o seu 
reconhecimento, aspectos centrais do processo de subjetivação”.   

Para a criança pequena, a atividade teórica abstrata não existe, e a consciência 
das coisas emerge primeiramente sob a forma de ação. Uma criança que 
domina o mundo que a cerca é a criança que se esforça para agir neste mundo. 

A ação da criança no mundo é mediada pelos jogos que ela cria para que possa 
compreender os objetos que estão ao seu redor, sua função, sua maneira de 
utilizá-los. A criança exercita, em situações imaginárias, o uso dos objetos e 
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os papéis sociais desempenhados pelas pessoas que a cercam. A criança 
busca compreender os objetos e pessoas que estão mais próximas de si como 
também o mundo mais amplo; ela enfi m, tenta agir como os adultos. 

A atitude infantil mais comum no período em que ela busca adquirir independência 
para agir é sua demanda por fazer por si mesma. Quando não mais aceita que 
lhe alimentem, mas exige a colher para comer sozinha; quando não mais quer 
ser vestida pelo adulto mas busca vestir-se por si mesma e em tantos outros 
momentos, as crianças apontam que elas estão reivindicando a possibilidade 
de agirem como veem que os adultos ao seu redor agem.

Nesse contexto, o brincar lhes possibilita agirem e serem como ainda não 
podem autonomamente. Ao brincar de dirigir um caminhão, uma criança está 
colocando em prática sua percepção acerca dessa ação do adulto no mundo, 
agindo como gostaria de agir e ainda não pode. 

Como salienta Leontiev (1988, p.122), “o domínio de uma área mais ampla da 
realidade, por parte da criança – área essa que não é diretamente acessível a 
ela – só pode, portanto, ser obtido em um jogo.”

Progressivamente, no decorrer de seu desenvolvimento, a criança conquista 
a posição ereta, amplia a destreza de seus movimentos corporais, se depara 
com muitas outras novidades, mas continua a ter o brincar como sua atividade 
principal de mediação com as pessoas e o mundo. Anima-se ao ver crianças 
maiores brincando, interessa-se por animais, guarda pedrinhas, paus e fl ores, 
imita passarinho, corre como se fosse um carro de corrida. 

As brincadeiras são pautadas pelo movimento corporal, pela exploração dos 
sentidos e dos sons que possibilitam a ampliação dos gestos e do vocabulário 
que já possuem. E então a imitação torna-se um mecanismo potentíssimo de 
desenvolvimento, pois é por meio da ação de imitar, que as bases neurológicas 
das competências humanas se estabelecem.  

Continuamente são ampliadas as habilidades de abstração e de imaginação 
das crianças. Elas experimentam diferentes papéis sociais, reelaboram 
histórias, imaginam e dão um salto no que tange ao desenvolvimento da 
linguagem oral. Gradativamente, elas passam a se interessar por universos não 
percebidos antes, pois sua percepção acerca do sentido das coisas se refi na 
ininterruptamente. 

Em processos que são progressivamente mais amplos e mais complexos no 
que se refere a conhecimentos sociais e culturais, as crianças vão se inteirando 
do mundo em que vivem, suas características, seus componentes, seus modos 
de funcionamento, suas regras, seus valores etc. 

Durante os momentos de brincadeira, privilegiadamente das brincadeiras 
conhecidas como faz de conta ou jogos simbólicos, as crianças interpretam 
o mundo a partir de suas percepções e elaboram novas percepções no 
momento em que as estão realizando. Um processo defi nido como reprodução 
interpretativa, abordado no eixo das interações. 
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Nenhuma criança vive num mundo separado do mundo adulto. Elas habitam 
o mesmo mundo. Não há o “mundo infantil” isolado da realidade. As crianças 
estão agindo sobre esta mesma realidade em que estão os adultos, entretanto 
a ação delas é defi nida a partir das compreensões que já efetivaram a respeito 
deste mundo e de sua maneira própria de intervir nele. 

Sempre que assume um papel, em uma brincadeira, a criança revelará 
os aspectos da personagem que ela está representando a partir de sua 
compreensão. Assim como revelará a maneira como ela percebe que esta 
personagem age. Ela estará reproduzindo este papel, mas o fará a partir de 
suas interpretações, daquilo que ela aprendeu a respeito deste sujeito, das 
percepções que desenvolveu. Por isso a reprodução é interpretativa. A criança 
não é uma mera reprodutora, ela o faz na sua perspectiva pessoal. 

Outro aspecto muito importante que precisa ser melhor compreendido é a 
imaginação infantil. É senso comum que as crianças são seres muito criativos 
e que sua imaginação fértil as possibilita criar inúmeras situações. Mas essa 
compreensão pressupõe que a capacidade de inventar e imaginar está pronta 
na criança, como se fosse um atributo inerente desta fase da vida.  

A imaginação surge a partir da ação da criança. Ela não é anterior à ação, 
mas acontece por causa da ação. A criança não imagina uma situação antes 
de se envolver nela. Primeiro ela se envolve numa proposta e, assim, passa 
a elaborar mentalmente saídas e possibilidades para a situação em que se 
envolveu usando artifícios imaginários. Quando uma criança pretende ser um 
vaqueiro, ela buscará encontrar os artefatos culturais que estão ao redor deste 
personagem: chapéu, corda, cavalo, botas etc. Se tiver à mão estes objetos ela 
os usará para compor o personagem, mas difi cilmente ela terá um cavalo à sua 
disposição, portanto, ela buscará um objeto que, por aproximação, ela possa 
usar como cavalo. Se tiver, por exemplo, um cabo de vassoura, a criança lidará 
com este objeto “como se” ele fosse um cavalo, fazendo as vezes do animal de 
que ela não dispõe. Nesse momento, funcionará sua imaginação, preenchendo 
uma lacuna que ela não pôde preencher com o objeto verdadeiro.

Como aponta Leontiev (1988, p.127) “não é a imaginação que determina a 
ação, mas são as condições da ação que tornam necessária a imaginação e 
dão origem a ela.” 

A imaginação da criança será tanto mais rica quanto forem suas experiências 
e as intervenções feitas de modo que ela refl ita a respeito das vivências que 
realiza. Quanto maiores os acervos e oportunidades de ação das crianças, 
maiores seus recursos imaginativos.
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Cabe ressaltar, portanto, o papel dos professores e educadores no planejamento 
de contextos educativos que sejam efetivamente enriquecedores para as 
crianças. A ampliação de acervos por elas, nos mais diversos campos de 
conhecimento, dá-se na vivência de novas experiências e na organização de 
oportunidades em que elas refl itam e expressem suas sensações, dúvidas, 
curiosidades e elaborações cognitivas. Estas devem ser ações constantemente 
possibilitadas pelos profi ssionais da Educação Infantil de tal modo que as 
experiências proporcionadas mobilizem e modifi quem os conhecimentos 
anteriores das crianças, transformando-os em novos.  

Ao mesmo tempo, a criança não se aliena na fantasia que criou. Ao usar um 
cabo de vassoura como cavalo, a criança se movimenta e se relaciona com o 
objeto cabo de vassoura que tem uma largura, uma altura e um peso totalmente 
diferentes do cavalo verdadeiro. A criança relaciona-se conscientemente com o 
cabo de vassoura e imaginariamente com o cavalo. 
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Acontece nesta situação um avanço muito importante no desenvolvimento das 
funções mentais superiores do ser humano, que é o desenvolvimento mais 
aprofundado da função simbólica. A criança desenvolve esta função de diversas 
maneiras e em diversas situações, como, por exemplo, quando aprende a falar. 
Na fala, a criança substitui o objeto concreto por um conjunto de sons que o 
representam. 

Quando brinca com um cabo de vassoura que ocupa o lugar de um cavalo, 
a criança supera a função primeira do objeto cabo de vassoura – que é dar 
suporte. Neste momento, a criança está voluntariamente atribuindo um outro 
signifi cado para o cabo de vassoura e lidando com este objeto a partir do novo 
signifi cado por ela dado. A atribuição de novos signifi cados a objetos e seres já 
conhecidos é realizada pela criança racionalmente e, ao mesmo tempo, é este 
artifício que lhe permite mergulhar na fantasia. 

A atribuição voluntária de signifi cado feita pela criança é uma operação 
mental que se aplica a diversos contextos e situações e é a base do processo 
de aprendizagem. Na educação escolar, por exemplo, a apropriação do 
Sistema Alfabético de Escrita, o desenvolvimento de conceitos matemáticos 
e tantos outros conhecimentos são construções realizadas pelas crianças 
em processos contínuos de atribuição de signifi cados. Progressivamente, 
elas vão aproximando-se dos conhecimentos formais por meio dessas 
atribuições mediadas pelas intervenções dos adultos ou outras crianças 
mais experientes.   

Nos momentos em que atribui um signifi cado novo a um objeto no faz de conta, 
a criança tem consciência a respeito da fantasia. Durante o brincar, a criança 
vivencia os momentos de fantasia sem que se desconecte de si mesma pois, se 
assim fosse, haveria motivos para maiores investigações de ordem psicológica. 
São sintomas saudáveis as situações sucessivas em que ela entra e sai do jogo 
de papéis e do simbolismo, sem que saia da brincadeira em si. 

Há um exemplo muito elucidativo de uma situação em que algumas crianças 
brincavam de médico. A professora do grupo voltou-se para a criança que era a 
“médica” e mostrou algumas erupções em seu próprio braço, perguntando qual 
era a opinião profi ssional da “médica”. A criança observou e muito prontamente 
disse à professora que ela deveria procurar um médico “de verdade”. Ou seja, 
frente a uma situação que lhe pareceu séria, a criança retorna de seu papel e 
assume para a professora que ela é ainda uma criança e não está capacitada 
a realizar diagnósticos reais. 

Uma outra característica típica do brincar é a repetição. Incansavelmente as 
crianças desejam reviver a sensação de prazer ao executarem uma ação 
revestida de signifi cado lúdico.  Desde bebês, a repetição é um elemento 
presente nas situações de brincadeira em que as crianças realizam inúmeras 
vezes uma mesma ação, geralmente seguidas por sorrisos e demonstrações 
de satisfação.

Segundo Gouvêa (2002, p. 24), a criança 
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precisa ouvir sempre a mesma história, contada com as 
mesmas palavras, reviver os mesmos fi lmes, cantar as mesmas 
músicas e repetir jogos que lhe deram prazer, exaustivamente. 
Até que seu interesse se desloca, quando compreende e 
assimila aquela atividade, substituindo pela repetição de uma 
nova. É como se através da repetição pudesse compreender 
e apropriar do novo, do angustiante, do prazeroso. Portanto, 
não é apenas o que lhe dá prazer que é repetido, mas aquilo 
que deseja experimentar e compreender. Através da repetição, 
a criança ordena suas emoções, disciplina seu mundo interno, 
dando-lhe logicidade. 

Cada criança repetirá uma determinada brincadeira tantas vezes quantas forem 
necessárias à sua compreensão, ao seu desejo pessoal, ao seu divertimento. 
Essa apropriação pode ser física ou cognitiva, pode ser alegre ou acompanhada 
de sentimentos confl itantes. O que importa observar é que a permanência de 
uma criança em torno de determinada vivência mostra para os professores 
e educadores um processo em desenvolvimento nela. Em cada situação, 
intervenções deverão ser realizadas visando auxiliar cada criança nesse 
processo e na elaboração dos conhecimentos e sentimentos que estão sendo 
acionados.

As concepções de infância e do brincar

O documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil está pautado 
na compreensão das crianças como sujeitos competentes, ativos, que atuam 
no mundo de maneira progressivamente mais ampla e mais refi nada a partir de 
suas aprendizagens e de seu desenvolvimento. Processos possibilitados pelas 
interações estabelecidas entre as crianças, os artefatos culturais, as outras 
pessoas, o mundo. 

Durante muitos anos, a sociedade e a educação em geral, identifi cavam 
a infância como um recorte à parte do mundo. Um período em que apenas 
alegrias e felicidade reinavam. A criança era vista como um ser inocente, puro e 
absolutamente à mercê do que lhe ofereciam. Era, portanto, um sujeito passivo 
que apenas recebia e não era percebida como atuante e capaz de vontade e 
ações próprias. Nessa infância “feliz” não havia espaço para tristezas, angústias, 
medos, temores, raivas, como se fosse possível existir sem lidar com aspectos 
tão inerentes à vida.

Acreditava-se também na infância como uma categoria única que abarcava 
todas as crianças de todas as sociedades e culturas diferentes, de todo o mundo. 
Não se concebiam infâncias diferentes confi guradas a partir dos momentos 
históricos e dos aspectos sociais e culturais que as permeavam.
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Dessa maneira homogeneizadora de conceber a infância fi cou a herança de 
identifi car o brincar como uma atividade que é sempre prazerosa e alegre. A 
afi rmação “brincar é sempre bom” é repetida cotidianamente por professores 
e educadores das instituições de Educação Infantil como se essas vivências 
estivessem imunes às tensões e angústias próprias da convivência e 
relacionamento interpessoal. Afi nal não se pode esquecer que, sendo um 
componente dos processos de descoberta e de ressignifi cação do mundo, a 
atividade lúdica pode conter ou desencadear não só sensações de prazer, mas 
também de medo, tensão, insegurança e desconforto.  

Muitas vezes, nos momentos de jogos e brincadeiras fi cam evidenciadas as 
exclusões, as discriminações, as preferências, o domínio de algumas crianças 
sobre outras, situações que são confl itantes e, muitas vezes, geram sofrimentos 
naquelas que são vítimas de segregações. 

Enquanto fenômeno histórico e cultural, o brincar é impregnado de valores, 
atitudes, preconceitos que estão presentes no cotidiano das crianças e 
são também por elas reproduzidos e perpetuados. Cabe aos profi ssionais 
estabelecerem a escuta atenta, o olhar minucioso para perceberem quais são 
os tipos de interações que os momentos de brincadeira estão proporcionando, 
intervindo, sempre que necessário, para a ampliação de paradigmas das 
crianças e a eliminação de atitudes injustas e discriminatórias.

O brincar não pode se sustentar num entendimento naturalizado e idealizado, 
como se fosse algo próprio da infância, bom por si mesmo, positivo por essência; 
como se não fosse necessário fazer questionamentos sobre o tema e atuar 
profi ssionalmente no sentido de auxiliar todas as crianças a perceberem os 
elementos da cultura que precisam ser superados e modifi cados.

Como consequência da naturalização, o brincar pode acabar sendo vivenciado 
de forma esvaziada de sentido, associado a uma ideia ingênua de prazer 
absoluto e imune às tensões próprias da convivência.  
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Creche Recanto da Laurinha

O que se pretende é chamar a atenção para a não neutralidade do brincar, 
pois brincar não é necessariamente bom. É preciso ter-se clareza de que as 
brincadeiras, como artefatos socioculturais, carregam signos, ideologias, que 
vão marcar o projeto que se tem de humanidade. Logo, problematizar a maneira 
como se estabelece o brincar nas instituições de Educação Infantil se torna 
uma oportunidade ímpar para o coletivo de cada instituição realizar revisões a 
respeito de seus projetos político-pedagógicos desafi ando a construção de um 
novo olhar para a condição humana. 

Fenômeno complexo que é, o brincar não signifi ca necessariamente adentrar 
um oásis em que tudo é tranquilo, doce e leve. Brincar não é sinônimo de prazer 
sempre. De fato, é uma prática cultural que não isenta os brincantes do confl ito. 
O que é possível dizer é que as brincadeiras podem apontar novos caminhos 
para se lidar com o conhecimento, com diferentes modos de estar no mundo, e 
encontrar, junto com as crianças, outras possibilidades de lê-lo, interpretá-lo e 
de se inscrever nele. 

Por essa razão é importante que os profi ssionais estejam sempre atentos às suas 
intencionalidades ao incluir a brincadeira no cotidiano da Educação Infantil. Essa 
inclusão, por si só, não garante que o brincar seja uma prática enriquecedora 
das relações e dos processos de desenvolvimento e aprendizagem de cada 
uma das crianças. É sabido que uma mesma brincadeira pode tanto incentivar a 
maior sensibilidade das crianças com relação a si mesmas e aos outros, quanto 
pode levar ao fomento do individualismo e da competição exacerbada. 
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Do mesmo modo, é imprescindível que os profi ssionais acompanhem o 
desenrolar das brincadeiras e das interações que se estabelecem por meio 
delas de modo a intervirem e atuarem sempre que o brincar esteja suscitando 
situações confl ituosas, discriminatórias ou excludentes. 

No processo de inserção em seu grupo social, a criança passa a produzir e infl uir 
na cultura, ao mesmo tempo em que é produzida e infl uenciada por ela. Cabe 
aos adultos, pessoas mais experientes da sociedade na qual a criança está se 
inserindo, zelar por esse processo. Cuidar das relações, cuidar dos exemplos, 
cuidar dos aspectos em que a criança ainda é dependente e perceber quando 
é necessário incentivá-la a dar seus próprios passos com mais autonomia 
refl etindo sobre novos modos de pensar e agir.

Quando se pensa na imensa diversidade histórica e cultural dos povos, é possível 
imaginar a infi nidade de modos e formas que os seres humanos são capazes 
de produzir para realizarem a difícil tarefa de educar as novas gerações.

É responsabilidade e papel dos professores e educadores problematizar 
aspectos da cultura que são trazidos à tona durante os momentos de 
brincadeiras, ajudando as crianças a refl etirem mais criticamente sobre eles 
sem moralismos, mas buscando relações em que os direitos de todos sejam 
respeitados e garantidos. 

Cabe aos profi ssionais atuarem de maneira equilibrada, problematizando 
quando acontecerem discriminações e apontando possibilidades às crianças 
de superarem estes modelos culturais. Por exemplo, quando alguma criança é 
compelida a exercer um papel de subordinação em função da cor de sua pele 
ou sua etnia; exclusão de uma menina da brincadeira de futebol ou do menino 
da brincadeira de casinha, reforçando estereótipos relacionados aos gêneros 
masculino ou feminino; artefatos ou brinquedos segregados a um determinado 
gênero como o celular ou o computador apenas para os meninos e panelinhas 
apenas para as meninas; impedimento de alguma criança com defi ciência, de 
participação em uma determinada brincadeira pelos seus colegas são situações 
em que a mediação do adulto poderá ajudar as crianças a superarem práticas 
excludentes. 

Naturalmente, esta problematização deverá vir acompanhada por estratégias 
específi cas de participação das crianças, pois somente pensando junto com 
os professores e educadores elas poderão vislumbrar possibilidades de 
superarem desigualdades. Ao contrário, se os adultos intervierem de maneira 
autoritária, defi nindo que a criança segregada deve ser acolhida, esta atitude 
será obedecida pelas crianças, mas o colega não será efetivamente incluído, 
apenas lhe será dado um lugar provisório. Em situações posteriores, é muito 
provável que aquela criança seja discriminada novamente.

Ressalta-se aqui, mais uma vez, o papel dos professores e educadores frente às 
situações de brincadeiras das crianças, pois muitos profi ssionais argumentam 
que não se deve interferir nos jogos infantis, que a verdadeira brincadeira deve 
ser livre. Há profi ssionais também que acreditam que devem intervir somente 
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para garantir o controle da atividade e a manutenção das crianças dentro de 
certos limites disciplinares. 

Essas são posturas equivocadas. Como adultos responsáveis por grupos de 
crianças, os profi ssionais da educação têm a responsabilidade de realizarem 
intervenções fazendo cumprir o papel histórico das gerações mais velhas de 
problematizar a realidade e seus elementos. Atitudes que auxiliarão as crianças 
a perceberem elementos preconceituosos, injustos ou discriminatórios em 
práticas que lhes são comuns. 

Por exemplo, quando um grupo de crianças decide jogar futebol e entre eles 
existe uma criança que é cadeirante, os professores e educadores podem 
discutir com as crianças quais as possibilidades de participação daquela 
que é cadeirante. Uma conversa franca e construtiva. Não se deve negar as 
especifi cidades das crianças com defi ciência, isso seria uma falsidade. Nem 
tampouco excluí-las de algumas atividades do grupo. O que se deve fazer é 
implicar todos na busca por realizar o jogo de futebol dentro das possibilidades 
de cada criança. 

É fundamental que os momentos de brincadeiras das crianças proporcionem 
vivências de solidariedade, de liberdade, de equidade, de cooperação entre 
todas, indistintamente. Para isso, os professores e educadores precisam 
compreender que mesmo que a brincadeira das crianças seja livre, o adulto 
não está livre de seu papel profi ssional em todos os momentos.   

Assim como podem intervir e ajudar as crianças a avançarem do ponto em que 
estão em relação a conhecimentos sociais e atitudinais, os adultos também 
podem ajudar as crianças a avançarem em seus conhecimentos conceituais nos 
momentos de brincadeiras. Acontecem situações extremamente ricas dentro do 
brincar que podem desencadear novos conhecimentos e novas investigações 
em diversas áreas do conhecimento. 

Finalmente, a participação dos adultos nas brincadeiras das crianças possibilita 
momentos de interações e aproximações de grande signifi cado para ambos. É 
natural que as crianças queiram brincar sozinhas, mas elas também querem 
sentir que sua companhia é importante e agradável ao adulto. Terem liberdade 
para brincar não signifi ca fi carem entregues a si mesmas todo o tempo. 

Como nos afi rma Debortoli (2009, p.70), 

As crianças demonstram gostar de brincar com os adultos. É 
como se estivessem esperando da professora uma interferência, 
uma ampliação do que sabem e costumam fazer. Observei as 
crianças brincando no parquinho. Quando as professoras as 
convidavam para fazer, por exemplo, uma brincadeira de roda, 
a grande maioria parava o que estava fazendo e ia ao encontro 
das professoras. Mas as professoras pareciam ter difi culdades 
de perceber o quanto são importantes.
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Cabe ressaltar que, ao brincarem com as crianças, os adultos não se inserem 
na brincadeira no mesmo nível que elas. Nenhum adulto torna-se criança ao 
brincar com ela, essa é uma situação impossível. O adulto compreende como a 
criança se relaciona com a brincadeira e pode aproximar-se dela nessa relação, 
mas por isso mesmo, ele o faz como adulto. 

Os conflitos e a violência

Como fenômeno histórico e social, o brincar está inserido nas diversas culturas 
presentes na sociedade e é por elas constituído. Do mesmo modo, ele é 
infl uenciado pelos elementos das culturas presentes em cada um dos grupos 
representados pelas crianças das instituições de Educação Infantil. As situações 
de brincadeiras trazem à tona estes elementos por meio das atitudes e falas 
das crianças. É inevitável que isso aconteça, pois as vivências e brincadeiras 
das crianças não estão imunes a todo o contexto social, ao contrário, elas o 
revelam.

Dentro do contexto social urbano do século XXI, a violência é tema fortemente 
presente. Portanto, ela estará presente também no interior das instituições de 
Educação Infantil. 

Primeiramente, se faz necessário diferenciar confl itos e violência por serem 
termos que usualmente são confundidos e que dizem respeito a questões bem 
diversas.

Confl itos são episódios naturais decorrentes da convivência. Os 
desentendimentos, os pontos de vista contrários, as tensões são situações 
inerentes ao relacionamento humano. Mas não necessariamente os confl itos 
são revestidos de violência. 

A violência diz respeito ao modo pelo qual as pessoas realizam suas atitudes. 
Caracteriza-se pela agressividade, verbal ou física, pela opressão da vontade 
de alguém, pelo constrangimento físico ou moral, pela coação, pelo desejo de 
excluir ou ferir, de magoar, de humilhar, de causar mal. 

No interior das instituições de Educação Infantil não se pode evitar confl itos 
pois eles são próprios das situações em que muitas pessoas estão juntas e 
precisam aprender a conviver em grupo. Entretanto, as situações de violência 
não poderão, em hipótese alguma, serem aceitas ou permitidas, quer sejam 
entre crianças ou entre crianças e adultos.

Naturalmente, a violência emergirá no cotidiano educacional institucional uma 
vez que este aspecto está presente na sociedade e nas culturas. Não permitir 
a violência não signifi ca ignorá-la ou simplesmente proibi-la, mas ajudar as 
crianças a perceberem suas características, explicitá-las, refl etir com elas sobre 
suas consequências ao grupo e a si mesmas, buscando construir meios de 
eliminá-la. Ao trazer a violência para a discussão franca entre crianças e adultos 
será possível criar mecanismos para superá-la. 
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Ressalta-se que este é um processo cuja duração será determinada pelos 
envolvidos. A elaboração destes conhecimentos demanda tempo, persistência 
e compreensão constantes. Não se pode esperar que uma ou duas rodas de 
conversa sejam sufi cientes para eliminar esse aspecto tão brutal da convivência 
entre as crianças.

Pela relevância destas aprendizagens, as situações de conversa e refl exão 
entre crianças e adultos a respeito da violência devem ser vivenciadas quantas 
vezes se fi zerem necessárias. Os professores e educadores que compreendem 
a natureza da Educação Infantil e as especifi cidades da infância em nenhuma 
situação consideram estas experiências como perda de tempo. 

Muitas vezes, as crianças trazem a violência em suas atitudes porque são 
vítimas de violência em suas vidas. Realidades que não serão transformadas 
pelas instituições ou por seus profi ssionais, mas que precisam ser combatidas 
e evitadas permanentemente por meio de todos os instrumentos legais e 
pedagógicos que as instituições dispuserem. Ao mesmo tempo, é fundamental 
apresentar às crianças maneiras pacífi cas de agir e de conviver, oferecendo 
a elas oportunidades de experiências diferentes daquelas com as quais se 
relacionam fora da instituição educativa.  

Em alguns casos, as situações de violência podem começar no interior das 
famílias. Muitas vezes, crianças da primeira infância são vítimas de agressões 
físicas, verbais e/ou psicológicas dentro de suas próprias casas em atitudes 
cruéis e covardes em que o uso da força ou o abuso de poder por parte dos 
adultos causam constrangimento, ferimentos físicos e psicológicos, baixa 
autoestima, difi culdades de relacionamento, sentimentos de rejeição e de 
exclusão.

Crianças que presenciam situações de agressões físicas ou simbólicas – 
verbais e psicológicas – são também feridas, mesmo que não diretamente. O 
relacionamento com a violência, em qualquer escala, é sempre prejudicial ao 
desenvolvimento saudável do ser humano. 

A violência simbólica é a mais difícil de ser identifi cada e também a mais comum. 
Chantagens, apelidos, gozações, ofensas, discriminação ou indiferença total 
são situações de extrema violência à autoimagem e à necessidade que todo ser 
humano tem de ser reconhecido e aceito pelos seus pares. 

No interior das instituições educativas, a violência simbólica pode ser identifi cada 
em diversas situações. Entre colegas e, infelizmente, em algumas situações 
entre adultos e crianças. Professores e educadores são violentos quando 
intimidam as crianças por meio de posturas autoritárias. Muitas vezes, corrigem 
as crianças agressivamente na frente dos demais, lhes fazem ameaças, gritam 
com elas ou subestimam sua capacidade. Essas são atitudes que não podem 
ser aceitas em nenhuma circunstância e precisam ser terminantemente abolidas 
das vivências cotidianas nos espaços educativos da Educação Infantil.

Quando um adulto demonstra preferência por uma criança em detrimento das 
demais, ele também está realizando uma prática de violência simbólica que 
trará consequências a todas, inclusive àquela que foi preferida. 
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A violência física, como maus-tratos e agressões – muitas vezes naturalizados 
no interior das famílias ou das instituições; o abandono; a violência familiar 
decorrente de fatores econômicos, sociais ou culturais; a violência simbólica 
são alguns dos fatores de risco ao desenvolvimento integral saudável do 
ser humano. É consenso que o desenvolvimento físico, mas principalmente 
o desenvolvimento afetivo e cognitivo são grandemente prejudicados por 
estes fatores de risco. A linguagem, a dimensão cognitiva, as habilidades 
de relacionamento interpessoal e intrapessoal são eminentemente sociais e 
culturais, portanto, grandemente infl uenciadas pelas experiências vivenciadas 
pelas crianças no decorrer de seu desenvolvimento.

Considerando que a brincadeira é atividade por meio da qual as crianças buscam 
viver e compreender aspectos da realidade é natural que elas reproduzam 
situações de violência nos momentos do brincar.

Escola Municipal Alessandra Salum Cadar

A morte, por exemplo, é tema recorrente nas brincadeiras infantis e, muitas 
vezes, sua presença não signifi ca que as crianças sejam necessariamente 
violentas, mas apenas que estejam testando suas hipóteses em relação a este 
aspecto da vida. Quando uma criança diz que vai matar outra é possível que ela 
esteja experimentando esta situação para compreendê-la ou que esteja imitando 
uma fala que ouve recorrentemente. Por isso, os professores e educadores 
precisam buscar o signifi cado das atitudes das crianças antes de elaborarem 
conclusões que podem ser equivocadas.  

Ser ladrão ou ser policial, brincar de matar, transformar um graveto em revólver, 
ser o trafi cante, querer se impor frente aos colegas e tantas outras atitudes das 
crianças representam aspectos que ouvem pela mídia ou pelas convivências, 
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podem representar também aspectos por elas vivenciados. A intervenção mais 
adequada não é proibir estas manifestações, mas problematizá-las. Conversar 
sistematicamente com as crianças sobre o que signifi ca cada um destes 
elementos, seus refl exos na vida de cada uma, de suas famílias, dos diversos 
componentes da sociedade. 

Muitas vezes, professores e educadores apresentam difi culdades para lidarem 
com situações em que as crianças agem violentamente. Agressões físicas ou 
verbais, discriminações, exclusões de variadas ordens são situações muito 
frequentes no interior das instituições educativas e, na maioria dos casos, os 
profi ssionais sentem-se impotentes diante delas.

É fundamental que o profi ssional da Educação Infantil compreenda a 
imprescindibilidade de sua atuação frente às situações de violência 
apresentadas pelas crianças ou por elas vivenciadas. Não signifi ca que estes 
profi ssionais poderão alterar a vida pessoal das crianças, mas têm a obrigação 
de proporcionar a elas, enquanto estão na instituição educativa, experiências 
diferentes para aprenderem a lidar com as circunstâncias difíceis e violentas 
por meio do desenvolvimento de fatores protetores.

Segundo Sapienza e Pedromônico (2005, p. 213) 

os fatores protetores podem, destarte, atuar como “um escudo 
para favorecer o desenvolvimento humano, quando pareciam 
sem esperança de superação por sua intensa ou prolongada 
exposição a fatores de risco” (Grünspun, 2003). Desse modo, 
o suporte social e um autoconceito positivo podem servir de 
proteção contra os efeitos de experiências estressantes.

Nesse sentido, o desenvolvimento de um autoconceito positivo pelas crianças 
e a segurança de sentirem-se apoiadas pelos adultos da instituição educativa 
se tornarão fatores que poderão auxiliá-las no enfrentamento das situações de 
violência que porventura vivenciem. 

Na medida em que se torna capaz de perceber aspectos positivos sobre si 
mesma, a criança se sentirá mais fortalecida para lidar com os percalços da 
existência. Ao longo da vida, cada ser humano tem que lidar com desafi os e 
difi culdades de várias ordens. Saber que, em algum lugar e de alguma forma, 
ele é acolhido, fornece-lhe segurança e estabilidade para lidar com os desafi os 
que enfrentará. 

Naturalmente, a presença de fatores de risco e de proteção na vida das crianças 
se dão em processos complexos e interdependentes, relacionados, na maioria 
das vezes, a situações particulares e exteriores à instituição de Educação Infantil. 
Entretanto, cabe aos professores e educadores compreenderem a abrangência 
e a infl uência de suas atitudes perante as crianças, tanto negativa quanto 
positivamente, de tal modo que passem a se tornar mais criteriosos quanto a 



Desafios da Formação

seus comportamentos e falas para com elas. Mesmo não sendo responsáveis 
pelos fatores de proteção e de risco na vida das crianças, as atitudes e falas 
dos profi ssionais da educação têm grande infl uência nos mesmos. 

A superação da violência implica na realização de projetos de sociedade que 
sejam radicalmente contra ela e se dará pela implementação da cultura da paz 
e pela vivência diária e permanente dos valores dignifi cadores da vida e do 
respeito a todos. A prioridade aos direitos humanos, aos princípios da liberdade, 
da justiça, da solidariedade, da compreensão entre todos os povos devem ser 
disseminados nas práticas sociais e, notadamente, nas práticas das instituições 
educativas. A repressão pura e simples de manifestações de violência não as 
erradicam dos comportamentos. 

Deve-se lembrar, mais uma vez, que as crianças brincam como uma forma de 
apreender o mundo e elaborar/dar sentido à realidade. Logo, se na vivência 
cotidiana, a violência, a morte e a agressão são comuns, ela fará uma leitura da 
realidade a partir desse referencial. 

Por essa razão é imprescindível que as crianças tenham oportunidades de 
entrarem em contato e se familiarizarem com outras experiências, outros 
modos de ser e estar no mundo. A maneira como a criança refl ete e incorpora o 
mundo terá sempre um aspecto singular, pois cada sujeito interpreta o mundo 
a partir de suas próprias experiências e reelaborações. E é neste sentido que 
se confi gura uma das principais atribuições da Educação Infantil: oportunizar 
uma grande variedade de vivências que deem condições para que as crianças 
construam referenciais positivos de vida. 

Uma alternativa interessante para lidar com a questão da ludicidade e violência 
seria, por um lado, possibilitar que as diversas situações sociais presenciadas 
pelas crianças sejam expressas, signifi cadas e reelaboradas enquanto brincam. 

Por outro lado, é importantíssimo produzir espaços e tempos que deem às 
crianças a chance de vivenciarem papéis e situações diferentes e até mesmo 
opostos à sua realidade, fazendo-as se defrontarem com contradições e 
estimulando-as a perceberem possibilidades de ação que não sejam agressivas 
ou violentas. 

Se um adulto presenciar uma criança que insistentemente bate e “machuca” uma 
boneca, poderá lhe propor situações para cuidar dela, como um dia para renovar 
as bonecas lavando-as, penteando-as, trocando-lhes as roupas, oportunizando 
experiências em que as crianças, brincando, poderão experimentar sentimentos 
mais singelos e acolhedores.

Quando são privadas de se movimentarem com liberdade dentro das salas de 
atividades ou de correr e gritar nos espaços abertos, as crianças acumulam 
energia. A contenção imposta pelo ambiente de certas turmas, o uso constante 
das mesinhas e cadeirinhas acarretam uma explosão de energia que afl ora 
nas brincadeiras de contato físico nos mais diversos momentos da rotina 
educacional. 
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É necessário criar situações cuidadosamente acompanhadas pelos adultos 
para atividades que de algum modo ajudem as crianças a se extravasar.  Isso 
porque, em muitos casos, a violência é a expressão de uma necessidade das 
crianças de se movimentarem intensamente. 

Outra possibilidade de trabalhar com o tema ludicidade e violência é propor 
às crianças brincadeiras que as permitam vivenciar diferentes experiências de 
toque e contato físico amistoso umas com as outras. Em jogos e brincadeiras 
variadas, como a brincadeira de roda, as crianças sempre têm oportunidades 
para se defrontarem com questões como o preconceito e a discriminação 
quando são estimuladas a darem as mãos aos colegas. De maneira natural, 
contatos físicos e proximidade são possibilitados. É possível movimentar braços 
e pernas, tocar o outro e a si próprio, cair, levantar, cantar, gritar. Sentir a si 
mesmo e ao outro criando intimidade e cumplicidade. 

Creche Cruzada do Bem Elizabeth Santos 
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A evolução do brincar 

 

Considerando-se que o ser humano está em constante e infi nito processo de 
desenvolvimento e aprendizagem a partir de seu nascimento, e que a criança 
vivencia um período da vida humana em que o desenvolvimento e a aprendizagem 
são marcados por muitas e sucessivas mudanças de comportamento, é 
pertinente considerar que o brincar, como processo histórico e cultural, também 
se desenvolva e se modifi que junto com o desenvolvimento da criança.

Nos primeiros anos de vida, o brincar infantil é marcado pela ação sobre os 
objetos e pelo prazer de experimentá-los das mais diversas maneiras. As 
crianças mobilizam-se para pegar, jogar, balançar objetos repetidas vezes, 
realizando descobertas sensoriais que lhes proporcionam conhecimentos sobre 
o mundo. Neste momento, o signifi cado dos objetos não é o foco de atenção da 
criança, mas a experimentação ativa dos mesmos.

Progressivamente, as crianças ampliam sua percepções sobre o mundo que 
as rodeia: seus objetos, seus componentes, as relações que se estabelecem 
entre eles, suas funções. A percepção das crianças acerca do mundo e seus 
componentes direciona-se primordialmente para sua função objetiva: uma 
colher serve para comer, uma gaveta para guardar objetos, uma caneta para 
escrever, uma vassoura para varrer. 

Paralelamente, as crianças são introduzidas, pelos adultos ou por crianças mais 
velhas que elas, à possibilidade de atribuir signifi cados variados aos objetos: 
uma colher pode ser um avião, uma gaveta virada de cabeça para baixo pode 
ser usada para cobrir um objeto, uma caneta pode ser usada para prender o 
cabelo e uma vassoura pode ser usada como vara para alcançar um objeto que 
está distante. 

As crianças aprendem que tudo que existe no mundo pode ser representado de 
uma forma diferente do que o objeto real. Quando se apresenta a um bebê o 
objeto bola e se pronuncia a palavra bola, os adultos estão ensinando a ele que 
aquele objeto pode ser representado por um conjunto de sons pronunciados 
numa determinada ordem. Repetidamente, ao ver o objeto bola, ao pegá-lo, ao 
rolá-lo, ao acariciá-lo, o bebê será estimulado pelos adultos a também enunciar 
o nome daquele objeto: bola. Nesse processo, a criança passa a elaborar uma 
representação mental e uma representação sonora do objeto bola. Até que, 
em um determinado momento, a criança não mais precisará estar em contato 
com a bola, mas apenas ser estimulada pelo nome bola para que se remeta à 
representação mental que fez deste objeto. 

Este complexo processo de abstrações é conhecido como simbolização, quando 
o ser humano aprende e desenvolve a habilidade de representar mentalmente 
tudo com o qual se relaciona: objetos, pessoas, lugares, sentimentos, nomeando-
os. O próprio processo de desenvolvimento da fala e de outras linguagens são 
processos de simbolização.  
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Nesse sentido, quando estão desenvolvendo a habilidade simbólica, as 
crianças brincam com os objetos remetendo-se a seu signifi cado objetivo. Elas 
ainda não conseguem extrapolar seus atributos físicos e concretos pois estão 
desenvolvendo a abstração. Geralmente, em torno dos três anos de idade, as 
crianças alcançam níveis muito signifi cativos de abstração. Notadamente, neste 
período a linguagem oral alcança grande desenvolvimento e ocorre um salto na 
oralidade das crianças. 

O mesmo processo que possibilita às crianças aprenderem a falar e a escrever 
também as torna capazes de criar signifi cados diferentes para um mesmo 
objeto. Ela passa a usar um objeto “como se” fosse outro, assim como ela usa 
a palavra bola “como se” a bola estivesse presente.

Concomitantemente, as crianças tornam-se capazes de desenvolver um modo 
muito particular de brincar denominado faz de conta ou jogo simbólico. O brincar 
passa a extrapolar os limites objetivos do tempo, do espaço e das características 
físicas dos objetos em função de que a criança alcance a satisfação de uma 
necessidade premente: compreender e experimentar o mundo, suas relações, 
suas práticas, suas características, os processos inerentes às relações humanas 
e tantos outros aspectos relacionados à vida em sociedade no grupo e nas 
culturas em que ela está inserida. 

O surgimento e o grande desenvolvimento do jogo simbólico nesta fase da 
infância não são casuais. Ele está diretamente relacionado ao desenvolvimento 
da habilidade de abstração e de simbolização pela criança. Um graveto poderá 
ser um robô gigantesco, uma caixinha de fósforos poderá ser um automóvel, 
uma criança poderá ser o rei. 

Ao representar objetos do mundo por meio de outros que estejam à sua 
disposição, as crianças estão elaborando signifi cados diferentes para os 
objetos e elaborando enredos imaginários com eles. Atividades desta natureza 
são decorrentes da habilidade de simbolizar.

Quando um grupo de crianças brinca de ofi cina mecânica elas se utilizarão 
dos objetos disponíveis para criarem o cenário e os elementos que julgarem 
necessários à mais adequada ambientação de uma ofi cina mecânica. 
Certamente não terão disponíveis ferramentas verdadeiras, mas se servirão 
daquilo que lhes estiver à disposição para representar os objetos verdadeiros, 
fazendo de conta que são as ferramentas. Atitudes fantasiosas e que têm como 
suporte a imaginação e a simbolização. 

Entretanto, nesta brincadeira, as crianças procurarão agir e falar de acordo 
com o que já conhecem das atitudes e falas de um mecânico verdadeiro. Elas 
procurarão estabelecer uma atitude pautada nos códigos sociais de convivência 
e relacionamento entre mecânicos e clientes. Nesse sentido, usarão regras 
implícitas para as suas ações e falas. Deverão buscar a maior fi dedignidade 
possível com os adultos que desempenham estes papéis. Não é necessário 
que alguém lhes diga que elas precisam assumir uma postura específi ca. Como 
estão representando um papel, as crianças tomam para si a necessidade de 
adequarem suas posturas, falas, gestos ao papel que estão representando. 
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Assim, seguem regras que não são verbalizadas ou explicitadas, mas 
silenciosamente compreendidas e acordadas por todos. 

Os jogos simbólicos caracterizam-se assim por terem regras implícitas e 
situações imaginárias. 

Neles, a obediência às regras se dá em função da obediência à representação 
de um papel. Crianças muito pequenas apresentam grande difi culdade 
de submeterem-se a regras. No jogo simbólico, sua obediência deve-se à 
interpretação de um personagem muito mais do que a uma condição externa 
de regra.

Brincadeiras que buscam introduzir regras, muitas vezes vêm amparadas por 
uma situação imaginária para sustentá-las, como as brincadeiras “coelho sai da 
toca”, “tá pronto seu lobo?”, “mãe da rua” e tantas outras.

Ao mesmo tempo, algumas brincadeiras possibilitam às crianças iniciarem um 
processo de transição a um estágio posterior, que é a identifi cação de objetivos 
para o brincar. Como foi abordado inicialmente, uma das características 
essenciais do brincar é ter um fi m em si mesmo e não se condicionar ao alcance 
de um resultado. Mas ao vivenciarem brincadeiras como o “pega-pega” e a 
“amarelinha” as crianças começam a perceber um objetivo para sua ação de 
brincar. Não signifi ca que o brincar das crianças passou a ter a característica de 
ser produtivo. Elas continuarão a vivenciar o brincar pelo prazer de brincar, mas, 
neste momento, terão o objetivo de pegar seus colegas e ao mesmo tempo se 
esquivarem para não serem pegas. Ou terão o objetivo de alcançar o céu do 
jogo de amarelinha. 

Escola Municipal Henfi l
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Esta é a gênese do estágio posterior em que as regras passarão a ter um papel 
fundamental no brincar e existirá uma motivação interna das crianças para as 
seguirem. Este momento não é vivenciado pelas crianças da Educação Infantil. 

Mesmo que esta fase não seja vivenciada pelas crianças da Educação Infantil, 
é muito importante que professores e educadores tenham consciência de 
que o brincar evolui de acordo com a idade e as experiências das crianças. 
Deste modo, como profi ssionais, eles poderão acompanhar esta evolução, 
reconhecendo-a e possibilitando, em cada momento, as mais ricas e variadas 
possibilidades de exploração pelas crianças no brincar. 

A vivência da sexualidade

Desde o nascimento, as crianças vivenciam situações de prazer e desprazer 
na relação consigo mesmas, com outras pessoas e com o mundo à sua volta. 
Pode-se entender a sexualidade infantil como a forma como as crianças 
expressam seus desejos e lidam com seus prazeres corporais nas relações 
que estabelecem consigo mesmas, com outras pessoas e com o mundo.

Após o nascimento, quando a criança suga o peito de sua mãe ou é amamentada 
por outra pessoa, ela obtém o alimento necessário à sua sobrevivência e 
também desfruta do prazer que a atividade de sugar lhe proporciona, do prazer 
de estar em contato e de ser acolhida e acariciada pelo adulto. 

Do mesmo modo que sentem prazer ao serem amamentadas, as crianças 
sentem prazer ao entrar em contato com os objetos do mundo, com seus corpos 
e os das outras pessoas. Elas exploram o mundo mordendo, tateando, sentindo 
os cheiros, ouvindo os sons, olhando as imagens e essa exploração lhes permite 
tanto o conhecimento sobre o mundo, quanto lhes permite vivenciar o que cada 
objeto ou pessoa lhes provoca de sensações e sentimentos. 

Assim como exploram o mundo externo, as crianças também exploram seus 
corpos. Elas brincam com as várias partes do próprio corpo, tocando, explorando 
sensações e sentimentos despertados por cada toque. Bebês passam longos 
momentos observando as próprias mãos, pegando os pés, levando-os à boca. 
Como resultado disso, aprendem a discernir o que lhes dá prazer e o que 
provoca desprazer. É a partir dessa exploração que as crianças descobrem, por 
exemplo, que a manipulação dos órgãos sexuais provoca sensações agradáveis. 
As crianças que não passaram por experiências aversivas relacionadas à 
manipulação dos órgãos sexuais, descobrem que brincar com eles é algo que 
provoca sensações boas e, por isso, tendem a repetir as ações de estimulação 
dessas partes do corpo. 

Muitas crianças manifestam esses comportamentos nas instituições de Educação 
Infantil e é importante que os professores e educadores compreendam que o 
signifi cado que a criança dá para esses atos é diferente do signifi cado que um 
adulto atribui a eles. Para uma criança, brincar com aquela parte de seu corpo é 
uma forma de lhe propiciar sensações agradáveis. Cabe ao adulto reconhecer 
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essa dimensão da sexualidade infantil e evitar situações em que a criança se 
sinta culpada por expressá-la. 

Nestas situações, regras sociais podem ser apresentadas e discutidas com 
as crianças, à medida em que elas forem capazes de compreendê-las. Por 
exemplo, pode-se dizer à criança que tocar aquela parte do corpo é algo 
muito bom mas que, em nossa sociedade, as pessoas não costumam fazer 
isso em público. Orientar as crianças em relação a estas manifestações é uma 
forma de introduzi-las no mundo social e de possibilitar a elas a escolha de 
locais privativos para estas explorações. Do mesmo modo, pode-se distrair as 
crianças, convidando-as a brincarem com seus colegas ou inserirem-se nas 
atividades que estejam em desenvolvimento pelas outras crianças.

É comum, na brincadeira com colegas, as crianças expressarem e buscarem 
reelaborar situações que presenciam em suas famílias, na rua, na televisão 
relacionadas à sexualidade. Algumas vezes, são comportamentos aceitáveis 
para uma criança em nossa cultura como o beijo na face e os abraços, mas, 
outras vezes, são comportamentos culturalmente atribuídos à sexualidade 
adulta que são vistos como impróprios para uma criança. Também nesse caso, 
cabe aos professores e educadores mediarem a brincadeira, orientando-as 
sobre comportamentos adultos que não devem ser vivenciados pelas crianças. 
Conversar com as crianças explicando a elas sobre vivências dos adultos e 
sobre o que compete às crianças é uma forma de ampliar seus conhecimentos 
sobre o universo das relações humanas e das normas sociais e culturais a elas 
associadas.

Proibir a criança de brincar de determinada forma ou de falar sobre algum 
assunto propicia, muitas vezes, a perpetuação daquilo que se busca reprimir. 
Se crianças estão falando sobre ou manifestando comportamentos relacionados 
à sexualidade adulta é provável que estejam imitando comportamentos vistos 
por elas. Nesse sentido, deve-se ouvi-las, buscar compreender como estão 
pensando sobre aquilo que falam e fazem. Somente entendendo como as 
crianças interpretam suas brincadeiras é que as intervenções dos professores 
e educadores podem ser realizadas de forma efetiva.

É possível, por exemplo, que crianças abusadas sexualmente expressem, por 
meio de brincadeiras com outras crianças, as situações de abuso de que são 
vítimas. A criança que repete essa situação no faz de conta busca, por meio 
dessa repetição, reelaborar emocionalmente e cognitivamente essa vivência 
pois, como já foi abordado, o brincar possibilita a signifi cação e compreensão 
de vivências.

É necessário ter cuidado ao abordar essa criança para não culpabilizá-la pela 
representação da cena. Responsabilizar e culpar a criança pelo ato é, muitas 
vezes, a estratégia do abusador para que ela mantenha segredo em relação 
ao ocorrido. Por isso, qualquer tentativa de culpar a criança pode contribuir, 
na verdade, para reforçar o segredo, impedindo que ela se expresse e busque 
ajuda. Chamar a atenção da criança para outras brincadeiras e outras atividades 
quando está em um grupo, e, ao mesmo tempo, oportunizar situações em que 
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essa criança possa expressar individualmente o que está se passando com ela 
pode ajudá-la a reelaborar o ocorrido. 

Caberá aos professores e educadores usarem de total discrição nas situações 
de suspeita de violação de direitos. A ética deve permear todas as ações 
relacionadas a crianças que estejam em situações vulneráveis. Jamais os 
adultos devem tecer comentários sobre as suspeitas ou fazer suposições acerca 
da situação de qualquer criança. Sob nenhuma circunstância os profi ssionais 
podem mencionar a situação de alguma criança quando estiverem junto a elas, 
sussurrando ou murmurando para outro adulto. As atitudes adequadas são 
a notifi cação aos órgãos competentes e o acolhimento à criança, buscando 
estratégias para ajudá-la a superar suas angústias. 

É comum também as crianças aprenderem sobre sexualidade por meio das 
músicas e danças divulgadas pelos meios de comunicação. Frequentemente, nas 
instituições de Educação Infantil, as crianças cantam e dançam representando 
apresentações artísticas ou outros adultos, enquanto brincam. Crianças imitam 
os movimentos sensuais e eróticos de cantoras e cantores e repetem letras 
de música com conteúdo sexual. Muitas vezes, são músicas que representam 
a mulher como objeto e numa posição inferior ao homem. São músicas que, 
ao serem incorporadas ao repertório infantil, podem promover a erotização 
precoce das crianças e lhes ensinarem formas machistas de lidarem com o 
corpo feminino. 

É necessário que os professores e educadores tenham posturas críticas em 
relação a manifestações culturais que promovem a erotização das crianças e o 
machismo. Nesses casos, eles podem desenvolver atividades que propiciem às 
crianças expandir seu conhecimento sobre a cultura musical e artística. Conhecer 
diferentes tipos de música, de cantores, de dança e propiciar atividades em que 
as crianças possam explorar instrumentos, cantar e aprender outras formas 
de dançar são ações que podem ampliar suas possibilidades de expressão 
corporal e musical.

Seja nas danças, nas músicas, nos livros ou nos diversos tipos de brincadeiras: 
é importante analisar as representações de homens, de mulheres e de 
crianças que estão sendo divulgadas. É importante observar o que ensinam 
sobre sexualidade e selecionar os materiais que divulguem representações 
igualitárias de homens e mulheres, que respeitem os direitos das crianças e 
que não divulguem conteúdos racistas, machistas ou homofóbicos.

O brincar no cotidiano pedagógico

Considerar o brincar um dos eixos estruturadores do trabalho pedagógico 
na Educação Infantil não é uma proposta simples. Na maioria das vezes, os 
professores e educadores compreendem por trabalho pedagógico as práticas 
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em que estão envolvidos conceitos referentes a alguma das clássicas áreas 
do conhecimento como matemática, ciências naturais ou sociais, língua e 
linguagem. 

As consequências mais comuns dessa compreensão são acatar a máxima 
“é brincando que as crianças aprendem” como regra e tratar o brincar como 
método de ensino, o que leva a sua “pedagogização”. 

Na expectativa de extrair da brincadeira todo o seu potencial educativo como 
facilitadora do ensino dos conteúdos escolares, ela é inserida como artifício 
para ensinar algo às crianças. Assim, acaba-se por esvaziá-la de seu sentido e 
perde-se a oportunidade de que o brincar seja a experimentação de modos de 
convivência e produção compartilhada de saberes.

A criança tem no brincar não um instrumento de aprendizagem, mas uma maneira 
de se expressar, de compreender e de ser compreendida, de experimentar o 
mundo e, desse modo, se constituir como indivíduo e membro de um dado grupo 
social. Se o brincar for abordado como simples método de ensino, priva-se as 
crianças da experiência de reelaborarem a realidade e de compreenderem a si 
mesmas a partir de uma perspectiva lúdica. 

Nesse sentido, pensar o brincar na instituição de Educação Infantil envolve que 
se faça uma série de indagações fundamentais: “Como as crianças participam 
na construção do conhecimento?” “Como esta instituição tem agido no que 
se refere à compreensão da criança como produtora de cultura?” “Que valor 
tem sido dado ao movimento infantil de incluir novos saberes e signifi cados 
àquilo que aparentemente está instituído no tempo e na história?” “E quando as 
crianças se apropriam da cultura por meio de brincadeiras, quais possibilidades 
de intervenção são pensadas?” 

O documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil enfatiza que 
brincar é direito da infância. Essa é, portanto, a primeira razão para que se 
defenda em todas as instâncias da sociedade que a criança tenha tempo, 
espaço e liberdade para brincar. Conhecimentos e aprendizagens ocorrerão 
nas ações de brincar pois são inerentes às ações das crianças no mundo. 
Estes conhecimentos e aprendizagens podem e devem ser aproveitados pelos 
professores e educadores e por eles ampliados e sistematizados em outros 
momentos. Entretanto, não se pode confundir este processo com a utilização 
do brincar como um método para ensinar algo às crianças.

Conclui-se que o brincar na Educação Infantil tem uma função informativa para 
os profi ssionais. Se brincando os seres humanos expressam suas emoções 
e experiências, ao observar as brincadeiras e as interações entre as crianças 
é possível aprender muito sobre o interesse delas, perceber os níveis de 
desenvolvimento em que elas se encontram, as possibilidades e habilidades 
de cada uma para conduzir-se de acordo com as regras da atividade realizada. 

A partir de várias observações, os professores e educadores terão melhores 
condições de planejar e realizar suas atividades pedagógicas, proporcionando 
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a sistematização de saberes que as crianças estão construindo nos momentos 
de brincadeiras. Saberes e conhecimentos que sejam mais adequados às 
possibilidades reais de compreensão que elas apresentam em determinado 
momento de seu desenvolvimento. 

Como orienta Pereira (2009, p.26),

A partir do momento que uso o brincar como simples ferramenta 
de ensino, eu privo a criança do exercício de reelaborar uma 
dada realidade e dar novos signifi cados às coisas à sua volta. 
Porém, se entendo o brincar como uma possibilidade de 
expressão, reconhecendo-o como cultura, como forma do ser 
humano de tornar-se presente no mundo com sua peculiaridade 
de indivíduo, de integrante de um grupo social, há uma chance 
de o brincar se instalar como uma das ações de formação da 
identidade da criança e, aí sim, exercer um papel importante na 
aprendizagem.

Para além de identifi car as difi culdades de compreensão em relação à natureza 
do brincar, práticas de sua utilização como recurso metodológico também 
apontam para outra fragilidade: a identifi cação de conhecimentos conceituais 
como os únicos ou os mais importantes a serem construídos e desenvolvidos 
pelas crianças da Educação Infantil. Nessa perspectiva, fi cam em segundo plano 
as habilidades de desenvolvimento da autonomia, de relações e interações 
sociais, de refl exão sobre atitudes e valores e tantas outras historicamente não 
reconhecidas como efetivo trabalho pedagógico. 

Compreende-se que a inserção da ludicidade em algumas atividades de 
elaboração formal de conhecimentos é possível e desejável na Educação Infantil. 
Utilizar jogos e brincadeiras para auxiliar crianças a realizarem descobertas, 
sistematizarem ou fi xarem conhecimentos são estratégias produtivas e 
adequadas à faixa etária desta etapa da Educação Básica. 

Entretanto, quando se afi rma que estas práticas não são a realização do eixo 
brincar pretende-se ressaltar que há aspectos deste fenômeno social que não 
são realizáveis se ele estiver condicionado a uma proposta com resultado 
previamente estipulado.

O que se propõe é a ampliação do sentido mais usual que orienta o trabalho 
quando o assunto é incluir jogos e brincadeiras na educação. Nos momentos 
reservados ao brincar, dentro da rotina de cada grupo de crianças, os professores 
e educadores devem buscar organizar propostas, materiais, espaços e 
tempos para que as crianças criem situações de brincadeiras e, por meio da 
observação, os profi ssionais deverão identifi car as habilidades que estão sendo 
desenvolvidas, as intervenções que serão necessárias, as novas propostas que 
podem ser feitas às crianças para que avancem do ponto em que estão. 
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É muito importante que sejam feitos registros regulares dos momentos de 
brincadeiras pois eles possibilitarão aos profi ssionais reverem e rememorarem 
as vivências realizadas de modo que possam fundamentar suas observações. 
Estes registros tanto podem ser feitos pelos professores e educadores quanto 
pelas próprias crianças e deverão se valer dos mais variados recursos e mídias 
como fotografi as, fi lmagens, desenhos, planilhas de observação dos adultos e 
tantos outros. 

Caberá aos professores e educadores realizarem a leitura e a investigação destes 
momentos, extraindo deles conhecimentos que deverão ser posteriormente 
aprofundados, modifi cados, ampliados ou sistematizados com as crianças. 
Conhecimentos referentes a conceitos, mas também a atitudes, posturas, 
valores, relacionamentos, sentimentos. 

Se um grupo de crianças, espontaneamente durante os momentos de faz de 
conta, constrói cabanas com retalhos de tecidos, cadeiras, mesas e barbantes 
é extremamente oportuno que os professores e educadores aproveitem estas 
vivências posteriormente para discutir medidas e ângulos, as diversas formas 
de moradias dos povos, a condição social e econômica das pessoas que moram 
em cabanas e outros conhecimentos formais que estejam relacionados a este 
assunto. A brincadeira terá possibilitado oportunidades para o desenvolvimento 
e ampliação de conhecimentos matemáticos, históricos e políticos a partir do 
envolvimento do profi ssional para aproveitar estas possibilidades. 

Dá-se, portanto, uma inversão. Não são os professores e educadores que 
ditarão os conhecimentos a serem desenvolvidos por meio da brincadeira, mas 
eles identifi carão conhecimentos que podem ser desenvolvidos a partir das 
brincadeiras que as crianças criarem. 

Ao procurar entender o que determinado jogo ou brinquedo proporciona em 
termos de vivências, experiências e, consequentemente, aprendizagens, 
os professores e educadores estarão efetivamente trazendo o brincar para 
a centralidade dos processos e as crianças para o foco, uma vez que elas 
estarão mostrando, pelo brincar, o que precisam e querem que seja com elas 
desenvolvido.  

A inserção da brincadeira na rotina educacional deve se dar não no sentido de 
colocá-la num papel secundário, como instrumento aplicado ao processo de 
ensino-aprendizagem, mas num sentido mais abrangente, que coincida com a 
fi nalidade geral da educação: a saber, possibilitar o desenvolvimento pleno das 
crianças em todas as suas dimensões.

Nesse sentido, devem ser consideradas as dimensões social, emocional, 
cognitiva, física e outras a estas relacionadas como as dimensões histórica 
e cultural. No que diz respeito à perpetuação histórica da cultura brincante, 
observam-se muitas iniciativas de professores e educadores para realizar 
brincadeiras tradicionais com as crianças.

Propostas de conhecer e vivenciar brincadeiras, jogos e cantigas tradicionais 
envolvendo as famílias e seus membros mais velhos como pais e avós são 



Eixos Estruturadores

ações extremamente interessantes, pois possibilitam a manutenção de acervos 
culturais ao mesmo tempo em que estreitam as relações entre famílias e 
instituições educativas. Quando compartilham brincadeiras com as gerações 
mais novas, as gerações mais velhas estão possibilitando a transmissão de 
heranças culturais muito valiosas.

Creche Sementes do Amanhã

Por meio desse compartilhamento, as interações entre família e instituição 
educativa se estreitam. Um processo que enriquece a todos que dele participam 
e só tem elementos a contribuir com o desenvolvimento das crianças.

Da iniciativa e envolvimento entre profi ssionais e comunidades têm surgido 
múltiplas formas de trabalho pedagógico nas quais recriam-se espaços e tempos 
ressignifi cando práticas como as caixas mágicas, as malas de surpresas, os 
projetos sobre brinquedos e brincadeiras, o dia da fantasia, as ofi cinas com 
avós e tantas outras ações.  

O papel dos professores e educadores 

Compreender o brincar como um dos eixos estruturadores do trabalho 
pedagógico na Educação Infantil exige ter clareza do lugar e do papel do 
profi ssional desta etapa da Educação Básica. 

Professores e educadores precisam implementar práticas de planejamento 
e preparação dos momentos de brincar, assumir postura investigativa e 
observadora em relação às crianças nestes momentos, estando atentos a suas 
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reações, falas e atitudes. Devem identifi car elementos a respeito das identidades 
das crianças, a maneira como pensam, como estão se expressando, como estão 
estabelecendo interações umas com as outras e com os artefatos culturais, que 
objetos e brinquedos são preferidos e quais são desprezados por cada criança, 
que discursos são elaborados nestes momentos, se há aspectos discriminatórios 
presentes, que representações a respeito dos gêneros masculino e feminino 
estão presentes, e tantos outros conhecimentos que são obtidos nas práticas 
de observação e registro a respeito das brincadeiras das crianças.

Os profi ssionais também podem e devem inserir-se nas brincadeiras, entretanto, 
não podem perder de vista seu papel e suas responsabilidades nestes momentos. 
Como mediadores dos processos de aprendizagem e desenvolvimento das 
crianças, é fundamental que os professores e educadores identifi quem o modo 
como as crianças elaboram conhecimentos nos momentos de brincadeiras, 
bem como as tensões, as contradições, os confl itos, os avanços. 

Nas situações de brincadeiras, podem-se estabelecer muitas intervenções 
proveitosas, desde que os profi ssionais estejam atentos ao seu papel nos 
momentos em que estão brincando com as crianças. Como orienta Pereira 
(2009, p. 25): “É importante, para nós, educadores, sermos adultos ao brincar 
com as crianças”. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado é a postura ética, por parte dos 
professores e educadores, a respeito da subjetividade das crianças nos 
momentos de brincar. É preciso que os profi ssionais desenvolvam sua 
sensibilidade para penetrar na intimidade que cada criança expõe quando está 
brincando. Observar o brincar das crianças implica respeito pelos sujeitos que 
estão participando daquela experiência, implica em buscar compreendê-los 
sem rotulá-los ou julgá-los moralmente. 

Como seres mais experientes, cabe aos adultos compreenderem e auxiliarem 
as crianças a superarem atitudes que estejam inadequadas, contribuindo para 
seu crescimento e seu desenvolvimento. Entretanto, isso só será possível se 
os próprios profi ssionais forem capazes de agir com delicadeza e sensibilidade, 
de tal modo que as crianças se percebam acolhidas e tenham sua integridade 
preservada.

Observando as crianças ou brincando com elas, realizando anotações ou 
conversas, os profi ssionais sempre têm um papel ativo durante os momentos 
de brincadeiras das crianças. Por isso, sua atenção deve estar totalmente 
voltada para elas. As situações de brincadeiras não são oportunidades para 
que os professores e educadores troquem ideias com seus colegas, arrumem 
armários ou coloquem as agendas nas mochilas das crianças. O brincar é um 
eixo do documento Proposições Curriculares porque ele é estruturador do 
próprio desenvolvimento humano e, portanto, não pode ser considerado como 
uma possibilidade de preenchimento do tempo das crianças. Ele precisa ser 
tratado com a importância que tem, como estruturador do trabalho pedagógico 
nas instituições de Educação Infantil.



Eixos Estruturadores

Compreendendo as crianças como sujeitos competentes e plenos em seu tempo, 
os adultos devem possibilitar e incentivar que elas sejam autônomas também 
em relação às brincadeiras. Muitas vezes pode ser necessária a mediação dos 
professores e educadores para que as propostas sejam construídas, os materiais 
sejam selecionados, os enredos sejam estruturados e regras de convivência 
sejam estabelecidas. A partir daí, é necessário que o adulto saiba distanciar-se e 
possibilitar que as crianças assumam o comando das situações propostas. 

É importante entender que certas formas de brincadeiras devem necessariamente 
ser decididas pelas próprias crianças. Em tais situações, o papel do adulto é, 
muitas vezes, o de preparar o contexto de forma que elas mesmas possam 
fazer escolhas. 

Os professores e educadores podem preparar os materiais (corda, bola, pião, 
giz, bonecas etc.) e as crianças decidirem se vão pular corda, rodar pião, brincar 
de amarelinha ou boneca. É muito importante permitir que as crianças decidam 
entre elas as regras e procedimentos e que tenham a possibilidade de buscar 
soluções para os confl itos que naturalmente acontecem enquanto brincam.

Ter o brincar como um dos eixos estruturadores da prática pedagógica signifi ca 
também possibilitar que as crianças ampliem seus acervos culturais por meio de 
brincadeiras e manifestações ligadas a práticas lúdicas da população brasileira. 
Tanto na cidade de Belo Horizonte, quanto no estado de Minas Gerais e no 
Brasil como um todo, existe uma infi nidade de heranças culturais ligadas à 
brincadeira que identifi ca crianças e adultos como sujeitos de uma mesma 
nação e de uma mesma história. 

São heranças dos mais de quinhentos anos de ocupação por vários grupos 
indígenas, imigrantes de países europeus e negros de diversas etnias. Nessas 
três matrizes culturais e suas diversas ramifi cações, estão as origens do enorme 
acervo de brincadeiras e de tradições populares da cultura nacional. 

Ao longo destes cinco séculos, a cultura lúdica foi e continuará sendo 
permanentemente transformada, recriada e perpetuada pelos sujeitos – crianças, 
jovens e adultos – que se apropriam dela e lhe atribuem novos sentidos. 

Quando o professor e educador apresenta a origem de uma determinada 
brincadeira é importante lembrar que não existe um jeito certo, melhor ou 
mais legítimo de brincar. Tendo em vista que as brincadeiras são inventadas 
e compartilhadas, elas passarão inevitavelmente por um processo de 
transformação e adaptação. De fato, é extremamente enriquecedor quando 
são apresentadas maneiras diferentes de se realizar uma mesma brincadeira 
ou cantar uma cantiga. Fazer um levantamento junto às famílias das crianças 
sobre como seus pais e avós vivenciavam uma certa brincadeira poderá ser 
uma experiência muito rica de valorização da diversidade.  
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As várias transformações das brincadeiras, dos costumes, das cantigas 
tradicionais são ótimas oportunidades para a compreensão da dinâmica do eixo 
cultura-sociedade-natureza pois as produções humanas são, permanentemente, 
reorganizadas em função do tempo e do espaço em que ocorrem. 

Há inúmeros grupos artísticos que se dedicam a manter viva a memória histórica 
e à perpetuação de brincadeiras, músicas e tradições culturais. Estabelecer 
contato com estes grupos assim como levar para as instituições de Educação 
Infantil pessoas mais velhas ou representantes de grupos populares são ações 
que apresentam às crianças a importância e o signifi cado da cultura lúdica na 
formação das identidades sociais. 
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Cada instituição de Educação Infantil deve procurar junto à sua comunidade 
quais são as práticas culturais tradicionais que são exercidas no interior das 
famílias, dos centros comunitários, dos grupos folclóricos. As festas, os rituais, 
as celebrações, as brincadeiras tradicionais são elementos constituintes da 
cultura ao mesmo tempo em que possibilitam a interlocução dinâmica entre 
os eixos estruturadores desta proposição curricular: as interações, o brincar, a 
cultura-sociedade-natureza.

Nas vivências das tradições culturais por meio das brincadeiras, festas 
ou celebrações os professores e educadores têm a oportunidade de se 
reconhecerem como guardiões que perpetuam valores e tradições, mas 
também como atores responsáveis por promover mudanças necessárias na 
cultura herdada.

Discutir junto com as crianças estereótipos como os raciais, de gênero, de 
classe social, de orientação sexual, de condição física e mental que existem 
em algumas brincadeiras, cantigas ou tradições culturais pode possibilitar a 
superação de preconceitos e discriminações presentes na cultura e a ampliação 
do conhecimento sobre as diferentes formas de ser, de se relacionar e de agir 
no mundo.  

Muitas cantigas e brincadeiras tradicionais divulgam, por exemplo, o estereótipo 
da mulher branca, que se preocupa em ser bela, casar-se, ter fi lhos e realizar 
os afazeres domésticos e do homem que trabalha, é guerreiro, deve ser rico 
e protetor das mulheres. Nesses casos, os professores e educadores podem 
discutir com as crianças essas posições tradicionais atribuídas a homens e 
mulheres, mostrando que elas não são naturais e fi xas, mas culturais, históricas 
e, portanto, mutáveis. Eles podem desenvolver atividades que permitam às 
crianças conhecerem o modo como viveram ou como vivem homens e mulheres 
em diferentes sociedades. Podem também discutir o princípio constitucional de 
que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres em nossa sociedade, 
mostrando que é dever tanto do homem quanto da mulher cuidar dos fi lhos, 
protegê-los e trabalhar para sustentá-los. É importante que as crianças 
aprendam que homens e mulheres, de diferentes raças e etnias, classes sociais, 
condições físicas e mentais têm os mesmos direitos com relação a desenvolver 
habilidades e a exercer diferentes atividades e profi ssões. 

Ainda com relação à superação desses estereótipos, os professores e 
educadores podem discutir com as crianças as diversas formas de se relacionar 
amorosamente e de se constituir uma família. Existem famílias nucleares 
formadas por um casal heterossexual e seus fi lhos, as famílias mononucleares, 
as que são formadas por casais homoafetivos, as que são constituídas por 
fi lhos adotivos e várias outras constituições familiares. 

Possibilitar a discussão sobre os diversos tipos tipos de famílias é um modo de 
mostrar  às crianças que não existe um modelo de família melhor ou superior a 
outros, mas que todas devem ser consideradas igualmente importantes e ser 
igualmente respeitadas.
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Também nas danças populares, pode ser problematizado com as crianças a 
separação realizada entre movimentos específi cos para homens e outros que são 
destinados apenas às mulheres. É necessário assegurar às crianças que assim 
o desejarem, a possibilidade de experimentar diferentes formas de movimentar 
o corpo e de formar pares nas atividades de dança, independentemente de 
seu sexo, de sua constituição física ou mental. Movimentos de dança podem 
ser adaptados de acordo com a habilidade de cada criança, proporcionando a 
todas a participação na atividade. O importante não deve ser a realização de 
movimentos da forma como se considera ser a “correta“, mas a construção 
e reelaboração conjunta da dança de modo a permitir que os movimentos 
realizados por cada criança sejam igualmente valorizados.

Como orienta Debortoli (2002, p. 86),

Quando a professora e as crianças brincam juntas, construindo 
regras, partilhando experiências, superando tensões e confl itos, 
valores e preconceitos, estão participando do maravilhoso 
processo de juntas tocarem o mundo e concretizar sua 
possibilidade de transformação, sua possibilidade de fantasia, 
de imaginação, de reconstrução sensível da realidade... Talvez 
seja essa uma das maiores tarefas desse lindo processo de 
humanização do homem, que é a educação, movimento de 
desinstalação de uma forma de barbárie em que parecemos 
mergulhados. 

Trazer o brincar para a centralidade do processo pedagógico, como eixo, 
possibilita a vivência das diversas linguagens com o mesmo nível de importância 
entre elas. Enquanto brincam, as crianças cantam, dançam, pulam, gesticulam, 
desenham, expressam-se corporalmente, fazem mímicas, expressões faciais, 
escrevem a seu modo, calculam, realizam estimativas, enfi m, mobilizam os mais 
diversos modos de interagir com o mundo e no mundo, utilizando as linguagens 
como ferramentas.

É sabido que, historicamente, a educação escolar privilegiou muito a linguagem 
oral e, sobretudo, a linguagem escrita. Esse processo de priorização de tais 
linguagens levou ao quase completo esquecimento e abandono de outras 
formas de expressão humana tão fundamentais para o desenvolvimento integral 
das crianças. 

Esta Proposição Curricular parte do princípio que a Linguagem Corporal, a 
Linguagem Plástica Visual, a Musical, a Linguagem Digital têm o mesmo valor 
e importância que a Linguagem Escrita, a Oral e a Matemática. Apoia-se em 
concepções e em ações educativas sensíveis e atentas à diversidade da 
condição humana e visa garantir o pleno direito à apropriação e à participação na 
produção da cultura. Nessa abordagem pedagógica, o brincar é compreendido 
como elemento estruturador de vivências que ampliam e favorecem o 
desenvolvimento humano integral. 
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Naturalmente, não existem receitas que tornem a inclusão dos jogos e 
brincadeiras na Educação Infantil uma prática educativa infalível. É preciso 
que os professores e educadores estejam constantemente atentos à sua 
dimensão formadora mais ampla. Isso porque, defi nir o brincar como um dos 
eixos estruturadores da proposta pedagógica signifi ca compreendê-lo como 
constituinte de todo o trabalho realizado nas instituições de Educação Infantil, 
não podendo mais fi gurar como um mero complemento ou um alívio ao chamado 
“trabalho pedagógico de verdade”. Defi nitivamente, não é mais possível que 
exista nas instituições de Educação Infantil o “momento de aprender” separado 
do “momento de brincar”.

O documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil visa ao diálogo 
que integre todas as linguagens como expressões do patrimônio cultural que as 
crianças têm direito de conhecer e de se apropriar. 

Entretanto, para levar a efeito essa proposta é preciso que os profi ssionais 
realizem, de fato, a concepção do brincar como cultura, como um modo 
privilegiado de experimentar o mundo, fazer parte da história, tornar-se sujeito 
com suas especifi cidades de indivíduo e de integrante de um dado grupo social. 

Insiste-se nessa abordagem porque é somente quando se concebe e se 
pratica o brincar como um dos modos mais complexos pelo qual os seres 
se humanizam é que se consegue construir uma Educação Infantil que seja 
tempo-espaço rico para partilha com as novas gerações. Um processo de 
vivência tanto da história/tradição quanto da possibilidade de transformação 
da realidade. 

Nesse processo, é fundamental que as práticas educativas sejam constantemente 
planejadas e, uma vez realizadas, sejam registradas, analisadas, avaliadas 
e replanejadas. Somente a partir de uma sistemática de refl exão é que se 
alcançará consistência para mudança e ampliação de conceitos e atitudes 
sobre o brincar.  

Os espaços, tempos e materiais para o brincar

Considerando-se o papel dos professores e educadores em relação ao brincar 
é fundamental discutir a preparação e o planejamento dos momentos de 
brincadeira. 

Como profi ssionais responsáveis pela condução das ações educativas, os 
professores e educadores devem estar atentos à organização e preparação 
destes momentos de tal modo que eles possam oferecer às crianças toda a 
riqueza de experiências que se espera. 

Pensar a qualidade dos materiais que serão oferecidos em cada dia, o tipo 
destes materiais, a variedade e a quantidade deles são cuidados essenciais 
para o melhor aproveitamento dos momentos de brincadeiras.
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Os profi ssionais precisam estar atentos para oferecer tanto materiais 
estruturados: carrinhos, panelinhas, bolas, cordas; quanto materiais 
semiestruturados: retalhos de tecidos, caixas vazias, pedrinhas, gravetos. 
Brinquedos de materiais variados: plástico, madeira, tecido, papel, papelão. 
Objetos de uso cotidiano como: telefones, teclados de computador, máquinas 
fotográfi cas. Peças de vestuário de adultos tais como: paletós, vestidos, sapatos 
de salto alto, bolsas, malas, mochilas, chapéus, colares etc. 
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Deve ser oportunizada a experimentação de jogos de regras, jogos de construção, 
jogos teatrais e corporais, brincadeiras cantadas, jogos tradicionais das mais 
diversas culturas, situações de brincadeiras coletivas, em duplas, em pequenos 
grupos e individuais. Enfi m, o brincar precisa ser possibilitado pelo maior e mais 
variado acervo de objetos, características e modos de organização. 

Naturalmente, uma única experiência com cada tipo de jogo ou cada tipo 
de material inviabilizará a apropriação pelas crianças das características e 
possibilidades de cada material bem como das especifi cidades de cada tipo 
de jogo. Caberá aos profi ssionais estabelecer um planejamento de longo prazo 
em que experiências diferentes sejam possibilitadas às crianças, usando os 
mesmos materiais ou os mesmos tipos de jogos até que se perceba o alcance 
de um maior domínio e apropriação por elas. 

É muito interessante que os momentos de brincadeira sejam organizados em 
pequenos grupos, de livre escolha pelas crianças, quando são disponibilizados 
materiais variados, em cantos, para que elas possam explorá-los e criar 
enredos. A partir destas explorações, os enredos podem ter continuidade em 
dias subsequentes mantendo-se o mesmo grupo ou possibilitando a entrada de 
novos participantes em cada grupo. 

Os professores e educadores deverão prestar atenção ao desenvolvimento das 
brincadeiras em cada um dos grupos fazendo propostas diferentes ou mediando 
questões que venham a surgir em cada situação. Estes são momentos riquíssimos 
para observação e registro pelos adultos a respeito do desenvolvimento de cada 
uma das crianças, suas potencialidades, as habilidades que ainda precisam ser 
desenvolvidas, as difi culdades apresentadas. 

Para que seja realizado com o maior aproveitamento de toda sua potencialidade, 
o brincar precisa ter planejamento, contar com materiais preparados 
antecipadamente, disponibilidade de tempo para as construções pelas crianças. 
Não é possível pensar o brincar como eixo estruturador e realizá-lo em pequenas 
janelas de tempo, enquanto se espera pelo horário das crianças irem embora 
ou pelo horário da refeição, sempre de maneira improvisada. 

Ainda em relação aos materiais, os professores e educadores devem 
estar atentos e controlar a oferta de brinquedos estruturados que limitam 
as experiências das crianças. É muito comum encontrar nas instituições de 
Educação Infantil brinquedos separados por sexo, de acordo com a cor e a 
atividade a ser realizada: bonecas, panelinhas, enfeites e outros objetos 
relacionados à estética, sempre na cor rosa, que são oferecidos às meninas 
e carrinhos, bolas e brinquedos de construção nas cores escuras que são 
oferecidos aos meninos; fantasias de heróis que são disponibilizadas aos 
meninos e fantasias de princesas às meninas. Diferenciações como essas 
perpetuam padrões sociais que determinam lugares muito distintos para 
homens e mulheres na sociedade, reproduzindo as históricas relações de poder 
entre esses dois grupos sociais. Aos homens, as atividades que se realizam no 
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espaço público, que lhes permitem ter domínio sobre o mundo do trabalho, do 
dinheiro, da política, dos esportes, e, às mulheres, as atividades relativas ao 
espaço privado, aos afazeres domésticos, ao cuidado com as crianças, com os 
doentes, com os idosos e a preocupação com a beleza. 

Cabe aos profi ssionais da Educação Infantil proporcionar experiências em que 
as crianças possam desconstruir esses padrões, vivenciando papéis sociais 
diversifi cados e aprendendo que todos são importantes. Quando um menino 
brinca de ser cozinheiro ou uma menina brinca de dirigir um caminhão, eles 
aprendem que homens e mulheres podem exercer tarefas múltiplas e variadas, 
que eles têm os mesmos direitos e deveres e que suas identidades não serão 
defi nidas pelas tarefas que executam.

Como crianças, meninos e meninas têm o direito de vivenciar as mais diversas 
experiências, aprendendo modos distintos e variados de ser e de estar no 
mundo. Têm direito também de desenvolver as variadas habilidades que cada 
brinquedo ou brincadeira proporcionam: as habilidades espaciais; a agilidade 
motora e a força física desenvolvidas por brincadeiras que estimulam a criança a 
lançar objetos, correr, saltar; o desenvolvimento da linguagem oral possibilitado 
por brinquedos e brincadeiras que estimulam as crianças a falar umas com as 
outras e argumentar; o desenvolvimento da empatia quando são possibilitadas 
experiências em que elas compreendem o que as outras pessoas estão sentindo 
e pensando. 

Ao mesmo tempo, é muito importante que os profi ssionais ofereçam às crianças 
vivências que não estejam historicamente relacionadas a um ou a outro sexo. 
Quando pulam corda, jogam peteca, jogam amarelinha, brincam de roda, 
montam quebra-cabeças, as crianças estão exercitando situações que não têm 
sido culturalmente atribuídas ao gênero masculino ou feminino. São, portanto, 
oportunidades valiosas de perceberem a igualdade entre elas independente de 
seu sexo. 

Os brinquedos semiestruturados são também importantes por possibilitarem, 
mais facilmente, a construção de novos signifi cados relacionados ao brincar e 
por darem maior autonomia às crianças para criar novas e diferentes atividades, 
sem direcionamento com relação ao sexo ou limitações quanto às suas 
condições físicas ou intelectuais. Pedaços de pano variados, caixas, gravetos, 
sementes podem ser usados para a construção de fantasias, de casas, móveis 
e quaisquer outros objetos e ambientes que as crianças imaginarem. 

Os brinquedos, quer sejam estruturados ou não, precisam também fazer 
referências aos diversos grupos culturais e sociais. Bonecos e bonecas negros 
e brancos, pessoas idosas, adultas, jovens e crianças, brinquedos das culturas 
de grupos indígenas, africanos, europeus, asiáticos e tantos outros, adereços 
e peças de vestuário das mais diversas etnias precisam fazer parte do acervo 
de brinquedos e objetos das diversas turmas de crianças de cada instituição.       
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Para além de oferecer os objetos é fundamental que seja apresentada às 
crianças a história deles, seu uso no decorrer do tempo, suas características 
para que ao manusearem o brinquedo elas possam apropriar-se também de 
seu conteúdo cultural. 

Considerando-se a faixa etária de cada grupo de crianças, é fundamental 
que elas tenham tempo sufi ciente para experimentar, de maneira completa, a 
brincadeira proposta. A duração dos episódios de brincadeiras será regulada 
pelos participantes, seu interesse, suas possibilidades de auto-organização. 
Quando estão efetivamente envolvidas em uma experiência, as crianças 
permanecem concentradas por períodos longos de tempo. 

Naturalmente, as condições de concentração irão se desenvolver junto com 
as crianças e a partir da constância de momentos de brincadeiras que serão 
oferecidos a elas. 

É necessário que os professores e educadores ofereçam tempo sufi ciente 
às crianças para que elas vivenciem os momentos de brincar apropriando-
se dos conhecimentos, sentimentos, valores e atitudes que estiverem 
sendo mobilizados. Ao se apropriarem, elas também poderão ressignifi car 
as brincadeiras ou os jogos de faz de conta que criarem. Isso não se dá 
numa única oportunidade e, por isso, são necessários diversos momentos 
diferentes, em dias e semanas distintas para a vivência de uma mesma 
brincadeira. 

O regulador da duração do tempo e da periodicidade de uma brincadeira deve 
ser a observação atenta do grupo de crianças. Elas apontarão a necessidade 
de permanência ou de renovação do conjunto de brincadeiras de seu grupo.

Outra consideração igualmente importante está relacionada aos espaços 
organizados para as brincadeiras. É necessário que sejam planejadas atividades 
de brincar que possibilitem a maior variação possível de espaços. 

Devem ser oferecidas às crianças, oportunidades de movimentarem-se em 
espaços amplos, com brincadeiras corporais e musicais que lhes permitam 
grandes movimentos como correr, girar, saltar. Também devem ser planejadas 
brincadeiras em espaços verdes com árvores, grama, areia, terra, água, para 
contato direto das crianças com estes elementos. 

Quando em espaços mais restritos, as crianças poderão experimentar 
brincadeiras mais quietas com materiais semiestruturados ou brinquedos de 
construção, ou ainda jogos de mesa como quebra-cabeças, jogo da memória 
ou ludo. 
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UMEI Águas Claras

Seja como for, é imprescindível que exista uma variedade de espaços para que 
as crianças vivenciem os momentos de brincadeira e propostas diversifi cadas 
neles. É extremamente limitador que as crianças sejam levadas ao parquinho ou 
ao pátio sempre com as mesmas propostas. É também limitador que meninos 
dominem os espaços dos pátios nas brincadeiras e meninas brinquem sempre 
em espaços menores, de forma a se movimentarem menos; que meninos 
deixem de realizar brincadeiras mais tranquilas, com menor movimentação, 
pelo receio de serem vistos como menos masculinos. Confl itos desse tipo, 
relacionados ao uso do espaço, podem ser discutidos com as crianças de forma 
a superar preconceitos e a ampliar suas formas de agir e de ser no mundo. 
É importante que elas participem da construção das regras com relação ao 
uso do espaço e que, a cada novo confl ito, preconceitos e tabus possam ser 
discutidos e desconstruídos. 

É altamente indicado que as crianças utilizem os espaços disponíveis no 
entorno da instituição de Educação Infantil para brincar: uma praça, um pequeno 
parque, uma quadra comunitária. Do mesmo modo, deve-se buscar ampliar os 
espaços de brincadeiras das crianças possibilitando-lhes passeios em parques 
ecológicos ou centros culturais. Experiências estas que lhes oferecerão novos 
e ricos elementos, ampliando seus acervos pessoais e consequentemente, 
seus conhecimentos.
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O documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil de Belo 
Horizonte compreende que o brincar não pode estar restrito a um único 
espaço, como a brinquedoteca, por exemplo. As instituições que ainda dispõem 
deste espaço devem, para além dele, garantir que o brincar seja vivenciado 
em diversos espaços e tempos no decorrer da rotina das crianças. Quando 
se efetiva o brincar como eixo estruturador da prática pedagógica torna-se 
imprescindível que ele seja vivenciado permeando as diversas situações que 
compõem o cotidiano educacional. Nessa perspectiva, a brinquedoteca torna-
se mais um ambiente promotor das brincadeiras das crianças e não o único.

Organizar espaços esteticamente bem cuidados e com características físicas 
adequadas; selecionar brinquedos limpos e bem cuidados, separando aqueles 
que estiverem quebrados, faltando peças ou que precisem de reparos; preparar 
os diversos materiais a serem oferecidos às crianças em suas vivências 
lúdicas; planejar tempos adequados e fl exíveis de acordo com os interesses e 
necessidades delas para os momentos de brincar são ações imprescindíveis à 
melhor realização deste eixo da ação pedagógica. 

O brincar, como experiência social e cultural, oferece às crianças infi nitas 
possibilidades. Elas serão tanto mais enriquecedoras quanto melhor forem 
planejadas e realizadas suas atividades.  





D)  A CULTURA-SOCIEDADE-NATUREZA 

Pensar na relação dos seres humanos e, mais especifi camente, na relação das 
crianças de 0 a 5 anos com a cultura, a sociedade e a natureza signifi ca pensar 
em absolutamente tudo que vivenciam e experimentam desde o momento em 
que nascem. 

Defi nir este eixo torna-se tarefa quase impossível uma vez que ele traz para si 
todos os elementos que constituem o mundo: os seres vivos, os inanimados 
e as mais diversas relações que se estabelecem entre eles. É pensar as 
pessoas, os objetos, as construções, os modos de agir, os valores, os hábitos, 
os costumes, as crenças, a história acumulada, o conhecimento cientifi camente 
sistematizado e o conhecimento de senso comum, o ar, a chuva, o passar do 
tempo, a morte, a alegria, as religiões, o certo e o errado em cada situação, de 
acordo com cada contexto e ainda uma infi nidade de aspectos que constituem 
a existência neste planeta entre os seres que nele estão.

As crianças são tema do eixo cultura-sociedade-natureza, os adultos também. 
Assim como o são a instituição de Educação Infantil, sua comunidade, as 
famílias em suas mais diversas confi gurações, as relações na sociedade e em 
cada grupo dentro dela, as culturas que os identifi cam e que são pelos grupos 
ressignifi cadas. Enfi m, tudo, tudo, tudo.

É necessário também considerar que este eixo, pela sua própria constituição, 
põe em evidência o caráter histórico, dinâmico e mutável do mundo e de seus 
componentes. Como as coisas e as pessoas eram antes, como são e estão 
neste momento. 
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UMEI Santa Amélia

Do mesmo modo, o eixo cultura-sociedade-natureza explicita a caracterização 
espacial dos diversos componentes do mundo. O local onde acontece um certo 
fato infl uencia signifi cativamente as condições em que ele se dá. Pessoas que 
moram no Canadá vivem e se relacionam de maneira bem diferente de pessoas 
que moram no Egito. Crianças que nascem no interior do Amazonas constituem 
histórias de vida bem diferentes de crianças que nascem na capital de São 
Paulo. Aquelas que estão em Venda Nova conhecem aspectos que podem não 
ser tão próprios daquelas que vivem no centro de Belo Horizonte. 

O ser humano adquire e desenvolve características de acordo com o tempo e o 
local em que vive, sendo capaz de conhecer e relacionar-se com elementos de 
outros tempos e outros locais, construindo novas relações em sua existência.  

Ao considerar o eixo cultura-sociedade-natureza torna-se fundamental refl etir 
acerca das relações que constituem os elementos do mundo e as relações 
que se dão a partir da presença de cada um destes elementos nele. É portanto 
estabelecer base a partir do paradigma da permanente formação e transformação 
de todos os aspectos que constituem o mundo e que são por ele constituídos 
no mesmo processo. 

Conforme tratado no início deste volume, torna-se necessário o exercício 
permanente de deslocamento do todo para as partes e das partes para o todo 
buscando compreender cada um, em cada momento nas relações que os 
constituem. 
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Para que a compreensão seja mais abrangente ela deve descentrar-se dos 
elementos envolvidos e entendê-los na relação com os demais, assim como as 
consequências destas relações para a constituição de cada um dos elementos 
separadamente. Ao mesmo tempo, para que seja possível aprofundar um pouco 
na discussão deste eixo faz-se necessário, para fi ns didáticos, separar alguns 
de seus aspectos, possibilitando minimamente o estudo de seus componentes 
e sua compreensão.  

Pensar os três eixos que compõem o documento Proposições Curriculares 
para a Educação Infantil pressupõe também compreendê-los na perspectiva da 
cultura-sociedade-natureza. Considerando-se a sociedade e as diversas culturas 
que a constituem as interações se darão de maneiras bem diferentes. Povos 
ocidentais e orientais apresentam maneiras distintas de se relacionarem, de 
considerarem as interações entre adultos e crianças, entre homens e mulheres, 
entre os sujeitos consigo mesmos. Há grupos que não usam roupas, outros 
sim; há grupos e sociedades que estabelecem relações horizontais com as 
crianças desde quando elas são bem pequenas, outros as promovem ao lugar 
de receberem atenção dos adultos somente quando são mais velhas; há grupos 
em que os jovens acatam as ordens dos mais velhos inquestionavelmente, em 
outros eles já as relativizam. 

Da mesma forma, o modo como se compreende o brincar, os tipos de 
brincadeiras que se realizam em cada faixa etária, aquelas que fazem parte 
do acervo cultural são defi nidos de acordo com as sociedades e suas culturas. 

As diversas maneiras dos sujeitos e dos grupos se constituírem, viverem e se 
relacionarem são estabelecidas a partir das experiências nas diversas culturas e 
sociedades e das suas relações com a natureza. Estes são processos mutáveis 
no tempo e de acordo com o local em que acontecem. 

Na perspectiva de compreender um pouco melhor este eixo que é tão complexo, 
serão discutidos a seguir, alguns pontos referentes à cultura, à sociedade e 
à natureza - separadamente e em relação entre si - bem como ao trabalho 
educacional na Educação Infantil.

Pressupostos

O documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil de Belo 
Horizonte estabelece a cultura-sociedade-natureza como um de seus eixos 
estruturadores pois estes componentes do mundo são estruturadores do ser 
humano como tal. 

Ao nascerem, os seres são inseridos em diversas culturas que são constituídas 
em uma sociedade ou em grupos dentro da sociedade que se localiza num 
determinado recorte espacial e temporal no mundo. Este, por sua vez, é 
composto por uma dimensão natural e uma dimensão social. 
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O processo de inserção dos seres na cultura e na sociedade os humaniza. Ao 
aprenderem modos próprios a partir dos quais um determinado grupo pensa 
sobre o mundo e com ele se relaciona, os seres humanos desenvolvem suas 
identidades social e cultural. Tornam-se parte do grupo e, nesse processo, 
desenvolvem características que nenhum outro animal no planeta tem: as 
capacidades de simbolizar, de imaginar, de acumular e registrar conhecimentos, 
de criar e recriar infi nitamente novos modos de ser e estar no mundo. 

Este eixo, portanto, diz respeito àquilo que caracteriza os modos de ser dos 
humanos e suas inter-relações no mundo e com o mundo.

Conforme apresentado no eixo Interações, o documento Proposições 
Curriculares para a Educação Infantil compreende a cultura como o modo pelo 
qual variados grupos de pessoas agem no mundo e o signifi cam. A cultura, 
portanto, se constitui na vida cotidiana. Ela não é um aspecto teórico abstrato. 
A cultura existe e se materializa por meio das ações, das construções, dos 
modos de pensar, dos signifi cados atribuídos pelas pessoas aos mais diversos 
elementos do mundo. Ao mesmo tempo, por meio da ação dos seres humanos, 
a cultura é modifi cada. As maneiras pelas quais as pessoas agem no mundo e 
com os componentes do mundo vai alterando a cultura, criando novos modos 
de pensar e de agir, novos signifi cados. 

A defi nição do termo cultura e sua compreensão são importantes pois eles 
interferem no entendimento dos processos educativos. A compreensão da 
cultura como práxis e do signifi cado de cultura como conjunto de práticas 
que conferem determinados signifi cados aos lugares, aos indivíduos e aos 
grupos, às ações e comportamentos, inscreve-se no propósito de construir 
possibilidades de investigações histórico-educativas. Por este motivo, o 
conceito de cultura, deve ser compreendido em sentido amplo, entendido 
como uma construção simbólica, que guia as ações humanas, isto é, o 
modo como indivíduos ou comunidades respondem a suas necessidades e 
desejos. Esta resposta surge a partir da capacidade dos indivíduos e dos 
grupos de pensarem as realidades natural e social que os circundam e de 
construir signifi cados mais amplos para a sociedade e a natureza, que vão 
além daqueles percebidos imediatamente.

O conceito ampliado de cultura engloba a língua, o vocabulário, as ideias, as 
crenças, os costumes, os códigos, as instituições, as ferramentas, a arte, a 
religião, a ciência, enfi m, todas as esferas da atividade humana. Ao defi nir 
cultura, Costa (2011, p.65) afi rma que:

Cultura, portanto, é algo decorrente das ações humanas 
constitutivas – materiais e imateriais – da existência social; ela 
é o espaço de produção no qual se tecem ou se confl itam as 
disputas em torno dos signifi cados e das práticas sociais envoltos 
a saberes, valores, hábitos e costumes, artes, identidades, 
diferenças, desigualdades relativas à etnia, raça, classe, sexo, 
gênero, idade, geração, etc. 
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Nesse sentido, todas as atividades humanas são realizadas de acordo com 
regras, usos e costumes de cada cultura particular. A função da cultura é tornar 
a vida segura e contínua para a sociedade humana, pois ela é o elemento 
que dá unidade aos grupos de pessoas que compartilham os mesmos usos, 
costumes e valores. 

Ao mesmo tempo, sendo as culturas produções humanas tal qual um instrumento 
ou artefato, elas se modifi cam a partir das interações dos seres com a sua e 
outras culturas. Um processo complexo em que as culturas defi nem os modos 
de ser e de agir dos grupos humanos ao mesmo tempo em que são modifi cadas 
por eles. O que equivale dizer que os seres humanos se constituem pelas 
culturas e também criam e produzem cultura. Segundo Costa (2000, p.35), 
“a linguagem e a cultura como constitutivas, têm nos impelido a investigar os 
artefatos culturais e as formas como operam não apenas na constituição de 
visões de mundo, mas na constituição de sujeitos.”

Identifi car em que medida os sujeitos são defi nidos pelas culturas e em que 
medida a subjetividade pessoal infl uencia nas culturas pode vir a ser uma 
tarefa impossível de ser realizada. O que cabe nesta discussão em relação 
às experiências educacionais para a primeira infância é saber que os seres 
humanos não são absolutamente determinados pela cultura, pelo meio em 
que vivem ou por quaisquer aspectos isoladamente. Todo ser humano é um 
complexo resultado da intercessão de inúmeros fatores multidinâmicos em 
constante transformação. 

Cada cultura explicita uma determinada relação com o mundo, um modo de 
vê-lo e de atuar nele. Valores, crenças, hábitos são estabelecidos em função 
destas visões de mundo e, desse modo, em cada cultura são estabelecidas 
determinadas relações de poder.  

Há culturas que estabeleceram relações de gênero desiguais, outras 
construíram relações ambientais harmônicas identifi cando-se integradas à 
natureza. Há culturas em que as crianças são reconhecidas e tratadas como 
sujeitos de direitos, em outras a cor da pele dos seres humanos defi niram suas 
condições sociais. Por serem construções humanas, as culturas constituem-se 
de elementos inerentes à condição humana gerando antagonismos, injustiças, 
incoerências, belezas, avanços, superações, assim considerados quando 
analisados a partir de parâmetros universais de direitos humanos. 

As culturas podem servir para manter a ordem dominante e perpetuar o status 
quo ou questionarem e transformarem práticas seculares. Nesse sentido, 
pretende-se que a discussão das culturas e suas relações faça com que os 
professores e educadores percebam em que medida suas práticas educacionais 
estão a serviço de uma determinada cultura, promovendo sua manutenção, ou 
em que medida suas práticas contribuem para que as crianças possam refl etir 
a respeito de aspectos das diversas culturas. Ao identifi car elementos injustos e 
discriminatórios bem como elementos de promoção humana e social os adultos 
auxiliam as crianças a refl etirem sobre as culturas, contribuindo para suas 
transformações.
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Creche Morada Nova – Casa da Criança

Pautada nos preceitos de equidade, solidariedade, democracia, igualdade, 
liberdade, justiça social, sustentabilidade, responsabilidade a Educação 
Infantil precisa estar comprometida com práticas que possibilitem às crianças 
da primeira infância terem acesso à pluralidade de ideias e à diversidade de 
visões de mundo. Ao mesmo tempo, devem lhes ser dados instrumentos para 
refl etirem sobre cada uma levantando seus aspectos mais signifi cativos e as 
implicações delas para a vida na sociedade.

Nesse sentido, torna-se necessário que os professores e educadores realizem 
estas mesmas refl exões, analisando as diversas culturas presentes no bojo 
da sociedade. A partir destas refl exões, serão identifi cados aspectos que 
possibilitam a formação ética das crianças e aqueles que a desfavorecem. 
Mediante esse reconhecimento, espera-se que os profi ssionais da Educação 
Infantil avaliem quais práticas e discursos podem ser conservados e quais 
devem ser modifi cados.  

O documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil de Belo 
Horizonte busca discutir a cultura na interface desta com as práticas educativas 
para as crianças de 0 a 5 anos com o objetivo de ajudar cada criança a 
compreender sua relação no mundo, com o mundo e com os diversos aspectos 
que compõem o mundo.  

Compreender as várias implicações da cultura na formação humana signifi ca 
compreender sua conexão com formas de poder e assenta-se em dois pilares: 
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educação e cidadania. O primeiro consiste no fato de se saber que, por meio 
de experiências educativas, é possível repensar e recriar a cultura de modo a 
melhorar as relações das crianças com a sociedade e a natureza. O segundo 
revela o interesse pela construção de uma Educação Infantil comprometida 
com os direitos humanos fundamentais e sua implementação na sociedade.  

A compreensão da cultura e sua relação com formas de poder não deve passar 
pelo reducionismo de concebê-la como simples acumulação de saberes, 
processo estético, intelectual ou espiritual. Compreender a cultura de modo 
mais abrangente, signifi ca reconhecer que há modos diversos de ser, estar e se 
relacionar com o mundo, estabelecendo variadas identidades culturais. 

A incompreensão deste fenômeno faz surgir hierarquias entre sujeitos e entre 
culturas. Estabelecendo “melhores” e “piores”, consequentemente, favorecidos 
e excluídos. Estas hierarquias são indesejadas no interior das instituições 
de Educação Infantil e também na sociedade. Pois, como antecipado, este 
documento está comprometido com um modelo de sociedade na qual todos 
tenham lugar, sejam respeitados em suas singularidades e possam exercer a 
plena cidadania.

Quando as diferenças são tomadas como referência para hierarquizar os sujeitos, 
presencia-se uma tendência em “folclorizar” algumas culturas, deslegitimando-
as. Observam-se ações em que alguns grupos são tomados como cultos e outros 
como folclóricos; alguns apresentam crenças, outros crendices; situações que 
diferenciam algumas visões de mundo e alguns conhecimentos como melhores 
e mais importantes do que outros.  

A primeira tentativa de inclusão de conteúdos sobre a diversidade cultural 
e racial brasileira deu-se partir dos temas transversais, na década de 90. 
Recentemente, a publicação das leis 10.639/2003 e 11.645/2008 fomentou o 
trabalho com a diversidade no currículo brasileiro. Mesmo com tanto empenho 
para enfatizar a existência da pluralidade, da diversidade e da diferença cultural, 
ainda é possível encontrar pessoas que insistem em denominar determinadas 
culturas como folclore, numa perspectiva de desvalorização em relação a 
outras. Segundo a Carta do Folclore Brasileiro (1995, item 1, capítulo I):

Folclore é o conjunto das criações culturais de uma 
comunidade, baseado nas suas tradições expressas individual 
ou coletivamente, representativo de sua identidade social. 
Constituem-se fatores de identifi cação da manifestação 
folclórica: aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade, 
funcionalidade. Ressaltamos que entendemos folclore e cultura 
popular como equivalentes, em sintonia com o que preconiza a 
UNESCO. A expressão cultura popular manter-se-á no singular, 
embora entendendo-se que existem tantas culturas quantos 
sejam os grupos que as produzem em contextos naturais e 
econômicos específi cos. 
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Percebe-se que, ao longo do tempo, a defi nição sobre aquilo que deve ser 
considerado folclórico se transformou. Para algumas pessoas, o folclore 
não representa um círculo fechado que privilegia as manifestações culturais 
provenientes de um determinado grupo. Para elas, o termo folclore tornou-se 
uma expressão pejorativa que pressupõe condições menos qualifi cadas e com 
valor inferior a outras. 

Garantir o adequado uso do termo “folclore” é mais do que uma simples 
preocupação semântica. Pressupõe compreender a natureza de alguns 
conhecimentos e reconhecê-los em seu signifi cado e importância para o grupo ao 
qual pertencem. Do mesmo modo, signifi ca prezar pela manutenção do acervo 
tradicional de cada comunidade, seu patrimônio imaterial e sua preservação. 

Para além disso, na atualidade, o folclore também abandona os sentidos estáticos 
que a tradição antes conferia às suas manifestações, aceitando a mudança 
e a inovação como situações de importante validade. São também aceitas 
produções artísticas de autores específi cos, não mais privilegiando apenas a 
produção de natureza anônima. Assim, é possível perceber semelhanças e 
diferenças das manifestações folclóricas no interior de várias culturas. Pelas 
modifi cações conceituais promovidas, A Carta do Folclore Brasileiro (1995, item 
12, capítulo III) sugere que as escolas sejam orientadas: 

(...) relativas ao Folclore e Cultura sejam comemoradas como 
um conjunto de temáticas que devem constar dos conteúdos das 
várias disciplinas, pois confi guram expressões em diferentes 
linguagens - a da palavra, a da música, a do corpo - bem como 
técnicas, cuja prática implica acumulação e transmissão de 
saberes e conhecimentos hoje sistematizados pelas Ciências.  

Nesse processo, identidades pessoais e coletivas se constroem de modo a 
refl etir suas vivências e experiências sempre na perspectiva de ressignifi car 
a realidade. Nesse processo, mesmo as crianças bem pequenas, a partir 
de suas experiências, construirão sentidos sobre a sociedade e a natureza, 
sendo capazes de construírem conhecimentos e visões de mundo sobre eles. 
Ressalta-se a necessidade de compreensão da cultura enquanto artefato que 
evolui, se modifi ca e educa, tendo em vista que a mesma é um processo e não 
um bem fi xo no tempo.

Sobre a evolução da cultura, Pérez-Goméz (2001, p.15) afi rma que “o próprio 
fato de pensá-la e repensá-la, de questioná-la ou compartilhá-la supõe seu 
enriquecimento e sua modifi cação”. Fazer emergir as discussões e tratar 
as relações entre cultura e práticas educativas é possibilitar a emancipação 
dos sujeitos, como defendia Freire (1987). Cabe, portanto, aos professores 
e educadores compreenderem que, se de um lado existe a possibilidade de 
a cultura evoluir, do outro, existe a possibilidade de ela deixar duradouras 
marcas – nem sempre positivas – impressas nos sujeitos. Afi rma-se isto 
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porque os processos invisíveis que moldam a subjetividade, por não habitarem 
o conhecimento consciente, possuem conexões com processos e relações 
sociais mais amplos. 

Ressalta-se que estas marcas podem ser produzidas nos vários lugares onde 
ocorrem processos educativos e não apenas nas escolas e creches. Mas, sendo 
estas as instituições que por excelência ocupam-se de reconhecida parcela do 
processo educativo da primeira infância, elas devem voltar-se para a promoção 
de processos educativos multiculturais, democráticos e que abarquem, de fato, 
toda a diversidade cultural que compõe a sociedade em que estão inseridas. 

Para que a educação da primeira infância seja voltada para o desenvolvimento da 
cidadania, torna-se necessário que professores e educadores compreendam e, 
por sua vez, possibilitem às crianças a compreensão de que diferenças culturais, 
étnicas, de gênero, orientação sexual, religiosas, entre outras, se manifestam 
e se expressam em todas as culturas, de diversos modos. Assim, será possível 
compreender que tais diferenças estão relacionadas às identidades culturais as 
quais devem ser concebidas como construções sociais, dinâmicas e históricas 
e jamais deverão ser usadas para desvalorizar quem quer que seja. 

Apesar do reconhecimento da diversidade cultural e de que as culturas, 
identidades e diferenças confi guram processos de identifi cações sociais e 
históricos jamais fi xos no tempo e em sua espacialidade, percebe-se uma 
difi culdade, por parte da educação em trabalhar com as crianças o respeito às 
diferenças culturais. Esta difi culdade precisa ser superada porque resulta na 
negação da cidadania a alguns, bem como no uso da diferença como atributo 
que provoca o demérito.

Acredita-se que a incompreensão sobre a estreita relação entre cultura, 
educação e poder se deve ao fato de que tais conceitos e suas implicações 
não estão translúcidos aos olhares dos sujeitos envolvidos com a educação. 
Por este motivo, não é difícil encontrar instituições que priorizam o comum e o 
homogêneo, considerados como elementos constitutivos do universal. Nesta 
perspectiva, diferenças são ignoradas ou consideradas problemas a resolver. 

É fundamental lembrar que a valorização da diversidade é uma das diretrizes 
político-pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, 
conforme apresentado no volume 1 deste documento. Nesse sentido, práticas 
educativas de identifi cação e valorização da diversidade não são uma escolha 
dos professores e educadores, mas uma defi nição da política municipal para 
a educação desta cidade. Estas práticas precisam, portanto, estar presentes 
nos projetos político-pedagógicos, nas propostas curriculares e efetivadas nas 
vivências e experiências diárias de todas as instituições de Educação Infantil.

Como enfatizado por Candau (2011), os sujeitos não são iguais, homens e 
mulheres, negros e brancos, ricos e pobres cada qual com suas diferenças: 
social, cultural, econômica, racial, sexual e outras. Todos trazem a marca da 
diferença. Esta compreensão derruba a crença da existência de um sujeito 
universal. 
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Mas, somente essa compreensão não é sufi ciente para fazer emergir práticas 
educativas justas e igualitárias. É fundamental que os professores, educadores, 
crianças, famílias e todos os demais integrantes das comunidades educativas 
aprendam a conviver respeitando as diferenças. Nesse sentido, fi ca evidenciada 
a imprescindibilidade de uma educação cuja vivência diária concretize os direitos 
humanos fundamentais. Práticas educativas que garantam a pluralidade de 
ideias e expressões, a diversidade cultural, as livres manifestações de crenças, 
modos de ser e estar no mundo, na perspectiva do respeito ao direito de todos 
e aos preceitos básicos da convivência em sociedade. 

A formação de sujeitos a partir de formas éticas de compreender e de conceber 
o outro, as sociedades, as culturas e a natureza é necessária e possível, desde 
a infância. Para que ela aconteça, é preciso que os profi ssionais da Educação 
Infantil percebam as relações entre a cultura, a sociedade e a natureza como 
construções humanas sujeitas a constantes modifi cações. Nenhum aspecto 
da cultura é absoluto e deve ser compreendido e trabalhado dentro da sua 
provisoriedade. Somente desse modo podem-se realizar práticas educativas 
que promovam a transformação de conceitos. 
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Professores e educadores devem apresentar às crianças os modos como são 
constituídas as organizações familiares pelo mundo e como elas se modifi caram 
no tempo. Padrões estéticos, vestuário, atividades produtivas, as relações entre 
homens e mulheres, as construções arquitetônicas e tantos outros elementos 
da vida em sociedade são exemplos da diversidade de modos com que os 
seres humanos se organizam e das infi nitas possibilidades de modifi cação 
destes aspectos pelos grupos sociais no decorrer da história. 

Discutir e questionar os elementos da vida em sociedade e da relação dos 
seres com a natureza a partir de suas culturas possibilita, às crianças, a 
compreensão de que nenhum aspecto da vida em sociedade está dado como 
pronto e acabado. 

É possível escolher entre reproduzir ou produzir suas relações com a cultura, 
a sociedade e a natureza. A partir de suas ações, experiências e vivências em 
sociedade e na relação com a natureza, os sujeitos têm a possibilidade de 
reelaborar e modifi car a si mesmos e, consequentemente, à sociedade. Dito de 
outro modo, em meio à cultura, nas relações em sociedade, na relação com a 
natureza, os sujeitos se modifi cam. 

Como instituições sociais, as escolas e creches precisam possibilitar às crianças 
da primeira infância, as condições de identifi cação e problematização de aspectos 
sociais e culturais que estruturam o modo de vida de seu grupo. Esse processo 
abre possibilidades de superação das condições que impedem alguns sujeitos 
de manifestarem suas identidades. Desse modo, torna-se possível reescrever 
histórias, revertendo desvalorizações e subordinações. Se as desigualdades 
foram, em algum momento, estabelecidas, se foram historicamente inventadas, 
elas podem ser, a qualquer momento, modifi cadas.

A compreensão e o respeito pela constituição das identidades na Educação 
Infantil passam pela concepção de criança competente e de direitos e 
fomentam o debate sobre suas identidades culturais. Nesse sentido, 
indaga-se até que ponto as instituições e seus profi ssionais estão atentos 
à diversidade de identidades, suas constituições e manifestações. Pois não 
é raro, encontrar-se professores e educadores que acreditam e defendem a 
existência do sujeito universal, chegando a afi rmar que todas as crianças são 
iguais. Por trás desta falsa igualdade, o que se estabelece é a negação da 
diversidade, das desigualdades e da necessidade delas serem explicitadas e 
confrontadas. Esta visão, própria de uma cultura que é dominante, necessita 
ser desconstruída. 

Esta discussão convida os professores e educadores à refl exão sobre seu papel 
e suas práticas. Se elas estão na perspectiva da valorização ou da negação da 
diversidade, se estão rumo à concretização do ideal de uma educação justa e 
democrática ou na perspectiva da manutenção e reprodução das injustiças e 
da indiferença.
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Para Rodrigues (2001, p.236):

A educação cumpre esse papel ao dotar os educandos dos 
instrumentos que lhes são necessários e pertinentes. Esses 
instrumentos são colocados em evidência ao serem descritos os 
meios educacionais que possibilitarão que todos os indivíduos 
cidadãos deles se apossem: organização e distribuição de 
conhecimentos e habilidades disponíveis num certo momento 
histórico, preparação para o trabalho, acesso ao desenvolvimento 
tecnológico, participação crítica na vida política. 

Quando são identifi cadas, reconhecidas e valorizadas as múltiplas identidades 
culturais das crianças e das famílias, de cada instituição educativa, de cada 
comunidade escolar, são possibilitadas experiências de valorização da diversidade, 
do reconhecimento do pluralismo e da riqueza da sociedade brasileira, dos valores 
e qualidades de cada uma. Atitudes que fortalecem e ajudam diferentes grupos 
socioculturais a conquistarem visibilidade ao mesmo tempo em que permitem 
às crianças sentirem-se reconhecidas nas características que as constituem. 
Uma demonstração clara de que a Educação Infantil é capaz de desenvolver 
experiências de pertencimento e valorização das diversas culturas que compõem 
os grupos de crianças de cada instituição. Concretizando, assim, a perspectiva 
de cidadania da primeira infância. 

Sociedade-natureza-cultura 

As instituições educativas, as sociedades ou os grupos dentro das sociedades 
se constituem com e a partir de sujeitos e culturas diferentes construídos e 
reconstruídos no tempo e no espaço. 

Considerando-se a diversidade cultural torna-se necessário desconstruir as práticas 
educativas que dão acesso a apenas uma cultura, de maneira geral, vivenciada 
na valorização dos saberes e práticas da classe social e economicamente 
dominante. A Educação Infantil precisa desenvolver experiências multiculturais 
que valorizem e dialoguem com a diversidade de valores, saberes, crenças e 
costumes trazidos pelas crianças e suas famílias para as instituições. 

O multiculturalismo relaciona-se à capacidade de reconhecer as diversidades 
cultural, étnica, religiosa, de orientação sexual e tantas outras que permeiam a 
sociedade, criando encontros entre as diferentes culturas, possibilitando diálogos 
e troca de experiências entre os diferentes sujeitos. Esse movimento favorece 
tanto a compreensão mais aprofundada das diferenças culturais, quanto a 
reconstrução de valores, hábitos e saberes entre os sujeitos (Silva, 2004).  
Candau e Koffe (2006, p.476) afi rmam que:
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o multiculturalismo tem de ser situado a partir de uma agenda 
política de transformação, sem a qual corre o risco de se 
reduzir a outra forma de acomodação à ordem social vigente. 
Entende as representações de etnia, gênero e classe como 
produto de lutas sociais sobre signos e signifi cações. Privilegia 
a transformação das relações sociais, culturais e institucionais 
nas quais os signifi cados são gerados. 

Como identidades, com suas semelhanças e diferenças, são relacionais 
e manifestam características da condição histórico-cultural dos sujeitos, 
as instituições de Educação Infantil precisam ser espaços onde é gerada a 
possibilidade de transformação das relações sociais, culturais e institucionais. 
Para tal, é preciso desenvolver uma atitude positiva em relação à pluralidade 
cultural. As práticas de culturas são concebidas por Costa (2011, p.65) como 
“práticas de signifi cações que envolvem cruzamentos e trocas intersubjetivas 
que se corporifi cam nos modos de vida das pessoas e dos grupos no interior de 
cada sociedade.” 

Chama-se a atenção para a compreensão das práticas de signifi cação ocorridas 
nas experiências educativas, uma vez que as mesmas levantam problemas 
e diversidade de pontos de vista, os quais correspondem à complexidade da 
realidade. Seja qual for o modo de vida das crianças no interior da sociedade em 
que vivem, fenômenos sociais, naturais e culturais sempre serão complexos pois 
são resultado de múltiplas inter-relações. Ajudar as crianças a compreenderem 
estas inter-relações lhes possibilita a construção do conhecimento histórico 
necessário a sua formação enquanto cidadãs. 

Quando uma criança relata, por exemplo, que participa, junto com sua família, 
de um grupo musical dedicado às tradições afro-brasileiras é muito interessante 
que ela seja convidada a se apresentar para seus colegas e toda a instituição. 
Nesta experiência, crianças que ainda não conheciam as músicas e os ritmos 
afro-brasileiros poderão conhecê-los e apreciá-los. A partir desta experiência, 
outros ritmos e músicas, de outras nacionalidades poderão ser investigados 
pelas crianças e também apreciados. Esta é uma das inúmeras possibilidades 
criadas para que a Educação Infantil proporcione a ampliação de conhecimentos, 
acervos culturais e estéticos pelas crianças.

A diversidade cultural precisa ser tratada como currículo da Educação 
Infantil. Ela não pode fi car à espera de que estes temas sejam abordados 
espontaneamente, pelas crianças. É papel dos professores e educadores 
propor e organizar experiências intencionalmente planejadas para discussão 
e compreensão dos aspectos relacionados às múltiplas formas dos seres 
humanos darem signifi cado a aspectos do mundo e da vida em sociedade. 
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Ao perceberem que existem formas diferentes de compreender um mesmo 
acontecimento, as crianças começarão a entender que os homens dão 
signifi cados ao mundo e a seus componentes de acordo com suas histórias, 
seus interesses, suas necessidades, seus conhecimentos naquele determinado 
momento, sem atribuição de juízo de valor ou defi nição de certo ou errado, mas 
como diferenças. 

A diferença precisa ser problematizada com as crianças da Educação Infantil 
pois, conforme abordado no volume 1 deste documento, diferenças e igualdades 
existem somente uma em relação à outra. Assim, o que é semelhante e o que 
é diferente é constitutivo dos sujeitos, de suas identidades e suas culturas. As 
práticas educacionais precisam explicitar as diferenças como elementos inter-
relacionados e jamais permitir que se estabeleçam hierarquias para elas. Para 
que isso se efetive, professores e educadores precisam respeitar e compreender 
que existem várias representações de mundo, de sociedade e do eu, bem como, 
vários conjuntos de saberes, valores, formas de ver e de conhecer, ensinados 
pelas culturas e seus artefatos.

É possível que um grupo de crianças investigando sobre a chuva, identifi que 
como certos grupos indígenas explicam este fenômeno. As lendas são 
exemplos muito ricos de formas de signifi cação dos homens sobre o mundo. Ao 
mesmo tempo, os professores e educadores devem apresentar as explicações 
científi cas para este fenômeno como parte de seu papel educativo de aproximar 
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as crianças aos conhecimentos socialmente construídos ao longo da história 
da humanidade. Esse processo não implica na negação das lendas, mas na 
sua compreensão como uma maneira de alguns grupos sociais explicarem um 
fenômeno da natureza. 

Muitas vezes, as sociedades e as culturas negam conhecimentos aos sujeitos 
impondo-lhes uma única visão de mundo. Esta realidade desafi a os profi ssionais 
da educação a refl etirem sobre sua responsabilidade e garantirem experiências 
que possibilitem, às crianças, diferentes práticas de signifi cação. 

É sabido que algumas religiões explicam o surgimento do homem no planeta 
por meio da intervenção divina. Por outro lado, o conhecimento científi co 
desenvolveu a teoria evolucionista que propõe uma forma de compreender e 
explicar o surgimento e modifi cação das espécies. Não cabe às instituições 
de Educação Infantil negar a perspectiva religiosa ou colocá-la como correta, 
mas discutir com as crianças os diferentes pontos de vista e mostrar que eles 
existem. Negar informações às crianças signifi ca torná-las empobrecidas nas 
suas condições de compreensão e ampliação de paradigmas.  

Ciência, arte, religião constituem-se como formas de percepção e explicação do 
mundo. Cada uma delas, de acordo com aspectos que lhe são característicos 
apresentará uma abordagem a respeito dos fatos, dos acontecimentos, dos 
elementos do mundo. Dada a multiplicidade de características distintas que os 
fenômenos biológicos, geográfi cos, históricos, químicos, físicos e tantos outros 
possuem, a humanidade em sua trajetória histórica, desenvolveu sistemas 
de signifi cação diferentes para explicar esses fenômenos. Cabe, à Educação 
Infantil, o papel de criar condições para que as crianças da primeira infância 
conheçam as diversas maneiras de compreender e explicar o mundo que a 
humanidade vem elaborando no curso da história. 

Neste ponto, torna-se necessário ressaltar que a pluralidade de signifi cações 
deve ser promovida desde que estejam dentro dos preceitos básicos de justiça, 
equidade e direito de todos. Ao potencializar a diversidade de expressões não 
se está propondo que práticas discriminatórias e injustas sejam permitidas 
somente por serem características de alguns grupos.  

Professores e educadores devem agir e intervir imediatamente frente a 
manifestações segregatórias, vexatórias, discriminatórias, preconceituosas ou 
violentas, de qualquer tipo. Como instituições educativas, as escolas e creches 
precisam promover sempre, no seu interior, ações e práticas que estejam em 
consonância com a igualdade, o respeito, a ética e o bem comum.  

Sabe-se que a compreensão da dinâmica da sociedade, para a criança, não 
ocorre a partir da simples apresentação de fatos e dados históricos, feitas em 
datas comemorativas ou festas do calendário nacional. Mais do que serem 
solicitadas a colorir desenhos ou serem enfeitadas nessas datas, as crianças 
precisam ser incentivadas a tratar essas informações como possibilidades 
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de construção de conhecimentos sobre a diversidade de realidades sociais, 
culturais, geográfi cas e históricas. 

Muitas instituições de Educação Infantil conferem caráter central às datas 
comemorativas mas realizam, ano após ano, atividades repetitivas sobre os 
mesmos eventos. É importante avaliar a real contribuição destas experiências 
para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças como cidadãos. 

Muito mais signifi cativo do que simplesmente citar o evento comemorativo no dia 
em que ele se realiza, é abordar eventos históricos e festividades do calendário 
por meio de estudos mais completos na realização de projetos. Nestas ações, 
é possível alcançar maior profundidade sobre os temas auxiliando as crianças 
a compreender o caráter histórico, cultural e social do evento que está sendo 
comemorado e abordando suas implicações na formação do povo brasileiro.

Não existe obrigatoriedade e nem mesmo necessidade de se abordar todas 
as datas comemorativas com as crianças, todos os anos. Para que elas sejam 
tratadas com signifi cado e maior compreensão é fundamental que se tornem 
objeto de estudo e oportunidade de ampliação de conhecimentos pelas crianças. 
Quando o mesmo profi ssional acompanhar a turma no decorrer do ciclo será 
possível aprofundar os estudos de uma determinada data comemorativa em 
cada ano, sempre na perspectiva de ampliação de conhecimentos.   

Ao dar centralidade à formação das identidades das crianças, o conhecimento 
histórico precisa fazer com que as mesmas reajam, pensem, busquem autonomia. 
Uma perspectiva que supera a narração cronológica de fatos. Para que as 
crianças avancem na compreensão de como ocorrem, por exemplo, lutas de 
poder no interior da sociedade torna-se necessário que, desde muito pequenas, 
elas sejam encorajadas a compreenderem acontecimentos ao seu redor. 

Freire (1987, p.11) sugere que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”. 
Assim, a criança aprende a ler a vida, isto é, o mundo, lendo os signos: coisas, 
objetos, fi guras, sinais, acontecimentos ao seu redor. As questões presentes no 
cotidiano e os problemas relacionados à realidade, observáveis pela experiência 
imediata ou conhecidos pela mediação de relatos orais, livros, jornais, revistas, 
televisão, rádio, fotografi as, fi lmes e outros são excelentes oportunidades para 
a construção desses conhecimentos. 

Por meio da formulação de questões, busca de resolução de problemas 
cotidianos, elaboração de hipóteses, proposição de soluções, formulação de 
explicações, expressão de opiniões, interpretações e concepções de mundo, 
as crianças vão confrontando seu modo de pensar com os das outras crianças 
e adultos, e vão aprendendo a relacionar seus conhecimentos e ideias a 
contextos mais amplos. Processos que as possibilitam realizar refl exões cada 
vez mais complexas e elaboradas. 

O eixo cultura-sociedade-natureza abre importantes possibilidades para que as 
crianças encontrem seu lugar no mundo. Nessa perspectiva, mesmo as bem 
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pequenas podem discutir porque a coleta de lixo não é feita em sua comunidade, 
quais os impactos da falta de chuvas no seu dia a dia, o que signifi ca infl ação, 
porque algumas pessoas vivem nas ruas e tantas outras questões complexas 
do século XXI. Conhecimentos que não são construídos pela transmissão 
direta de um adulto, mas pelas sucessivas refl exões e argumentações de todo 
o grupo e de cada criança a partir dos elementos obtidos nas leituras de mundo. 

Os temas deste eixo, como já mencionado, são tão diversos quanto a própria 
vida e o mundo. Entretanto, o que se espera, é que os professores e educadores 
proponham temas para as crianças que estejam relacionados às suas vidas 
cotidianas e que tragam, para dentro da instituição educativa, a vida que 
acontece ininterruptamente fora dela. Concretizar a concepção das crianças 
como sujeitos competentes e cidadãos de seu tempo signifi ca oportunizar-lhes 
experiências de pensarem sobre o mundo real em que vivem, debruçando-se 
sobre ele, buscando compreendê-lo para nele agir, não omitindo nem negando 
acesso a nenhum tema. 

Uma proposta que não tem a perspectiva de dar receitas prontas, ou ter resposta 
para todas as questões, mas de fazer com que todos, adultos e crianças, se 
envolvam em investigações amplas e abrangentes, plurais e diversas, buscando 
elaborar soluções provisórias e encontrar respostas daquele grupo para as 
investigações que elegerem.  Dessa maneira, os professores e educadores 
estarão vivenciando, juntamente com as crianças, práticas de signifi cação a 
partir de situações concretas e imediatas. Ao mesmo tempo, compreenderão 
que as soluções são sempre provisórias e dizem respeito a um determinado 
recorte no tempo e no espaço, até que uma solução melhor seja elaborada.  

Ao colocarem-se como sujeitos de seu tempo, adultos e crianças passarão 
a repensar práticas, hábitos e modos de agir, buscando perspectivas mais 
colaborativas, mais humanas, mais saudáveis e mais adequadas para seu 
tempo e lugar. Esse processo possibilita a revisão de incoerências entre os 
discursos e as ações, a modifi cação de práticas que são perpetuadas sem as 
devidas refl exão, criticidade e implementação de ações mais conscientes.

Por exemplo, é muito comum que a sustentabilidade seja tema na Educação 
Infantil e a preocupação com temas como a água e o desperdício dos recursos 
naturais sejam discutidos com as crianças. Mas, ao mesmo tempo, murais e 
paredes das instituições educativas são enfeitados com materiais não recicláveis. 
O conceito de sustentabilidade implica a busca constante pelo equilíbrio entre 
as necessidades humanas e o uso dos recursos naturais. Ao usar materiais 
emborrachados, por exemplo, os professores e educadores estarão realizando 
práticas incoerentes com o conceito da sustentabilidade, gerando quantidades 
enormes de lixo e contribuindo para a poluição do planeta. O mesmo acontece 
quando as festas e comemorações são organizadas com uso excessivo de 
materiais descartáveis e enfeites industrializados. 

Para além do incentivo ao consumo e da produção de lixo, as ornamentações que 
são compradas prontas eliminam a participação das crianças na elaboração da 
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ambientação e diminuem seu envolvimento na preparação do evento. Mas para 
se dar conta das incoerências, os profi ssionais da Educação Infantil precisarão 
refl etir incansavelmente sobre suas práticas e modos de ser.

As ações de promoção da igualdade étnico-racial e de gênero também 
precisam, nesta perspectiva, serem proposições constantes dos professores 
e educadores como parte de seu compromisso com a diversidade cultural e a 
formação humana ética. 

Ao evidenciarem, conjuntamente, tratamentos diferenciados dados aos sujeitos 
em função da cor de sua pele ou de seu sexo, adultos e crianças, estarão 
tornando-se mais conscientes acerca de aspectos presentes na cultura brasileira 
e poderão, juntos, buscar formas de superá-los. 

O estudo da cultura afro-brasileira e das culturas africanas, assim como o estudo 
da evolução histórica das relações entre homens e mulheres possibilitam o 
contato com outros modelos culturais em que negros e mulheres, segmentos 
notadamente discriminados socialmente, são identifi cados em sua importância 
social e cultural. Ações em que são possibilitadas, às crianças, o acesso a 
outros modos de ver e de agir no mundo, fornecendo-lhes novos exemplos e 
possibilidades de atuação em sociedade. 

As discussões sobre a inclusão das pessoas com defi ciência, TGD e altas 
habilidades também precisam ser abordadas na Educação Infantil. Na história 
da sociedade brasileira, as pessoas com defi ciência, muitas vezes, tiveram 
seus direitos negados e negligenciados, o que acarreta heranças dolorosas 
para a efetivação de sua cidadania até hoje.

Explicitar estes elementos para as crianças, discutindo com elas sobre 
possibilidades de superação desta realidade é ação afi rmativa em relação à 
inclusão das pessoas com defi ciência. 

Naturalmente, as especifi cidades de cada pessoa e de cada defi ciência defi nirão 
o contexto de cada caso. Nesta circunstância, quando houver crianças com 
defi ciência na Educação Infantil, o mais adequado não é tratar todas como iguais, 
pois elas não o são. Deve ser garantido a todas o igual direito de participação 
integral em todas as experiências e vivências de seu grupo.  Mas, para que isso 
ocorra, precisam ser oferecidas as condições e os instrumentos mais adequados 
de acordo com as características da defi ciência de cada criança, garantindo a 
diversidade de condições para que seja alcançada a igualdade de participação.  

Natureza-sociedade-cultura

Historicamente, as sociedades e suas culturas estabeleceram relações 
distintas com a natureza. Há grupos humanos que desenvolveram relações 
mais harmônicas e equilibradas e outros que criaram processos exploratórios 
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e de subjugação da natureza e seus recursos aos interesses econômicos das 
sociedades.

Esta última confi gura-se como uma relação que parte da cisão entre homem e 
natureza e da compreensão equivocada de que todos os seres e recursos da 
natureza existem para servir ao homem e a seus interesses por se tratar de uma 
espécie superior. Uma compreensão que desconsidera a essência natural do 
homem e estabelece uma lógica de apropriação irrestrita dos recursos naturais 
em função de suas necessidades de sobrevivência, mas principalmente, em 
função de seu desejo por acumulação de riquezas.

     

Creche Pupileira Ernani Agrícola 

Em grande parte, a educação vem contribuindo para esta visão de mundo quando 
propõe que as crianças estabeleçam relações de apropriação e subjugação da 
natureza ao homem, quando apresenta os recursos e seres da natureza em 
sua perspectiva utilitária ao homem e não como um sistema integrado de vida 
do qual o ser humano faz parte. 
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Torna-se imprescindível que a educação e, notadamente, a Educação Infantil 
modifi quem a maneira como propõem as relações do homem com a natureza 
a partir da primeira infância. Ao assumir a perspectiva da cidadania, o eixo 
cultura-sociedade-natureza apresenta a emergência de as crianças de 0 a 
5 anos desenvolverem a ética do cuidado, do reconhecimento e respeito 
à biodiversidade, à identidade planetária dos seres humanos por meio de 
procedimentos de autogestão sustentável em práticas locais e cotidianas.

Conforme aponta Tiriba (2010, p. 3) citando Vygotsky (1989), “as crianças são 
seres da natureza e, simultaneamente, da cultura; são corpos biológicos que 
se desenvolvem em interação com os outros membros de sua espécie, mas 
cujo desenvolvimento pleno e bem estar social dependem de interações com 
o universo natural de que são parte.” Desse modo, proporcionar experiências 
e vivências de integração com a natureza, possibilitando que as crianças de 0 
a 5 anos reconheçam-se como seres naturais e sociais é ação primordial na 
Educação Infantil, como parte da formação integral a que elas têm direito.  

Esta proposta de trabalho pedagógico precisa se iniciar pelo reconhecimento 
da diversidade biológica do planeta do mesmo modo que se propõe seja 
potencializada sua diversidade cultural. 

É fundamental que as crianças aprendam a identifi car a vida que existe num 
torrão de terra, num graveto, num pão mofado, nas águas que correm na 
enxurrada das chuvas, do mesmo modo que são estimuladas a identifi car a 
vida que se apresenta numa planta que germina, num casulo de borboleta, num 
ninho de passarinhos. O ar, a umidade, o calor, as bactérias, os fungos, e tantos 
outros elementos da natureza também precisam ser reconhecidos como fonte 
de vida e parte integrante dos ciclos biológicos do planeta. Reconhecer o valor 
e o papel de cada um dos elementos da natureza na constituição do equilíbrio 
biológico e manutenção da vida é fator primordial para que as crianças aprendam 
que a natureza é muito mais que fl ores e animais. Dessa maneira, elas poderão 
começar a perceber seus corpos como parte da natureza, suscetíveis a leis 
biológicas e terão oportunidade de refl etirem a respeito de modos de agir e de 
se comportar que estejam em maior harmonia com sua essência natural.  

Experiências educacionais que possibilitem vivências deste tipo orientarão 
as crianças para a percepção do ambiente ao seu redor, em sua comunidade, 
na instituição infantil e em suas salas. Também estimularão as crianças a 
desenvolverem percepções sobre seus corpos, suas características, necessidades, 
sensações, prazeres e desprazeres. Nesse sentido, deverão ser proporcionadas 
inúmeras e sistemáticas oportunidades de exploração de espaços amplos para 
que as crianças possam correr, saltar, rolar, pular experimentando ações próprias 
de seus corpos e de seu tempo de infância. Contato frequente e sistemático com 
água, terra, vegetais, vento, sol, chuva reconhecendo estes elementos em seu 
cotidiano e sua relação íntima com suas vidas. 

Ao serem incentivadas a observar e identifi car aspectos ambientais em sua 
comunidade, as crianças poderão iniciar o estabelecimento de inter-relações 
entre si mesmas e o ambiente natural mais amplo. 
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Professores e educadores devem apontar para as crianças os elementos 
naturais de sua comunidade e as relações que as pessoas dali estabelecem 
com eles. Como tratam e se relacionam com os espaços verdes, com as 
áreas de insolação, com os ciclos da água. Os problemas ambientais que 
vivenciam como a destinação do lixo, a existência ou não de redes de esgoto 
e saneamento, o trânsito local e as consequentes poluição do ar e sonora, a 
poluição visual. Estes e tantos outros aspectos que infl uenciam e interferem na 
vida dos moradores e das pessoas que frequentam cada comunidade. 

As crianças da Educação Infantil vivenciam estes aspectos diariamente, 
portanto, nada mais adequado do que possibilitar a elas oportunidades de 
refl etirem e discutirem sobre eles, garantindo-lhes o protagonismo que lhes é de 
direito. Negar ou selecionar temas em função de uma suposta inadequação às 
crianças de 0 a 5 anos signifi ca discriminá-las e desconsiderar sua competência. 
Engajá-las em assuntos que dizem respeito a suas vidas cotidianas e a sua 
comunidade, signifi ca possibilitar às crianças a vivência e o exercício de sua 
cidadania.  

Assim como são estimuladas a perceber o ambiente fora da instituição educativa, 
as crianças devem ser orientadas a observar e atuar no ambiente dentro da 
instituição. Algumas perguntas podem ajudá-las neste processo de percepção: 
“Como são organizados os diversos espaços da instituição?” “O que se faz em 
cada um destes espaços, quando e como?” “É possível pensar e propor novas 
funções e usos para cada um destes espaços?” “De que maneira adultos e 
crianças relacionam-se com estes espaços?” À medida que são incentivadas 
a perceber os espaços da instituição de Educação Infantil e estar atentas às 
maneiras como se relacionam com eles, as crianças iniciarão o importante 
processo de se sentir integradas ao seu ambiente e de fazer parte dele. Esse é 
o princípio para que elas se sintam parte da vida da cidade, do país e do planeta. 

O mesmo processo deve ser vivido em relação ao ambiente mais íntimo de 
cada uma das salas de atividades de cada turma. Essa vivência possibilitará o 
desenvolvimento do sentimento de pertencimento, aspecto fundamental para 
que qualquer ser humano cuide e atue no ambiente em que esteja inserido.

Neste processo de observação e intervenção nos ambientes dentro e fora das 
instituições educativas, as crianças poderão transpor as análises feitas para 
seus ambientes familiares e para outros ambientes que frequentem. Atitudes 
que lhes possibilitarão a ampliação de suas refl exões e situações para exercitar 
os conhecimentos que estejam construindo.  
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Quando uma criança é orientada a observar um ambiente sujo e depredado 
ela aprenderá a identifi car aspectos desagradáveis e desconfortáveis e poderá 
fazê-lo em outros ambientes com autonomia. Do mesmo modo, quando são 
estimuladas a observar lugares limpos e organizados, as crianças perceberão 
a importância destes aspectos para a construção da harmonia dos espaços, 
compreendendo que um ambiente é agradável, entre outros aspectos, em 
função da limpeza e organização. As crianças passarão a associar a limpeza 
a bem-estar e poderão exercitar o cuidado com a limpeza e a organização em 
busca da sensação de conforto que eles proporcionam. Por outro lado, quando 
são levadas a colocar o lixo na lixeira somente para obedecer a uma ordem 
externa, as crianças não necessariamente aprenderão a observar os ambientes 
identifi cando os aspectos que são agradáveis dos que são desagradáveis. 
Incentivá-las a desenvolver a observação e a criticidade em relação aos espaços 
é uma das maneiras de auxiliá-las na construção de sua autonomia intelectual. 

A presença da natureza nos ambientes da criança deverá, da mesma maneira, 
ser destacada pelos adultos, auxiliando-as a observar como a natureza está 
inserida em seus ambientes mais próximos e quais são as relações que os 
seres humanos estabelecem com ela. 

Muitas instituições de Educação Infantil possuem áreas verdes no seu 
interior. Mesmo um pequeno jardim, vasos de plantas ou pequenas áreas com 
incidência de sol já são possibilidades de se estabelecer relações entre as 
crianças e elementos da natureza. Há também instituições que estão situadas 
próximas a praças e parques com possibilidade de uso frequente destes 
espaços por elas.

O que é realmente importante é que as crianças comecem a observar, pensar 
e agir nos ambientes em que vivem e com os quais convivem, percebendo-
se como parte deles e como atores importantes na sua constituição. A partir 
dessa vivência, as próprias crianças começarão a perceber quais ambientes 
são preservados e quais os que são depredados. Aqueles que apresentam os 
elementos da natureza e os elementos culturais em convivência harmônica e 
aqueles que em há alguma forma de subjugação e exploração.    

Considerando-se as diferenças signifi cativas entre áreas da cidade, muitas 
instituições de Educação Infantil estão localizadas em locais de extrema pobreza 
que são muito bem cuidados por sua comunidade e outras estão localizadas em 
locais de menor vulnerabilidade social e econômica, no entanto, o ambiente é 
depredado. O que defi ne a relação das comunidades com seus ambientes não 
é diretamente a condição socioeconômica mas o sentimento de pertencimento.

É necessário que os professores e educadores criem condições para que as 
crianças refl itam sobre o que signifi ca serem seres da natureza inseridos numa 
sociedade urbana, neste tempo presente, nesta cidade e em interação com 
variadas culturas. Em que medida, a coexistência entre os cidadãos de Belo 
Horizonte com a natureza se estabelece em pequenas, médias e grandes 
ações no cotidiano de suas vidas. E, em que medida, estas ações defi nem a 
humanidade presente em cada pessoa, adulto ou criança.
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Para perceberem-se e sentirem-se seres da natureza é igualmente importante 
que as crianças sejam orientadas e estimuladas a perceberem seus corpos na 
mesma medida em que são orientadas a perceberem os ambientes em que 
vivem. Cada corpo humano é um universo em si mesmo. Auxiliar as crianças 
a desenvolverem relações harmoniosas com seus próprios corpos é ação 
imprescindível na Educação Infantil. 

É de vital importância que as crianças exercitem a escuta de seus corpos: que 
sensações são agradáveis, prazerosas, desagradáveis, dolorosas; quais ações 
lhes causam fadiga e quais lhes causam bom ânimo; que dores são agudas, 
quais são lentas e persistentes; o que signifi ca sentir enjoo; quando sabem se 
estão cansadas e/ou com sono; o que lhes causa irritação; e uma infi nidade 
de sensações que promovem o autoconhecimento e o respeito aos limites e 
possibilidades de seus corpos. 

Compreender o caráter biológico de seus corpos é fator para a religação dos 
seres humanos à natureza. A natureza não está fora deles, mas neles, em seus 
corpos acima de tudo. Com as crianças não é diferente. 

A sociedade ocidental atual tende a lidar com seus corpos como meras 
ferramentas, como máquinas a serviço da vontade de cada um dos sujeitos. 
Uma relação que é consequência do caráter utilitário que os seres humanos 
desenvolveram com tudo em torno de si mesmos, inclusive seus próprios 
corpos. Muitas vezes, os limites e necessidades dos corpos não são respeitados 
provocando graves adoecimentos.        

Ao serem auxiliadas a observar e conhecer seus próprios corpos, as crianças 
poderão desenvolver o autocuidado e aprender a relacionar-se com eles 
de maneira mais saudável e equilibrada. Vivências que lhes possibilitarão o 
desenvolvimento de relações harmônicas consigo mesmas explicitadas em 
cuidados com a própria higiene, a alimentação, hábitos saudáveis de sono e 
tantos outros aspectos. 

Quando as crianças desenvolvem o autocuidado, passam a solicitar aos adultos 
que lhes penteiem os cabelos, cortem as unhas, lhes auxiliem no banho pois 
sentem prazer em estarem bem cuidadas, limpas, com a aparência agradável. 
Aprendem a passar creme nos cabelos e no corpo independentemente de serem 
meninas ou meninos, gostam de vestir roupas limpas e cheirosas, de deitar 
em colchonetes cobertos com lençóis limpos, de ter um ambiente silencioso e 
agradável nos momentos do sono, da alimentação, das rodas, das conversas, 
das brincadeiras. 

O autocuidado desenvolve a autoestima e a autoestima estimula o autocuidado. 
Aspectos que são aprendidos e, portanto, devem ser objeto de planejamento dos 
professores e educadores implementados por meio de vivências sistemáticas, 
diárias, intencionalmente organizadas, discutidas e refl etidas juntamente com 
as crianças. Práticas educativas de autocuidado possibilitam às crianças a 
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compreensão de si mesmas como seres da natureza inseridas em ambientes 
naturais e culturais. 

Ao perceberem-se como parte do ambiente e como parte da natureza, as 
crianças poderão estabelecer modos de agir e de conviver com os elementos 
do mundo natural numa perspectiva sustentável. Compreendendo que são um 
dos componentes da natureza, adultos e crianças precisam aprender sobre 
ela não por meio de listas de conceitos abstratos e distantes, não como mera 
classifi cação de características e utilidades, mas como elementos intimamente 
interligados à espécie humana e dos quais ela depende para ter sua vida 
mantida, assim como a vida do próprio planeta. 

Na atualidade, é absolutamente inegável a emergência da compreensão e 
discussão destes aspectos com as crianças pois é de conhecimento geral que o 
ser humano vem estabelecendo relações predatórias com o planeta há muitos 
e muitos anos. Como nos afi rma Tiriba (2010, p. 4) 

A continuidade da vida no planeta depende de novas formas 
de sociabilidade e de subjetividade, comprometidas com a 
democracia e a sustentabilidade; subjetividades que não sejam 
antropocêntricas, individualistas, competitivas e consumistas; 
que não sejam autocentradas e focadas na posse de objetos, 
mas voltadas para as interações solidárias entre as pessoas, 
os povos do mundo, as outras espécies.

Entretanto, a elaboração destas novas formas de sociabilidade dependerá em 
grande parte das práticas pedagógicas que se efetivarão. É imprescindível que 
as crianças da Educação Infantil vivenciem a natureza que há nelas mesmas e 
nos demais organismos vivos do seu ambiente. Experimentando situações de 
integração com o ambiente e relação com elementos da natureza, as crianças 
tendem a desenvolver um sentimento de aproximação e familiaridade com eles. 

Tiriba (2010, p.7) citando Profi ce (2010) menciona   

(…) que as crianças apresentam uma tendência à aproximação 
e familiaridade com os elementos da natureza, uma afeição 
pelas coisas vivas, denominada biofi lia; à medida que são 
afastadas dos ambientes naturais, essa afeição pode não se 
desenvolver, gerando, ao contrário, sentimento de desapego 
e indiferença em relação ao mundo natural. Assim, cuidar das 
crianças signifi ca mantê-las em contato com o universo natural 
de que são parte. 



Eixos Estruturadores

UMEI Jardim dos Comerciários

As atividades ao ar livre, de contato com elementos como água, terra, vento, 
são vivências que proporcionam grande prazer às crianças porque possibilitam 
a elas desfrutarem de experiências com elementos que são constitutivos de 
sua essência, uma vez que são seres da natureza. As crianças, intuitivamente, 
sentem o palpitar da natureza dentro de si mesmas e desfrutam de grande 
bem-estar quando em contato com seus componentes.   

O plantio e manutenção de uma horta ou de um jardim são possibilidades 
riquíssimas em que as crianças experimentam o contato com a terra, a 
água, as plantas ao mesmo tempo em que podem observar e acompanhar o 
desenvolvimento da vida sentindo-se responsáveis por ela. A germinação, o 
crescimento, a colheita ou simplesmente a apreciação da beleza das plantas, 
o surgimento de insetos e pragas, a rega diária e tantas outras são exemplos 
de ações que dão oportunidade às crianças de se integrarem aos ciclos da 
natureza. Vivências que oportunizam a compreensão da natureza em sua 
essência e não apenas por meio da identifi cação das partes de uma planta ou 
do nome de um determinado vegetal. 

Ao acompanharem o desenvolvimento de uma horta, por exemplo, as crianças 
terão a vivência concreta de um ecossistema, integrando-se a ele. O que é 
muito diferente de estabelecer uma relação utilitária dos legumes e verduras 
para a boa saúde. Estabelece-se aqui uma nova perspectiva: para além de 
saber que comer verduras e legumes contribui para a sua saúde, as crianças 
compreenderão que o ato de cuidar e cultivar legumes e verduras também 
contribui para a sua saúde.
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Atividades que precisam ser diárias e estarem no cerne do projeto pedagógico 
para que possibilitem, em profundidade, o sentimento de pertencimento e 
integração à natureza. Construir a compreensão da sustentabilidade pressupõe 
vivenciar a harmonia e o equilíbrio com as demais espécies animais e vegetais. 
Não é sufi ciente, neste processo, que as crianças conheçam os nomes e as 
partes dos animais e das plantas, esta é a lógica da sociedade industrial. A 
lógica da sustentabilidade prescinde da integração do homem à sua natureza 
buscando o bem-estar de todos.

Como nos aponta Tiriba (2010, p.8),

Este objetivo pressupõe uma nova maneira de sentir e pensar a 
vida, em que a natureza é um organismo vivo. Nós somos parte 
deste grande organismo. Viver é conhecer, conhecer é viver, 
num movimento que pressupõe um estado de interação entre 
seres vivos e meio. Assim, não há um mundo que preexiste e 
independe de nossas ações, não há separação entre nosso 
conhecimento do mundo e o que fazemos nele. Não há 
separação entre o sujeito e objeto, ao nos movimentarmos no 
mundo, criamos um novo mundo e nos constituímos nele.

Um movimento que é completo e complexo pois estabelece inúmeras e infi nitas 
interações em processos que são científi cos sim, mas também estéticos, 
políticos, sociais e poéticos. O processo de integração das crianças à natureza, 
reconhecendo-se como parte constitutiva dela e da natureza como constituinte 
de si mesmas prescinde de experiências educativas que assumam a educação 
como prática da liberdade (Freire, 1976).

Nesse sentido, é de fundamental importância abordar a temática do consumismo. 

Esclarece-se que consumismo não é a mesma coisa que consumo pois o 
consumo diz respeito ao acesso e utilização dos bens necessários à vida e 
sua manutenção. Já o consumismo diz respeito ao consumo exacerbado, 
desnecessário, voltado em sua maioria para bens supérfl uos e não duráveis. 
O consumismo está relacionado às frequentes mudanças da moda, aos 
personagens em maior evidência na mídia, às marcas divulgadas por 
personalidades famosas, aos produtos descartáveis.  

As crianças são alvos das indústrias, sendo acessadas de forma maciça para 
o impulso da compra e do consumismo desde muito pequenas. Apresenta-se a 
elas a possibilidade de satisfação e alegria por meio de produtos, introduzindo-
as na lógica do sistema capitalista em que tudo é transformado em mercadoria. 
Entretanto, esta é uma ação cruel pois tão logo se tenha o produto sonhado, 
outro aparece e se torna objeto de desejo iniciando um processo infi ndável 
de busca de satisfação por meio da compra e da aquisição. Um modelo de 
compreensão de mundo que está infi nitamente em busca de satisfação por 
meio da posse, mesmo que efêmera. 
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O consumismo provoca a homogeneização de padrões fazendo com que todos 
vistam as mesmas roupas, comam os mesmos alimentos, brinquem com os 
mesmo brinquedos, numa perspectiva de descaracterização das culturas e 
empobrecimento da diversidade. Ao mesmo tempo, aumenta absurdamente 
a produção de lixo a cada novo ciclo de consumo, sempre que um produto ou 
uma nova versão do mesmo produto é lançada. Aparelhos celulares, roupas, 
sapatos, automóveis, computadores, brinquedos são alguns dos produtos 
feitos para terem um tempo de uso limitado e serem substituídos. Quer seja 
porque o modelo do produto tornou-se obsoleto, quer seja porque uma nova 
moda foi lançada, a lógica que se impõe é a da substituição, mesmo que o 
produto anterior ainda esteja em condições adequadas de funcionamento e 
seja útil.  

Nessa perspectiva, o consumismo se atrela à concepção equivocada de que 
os recursos da natureza são infi nitos e que estarão eternamente à disposição 
do desejo da humanidade. A natureza vive e se organiza em ciclos, alguns com 
duração de milhões de anos. Por isso, seus recursos precisam de condições e 
tempo sufi ciente para recuperação.

Atualmente, vive-se uma maior conscientização em relação à fi nitude dos 
recursos naturais e da capacidade da natureza de se refazer. Essa consciência 
tem proporcionado iniciativas valorosas que buscam minimizar o consumo, 
reaproveitar produtos ou reciclá-los.  

Professores e educadores precisam compreender a importância de discutirem 
estas questões com as crianças, auxiliando-as a desenvolverem criticidade a 
respeito do consumismo. Ao discutirem e vivenciarem com elas a alegria gratuita 
de fazer bolinhas de sabão ou de regar uma planta é possível auxiliá-las a 
compreenderem que há diversas maneiras de sentir-se feliz que não estejam 
relacionadas às ações de comprar e ter. 

As instituições educativas, como coletivo de profi ssionais, precisam tomar para 
si o compromisso de propor ações que não reforcem práticas consumistas. É 
imprescindível que as instituições avaliem os passeios que oferecem às crianças, 
os espetáculos artísticos que contratam para apresentação às crianças, as 
temáticas que desenvolvem em projetos pois, subjacentes a estas ações, 
pode estar o incentivo a modismos, ao consumo desnecessário e supérfl uo e, 
principalmente a compreensão de que os bens são sempre descartáveis.   

Considerando-se que “conhecer é sentir, pois todo sistema racional tem um 
fundamento emocional” (Maturana e Varela, 2002), as crianças precisam ser 
estimuladas a perceber e sentir que suas alegrias e satisfações não estão 
diretamente relacionadas a produtos. Ao contrário, por meio de experiências de 
integração aos ambientes natural e social, elas poderão perceber a importância 
e a satisfação de sentirem-se parte de um ecossistema, integrantes de uma 
comunidade, sujeitos no microuniverso em que vivem. Sentindo-se integradas e 
participantes, as crianças poderão ter elementos mais consistentes para analisar 
e diferenciar o que é supérfl uo daquilo que são suas reais necessidades. 
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O que se propõe para a Educação Infantil, no que diz respeito à natureza-
sociedade-cultura é a compreensão e vivência de três ecologias: a pessoal, a 
social e a ambiental.  Como defi nido por Tiriba (2007, p.223):

A ecologia pessoal diz respeito às relações de cada um consigo 
mesmo, às conexões de cada pessoa com o seu próprio corpo, 
com o inconsciente, com os mistérios da vida e da morte, com 
suas emoções e sensações corporais, com sua espiritualidade. 
A ecologia social está relacionada às relações dos seres 
humanos entre si, às relações geradas na vida em família, 
entre amigos, na escola, no bairro, na cidade, entre os povos, 
entre as nações. A ecologia social retrata a qualidade destas 
relações. A ecologia ambiental diz respeito às relações que 
os seres humanos estabelecem com a natureza. Refl ete as 
diferenciadas maneiras como os grupos humanos se relacionam 
com a biodiversidade, de maneira sustentável ou predatória, 
com o objetivo de satisfazer suas necessidades fundamentais, 
ou com o objetivo de apropriação-transformação-consumo-
descarte, (...)

Aliadas ao planejamento pedagógico, estas três ecologias vêm contribuir para 
que os professores e educadores tenham maior clareza a respeito dos processos 
que estão oportunizando às crianças, sobre que tipo de relações estão sendo 
incentivadas e construídas. Se estão possibilitando às crianças integrarem-
se como seres da natureza ou apenas colocarem-se como seres superiores 
aos quais toda a natureza está submetida. Se são oferecidas experiências de 
convivência social e cultural de respeito e harmonia ou se são desconsideradas 
as diferenças, homogeneizando-se as pessoas como se fossem todas iguais. 

As relações na Educação Infantil sempre são fundamentais para a compreensão 
dos vínculos das crianças com a cultura, a sociedade e a natureza. Por isso, elas 
devem ser pautadas na construção de ideais de liberdade, sustentabilidade, 
diversidade e convivência harmônica a fi m de possibilitarem experiências 
de signifi cação que estejam em equilíbrio e harmonia com os princípios 
dignifi cadores da vida. A análise das relações constitui-se o foco das práticas 
educativas de qualidade pois as crianças não aprendem com o discurso da 
inclusão, da diversidade e do respeito à natureza. Elas aprendem com o que 
veem, vivem e presenciam diariamente. 

O papel dos professores e educadores

Pensar e propor experiências educativas que tenham como eixo a cultura-
sociedade-natureza e a perspectiva do reconhecimento e valorização da 
diversidade pressupõe começar pelas próprias crianças. Torna-se imprescindível 
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que os professores e educadores busquem conhecer a comunidade em que 
a instituição educativa está situada, os grupos sociais que a compõem, as 
famílias das crianças, suas atividades profi ssionais e sociais, as formas de 
lazer, as maneiras como interagem entre si, as relações que estabelecem com 
os elementos da natureza, suas visões de mundo e tantos outros aspectos 
quantos forem possíveis de serem conhecidos. 

Este conhecimento não se alcança apenas com entrevistas ou o preenchimento 
de fi chas de anamnese. Conhecer as famílias e a comunidade das crianças 
signifi ca observar seu cotidiano, as rotinas, os hábitos, as relações que se 
estabelecem silenciosamente. Signifi ca buscar estratégias para trazer as 
famílias e a comunidade para dentro da instituição educativa, planejar eventos 
juntamente com elas, contar com sua participação ativa, ouvir suas opiniões, 
seus anseios, suas expectativas. Para conhecer as famílias é necessário 
interagir com elas frequentemente, pois muitos aspectos signifi cativos não são 
revelados por palavras, mas por atitudes e posturas. 

 
UMEI Jardim Vitória

O conhecimento sobre a comunidade em que as crianças estão inseridas e 
suas culturas se faz imprescindível pois ele dará elementos aos professores 
e educadores para compreenderem as maneiras por meio das quais elas se 
relacionam com o mundo. As crianças aprendem todo o tempo e aprendem muito 
quando não estão na instituição educativa. Portanto, nos diversos ambientes em 
que elas estiverem e com as diversas pessoas com as quais interagirem, elas 
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aprenderão sobre a sociedade, a cultura e a natureza. Caberá aos professores 
e educadores conhecer o cotidiano das várias crianças, buscando extrair 
elementos para as propostas educativas que farão a cada grupo.  

Como profi ssionais responsáveis pela condução do processo educativo, cabe 
aos professores e educadores propor estudos, experiências e projetos a partir de 
interesses e curiosidades das crianças, mas também a partir de temas que são 
relevantes. A diversidade cultural, a promoção da igualdade racial e de gênero, 
por exemplo, são princípios da Educação Infantil além de se constituírem como 
diretrizes político-pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação de Belo 
Horizonte.

Faz parte deste eixo investigar as culturas africanas e afro-brasileiras, a história 
da África e as raízes africanas do povo brasileiro, os hábitos, os costumes, 
o vestuário, a alimentação, as celebrações e tantos outros componentes da 
cultura africana e afro-brasileira. Estes aspectos precisam ser contemplados 
em propostas educativas sistematizadas e intencionalmente planejadas em 
todas as faixas etárias da Educação Infantil. 

Do mesmo modo, devem ser estudados e vivenciados elementos das culturas 
indígena, cigana, oriental, árabe ou outras, quer tenham ou não, crianças ou 
famílias nas comunidades escolares das instituições de Educação Infantil. 

Assim como as relações étnico-raciais, as relações de gênero também 
precisam ser discutidas e problematizadas na primeira infância. As famílias 
e consequentemente suas comunidades, desenvolvem modos próprios de 
estabelecerem as relações de gênero. As diferenças entre as atividades de 
homens e mulheres, de que brincam as meninas, de que brincam os meninos 
e porque existem estas diferenças, quais são as brincadeiras e os brinquedos 
socialmente apontados para as meninas e os meninos e em que oportunidades 
a Educação Infantil proporciona a superação destas marcações. 

Professores e educadores devem propor momentos em que as crianças 
possam escolher livremente as brincadeiras que desejam vivenciar e intervir 
problematizando e discutindo caso alguma criança impeça outra de participar 
em função de seu gênero. Meninas devem ter o direito de jogar futebol, ser o 
policial, dirigir o caminhão, pilotar a nave espacial do mesmo modo que meninos 
podem ser cozinheiros, babás ou manicures. 

As crianças precisam compreender que as diferenças entre homens e mulheres 
e suas atuações sociais foram construídas na história das civilizações e, por 
isso mesmo, podem ser reconstruídas. Os modos como os homens gregos e 
medievais se vestiam é bem diferente do modo como os homens ocidentais da 
atualidade se vestem. O mesmo acontece com as relações de gênero, pois são 
construções histórico-sociais e precisam ser compreendidas como tal. Nessas 
experiências, as crianças poderão compreender que seu valor não está dado 
pela atividade que exercem, que uma mulher não é mais nem menos importante 
porque sabe ou não sabe cozinhar e que um homem não se desvaloriza quando 
troca a fralda de um bebê. 



Eixos Estruturadores

É bastante provável que algumas famílias se surpreendam com estas 
possibilidades. Para isso, a instituição educativa precisa estar preparada para 
esclarecê-los e ajudá-los, assim como às crianças, a compreenderem estes 
aspectos como escolhas dos grupos no tempo e nas várias sociedades.  

Também são construções sociais as relações que os diversos grupos e 
sociedades estabelecem com seus corpos. A sociedade brasileira, por exemplo, 
de maneira geral tem modos de se vestir e se relacionar com os corpos com 
maior desinibição, muitas das vezes estimulados pelo próprio clima do país. 
Os brasileiros abraçam-se e beijam-se com intensa frequência, mesmo em 
eventos sociais mais formais. De maneira geral, são sorridentes e expansivos. 
Sociedades de origem islâmicas, por exemplo, vestem as mulheres com grande 
rigor, cobrindo todo seu corpo, inclusive o rosto. Grupos de nacionalidades 
orientais são reservados quanto ao contato físico e demonstram surpresa ao 
observarem o comportamento dos brasileiros. 

Para além das relações dos diversos grupos e etnias indígenas com seus 
corpos – que são, obviamente, bastante peculiares - serão considerados 
neste momento, apenas as relações estabelecidas pela sociedade brasileira 
urbana com sua corporeidade. Relações que são aprendidas pelas crianças 
da Educação Infantil por meio das práticas sociais. O vestuário, o modo de 
caminhar, a possibilidade de homens andarem nas ruas sem camisa, os enfeites, 
os penteados entre outros são aspectos que identifi cam como os brasileiros 
compreendem e vivenciam conceitos como privacidade, pudor, sensualidade, 
beleza. Maneiras bem diferentes de alguns povos e bem similares a outros ao 
redor do planeta. 

Dimensionar e relativizar estes aspectos de acordo com as culturas dos 
povos ao redor do mundo é uma oportunidade importante para as crianças 
compreenderem como se dão as construções culturais das diversas sociedades. 

Cabe, entretanto, um ponto importante considerando-se as crianças da 
Educação Infantil. Na multivariada maneira como os brasileiros relacionam-se 
com seus corpos, presencia-se, muitas vezes, um processo de antecipação de 
modos de vestir, maquiar e enfeitar crianças como se estas fossem já adultos. 
 
Frequentemente são observadas crianças, especialmente as meninas, sendo 
vestidas com fi gurinos de grupos artísticos adultos e sendo incentivadas a 
reproduzirem coreografi as dos mesmos. Situações como estas requerem um 
olhar crítico e sensível por parte dos adultos uma vez que percebem-se práticas 
de erotização dos corpos infantis e de signifi cação dos mesmos como objeto 
de desejo.

A vivência da sexualidade na infância é um aspecto absolutamente normal do 
ponto de vista do desenvolvimento humano, uma vez que todo ser humano é 
dotado de sexualidade, inclusive as crianças. Entretanto, a experimentação da 
própria sexualidade na infância se dá na perspectiva do reconhecimento pelas 
crianças sobre seus corpos, suas sensações, agrados e desagrados. O contato 
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com elementos da natureza, a água, o vento, a chuva, brincadeiras ao ar livre, 
correndo e pulando, expressando-se e sentindo todo o pulsar da vida em seus 
corpos são as maneiras pelas quais as crianças vivenciam sua sexualidade.

Travesti-las de adultos e impor-lhes vivências da sexualidade do adulto não 
contribui para o desenvolvimento saudável de sua própria sexualidade, mas, 
ao contrário, traz-lhes elementos que elas ainda não conseguem compreender. 
Quando meninas são estimuladas a agir como mulheres adultas elas estão 
sendo tolhidas nas suas expressões de infância e sendo ensinadas a lidar com 
seus corpos como objetos e não como espaços de sua própria individualidade. 

O mesmo acontece com os meninos quando são estimulados a agir como 
conquistadores ou a se mostrarem como fortes e viris. Estes são estereótipos 
machistas que precisam ser superados e que desconsideram as características 
e necessidades da infância. 

Estas práticas são totalmente inadequadas para as crianças da Educação Infantil 
e cabe às instituições educativas colaborar para a mudança destas situações 
esclarecendo aos pais e familiares sobre os equívocos e consequências destas 
atitudes. 

Como instituições educativas, as escolas e creches também têm uma cultura 
própria. A maneira como se dão as relações no interior de cada instituição, a 
forma como são planejadas e organizadas as experiências, os princípios e fi ns 
da educação em cada estabelecimento, as relações de poder, os hábitos e 
tantas outras práticas que são organizadas constituem a cultura escolar. 

Considerando-se as instituições de Educação Infantil, identifi ca-se como 
cultura escolar o conjunto das práticas ali instaladas, das mais simples às mais 
complexas, que dizem respeito ao modo das pessoas agirem naquele espaço 
social específi co. Esta cultura é lentamente imposta, de forma tenaz e, fazem 
parte dela certos modos de conduta, pensamento e relações próprios de uma 
instituição que se reproduz a si mesma. 

Há modelos de comportamento pré-defi nidos para o espaço escolar e as crianças, 
quando passam a frequentar uma instituição educativa são introduzidas a eles, 
aprendendo-os. Por exemplo, é muito específi co do espaço escolar a atitude de 
levantar a mão para pedir a palavra ou andar em fi las.  Existem rotinas próprias 
e relações de poder muito defi nidas nos espaços educacionais institucionais. 
Lentamente, as crianças vão incorporando a cultura escolar e modifi cando seus 
modos de agir e se relacionar neste espaço social, adequando-se ao modelo 
estabelecido. Atitudes que elas adotam exclusivamente neste espaço pois 
compreendem que essa cultura não diz respeito a outras situações de sua vida 
cotidiana.

O eixo cultura-sociedade-natureza pretende auxiliar os professores e educadores 
a compreenderem o entrecruzamento de culturas que ocorre em seu ambiente 
de trabalho. É de fundamental importância que os profi ssionais discutam sobre 
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os signifi cados da cultura escolar para que não acabem reproduzindo suas 
rotinas e condicionamentos de forma pouco refl exiva. Os adultos precisam 
compreender que o entrecruzamento de suas práticas pedagógicas, com 
as práticas da instituição e as práticas dos sujeitos, todas elas impregnadas 
de cultura, muito infl uenciam na formação das crianças. Dito de outro modo, 
as práticas escolares infl uenciam no modo como as crianças, a partir deste 
entrecruzamento de culturas, se relacionarão com a sociedade, com a natureza 
e com a própria cultura. 

Por este motivo, cabe aos profi ssionais da educação identifi car quais 
ensinamentos, regras ou costumes, advindos da cultura escolar – aprendidos 
por meio das atividades diárias que lá ocorrem – são trazidos para a criança. 
Sabe-se que professores e educadores podem potencializar ou limitar as 
possibilidades de desenvolvimento da autonomia das crianças. A partir do ato 
refl exivo, acredita-se que os profi ssionais da educação poderão diferenciar as 
práticas que potencializam daquelas que limitam o desenvolvimento da criança, 
de sua formação e de sua cidadania.

Enfatiza-se o entrecruzamento das culturas por identifi car-se relações de 
interdependência entre as mesmas e a estrutura social. Considera-se que as 
culturas fornecem modos de interpretação das experiências, guiam ações e 
defi nem a estrutura social. Nesse sentido, as práticas pedagógicas desenvolvidas 
pela/na instituição educativa, como por exemplo, as refeições, o recreio, as 
atividades dentro e fora de sala, o modo como os adultos se relacionam com as 
crianças, como orientam as crianças a se relacionarem umas com as outras, o 
como se ensina, cuida, brinca e educa, a atenção dada às necessidades das 
crianças e tantas outras práticas trazem à tona a cultura escolar da instituição e 
estão impregnadas de outros conteúdos. Podem ser ensinamentos referentes 
à própria cultura escolar como também podem ser outros, cujos objetivos não 
são declarados, mas que do mesmo modo, orientam as ações dos indivíduos 
e dos grupos. A esses ensinamentos não declarados e não sistematizados que 
ocorrem nas instituições educativas dá-se o nome de currículo oculto. 

O currículo oculto constitui o conjunto de normas sociais, princípios e valores 
transmitidos silenciosamente por meio do processo de escolarização. O mesmo 
não aparece explicitado nos planos educacionais, mas ocorre sistematicamente 
produzindo resultados não acadêmicos, igualmente signifi cativos. Para Silva 
(2004, p.78):

O currículo oculto é constituído por todos os aspectos do 
ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo ofi cial, 
explícito, contribuem, de forma implícita, para aprendizagens 
sociais relevantes. [...] Para a perspectiva crítica, o que se 
aprende no currículo oculto são fundamentalmente atitudes, 
comportamentos, valores e orientações que permitem que 
crianças e jovens se ajustem da forma mais conveniente às 
estruturas e às pautas de funcionamento.
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Do mesmo modo que aprendem por meio de atividades e propostas pedagógicas, 
as crianças aprendem, pelo currículo oculto, com o que acontece e está em 
torno delas. Por isso mesmo, as crianças adotam comportamentos diferentes 
com cada um de seus professores e educadores. Como são muito observadoras 
e perspicazes, as crianças identifi cam as características de personalidade e 
temperamento de cada um dos profi ssionais e aproveitam destas características 
para agirem de maneira diferente com cada um. 

Aquilo que as crianças vivenciam e o que veem transforma-se em informação 
e conhecimento. Se a instituição educativa demonstra descaso em cuidar de 
um jardim ou em manter os ambientes limpos e bem cuidados, as crianças 
aprenderão que isso não é importante. Caso os pais sejam acolhidos, ouvidos 
pela instituição e todas as pessoas sejam respeitadas, as crianças aprenderão 
a valorizar o afeto, a escuta e o respeito. Caso ocorra a busca para transformar 
e melhorar o ambiente em que se está, aprende-se que as transformações são 
possíveis. Caso os professores e educadores sejam solidários entre si, ensina-
se a solidariedade. Pedir silêncio gritando ensina que vale a pena gritar. Valorizar 
a singularidade de cada criança ensina a riqueza de ser diverso e plural. 

Este último aspecto merece maior destaque uma vez que a questão da 
diversidade precisa ser encarada como elemento enriquecedor das relações, 
principalmente em uma discussão que permeia o universo da cultura. Aproveitar 
a diversidade, equilibrando as diferenças e incentivando a complementaridade, 
permite que se encontrem soluções sustentáveis, a garantia da convivência 
respeitosa e a transformação da realidade. Para Kramer (2000, p.9): 
  

Essa é uma questão central na política da educação, pois 
os grandes problemas da humanidade se relacionam à 
discriminação, à difi culdade de lidar com as diferenças e de 
reconhecer que o que torna o ser humano singular é o fato de 
ser plural. 

No tocante à relação entre cultura, currículo explícito e currículo oculto, os 
professores e educadores precisam tornar-se conscientes das consequências 
dos ensinamentos sistematizados e não sistematizados advindos da transmissão 
desse conjunto de normas sociais, princípios e valores por meio das práticas e 
dos exemplos diários.

As instituições educativas apresentam sua cultura, assim como crianças e 
adultos também o fazem por meio de seus modos de ser, seus pensamentos, 
ações e costumes. Muitas vezes, ocorre um choque entre estas culturas. Isso 
acontece porque as identidades culturais apresentadas pelas instituições 
educativas e seus sujeitos travam uma disputa na tentativa de manutenção 
cada qual, de seu modo de ser. 

Cabe às instituições educativas, por meio de seus profi ssionais, estar atentas 
aos conhecimentos que estão sendo construídos nas práticas pedagógicas e 
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nas vivências diárias das normas e regras de cada instituição, nas experiências 
planejadas e naquelas que são espontâneas.

As questões de gênero, orientação sexual, raça, etnia, religião, classe 
econômica, a inclusão das pessoas com defi ciência, TGD e altas habilidades e 
tantas outras são elementos para a discussão e a compreensão sobre o direito 
às diferenças. Consciente da diversidade de identidades culturais existentes, 
este documento afi rma que as crianças têm ou deixam de ter algumas atitudes 
desejadas pela cultura institucional ou pelos profi ssionais não porque se opõem 
ao que ali se ensina ou defende, mas porque o universo de sua cultura não 
reconhece e nem valoriza tais atitudes. 

A partir da compreensão da diversidade cultural torna-se possível repensar as 
práticas buscando formas mais éticas e mais assertivas para o desenvolvimento 
de propostas educativas com as crianças. Faz-se necessário que professores 
e educadores desenvolvam a consciência da diversidade para melhor elaborar 
propostas educativas com as crianças, evitando-se compreensões equivocadas 
e rótulos como “mal-educadas”, “indisciplinadas”, “desleixadas”, “indiferentes” 
ou qualquer outro que as desvalorize pelo simples fato de pertencerem a um 
tecido de signifi cados diferente, isto é, que não seja da cultura que permeia o 
universo dos professores e educadores. 

As crianças ressignifi cam o mundo e seus elementos, criando e recriando 
cultura. Estruturar o trabalho pedagógico a partir desta compreensão constitui 
o desafi o primeiro posto para os professores e educadores, compreendendo 
que a criança, mesmo pequena, não somente reproduz regras, valores, hábitos 
e comportamentos, mas principalmente cria e recria as realidades e dá novos 
sentidos ao mundo. 
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Nessa perspectiva, o trabalho educacional da Educação Infantil precisa criar 
condições para que as crianças se expressem de diferentes maneiras, tornando 
visíveis as compreensões que constroem sobre o mundo e seus elementos 
ao mesmo tempo em que dá oportunidade aos adultos de mediarem estas 
construções abrindo possibilidades de ampliar as compreensões das crianças 
e suas ações. 

UMEI Itamarati

O documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil defende que 
professores e educadores assumam o compromisso de ajudar as crianças a 
reconstruir suas culturas em perspectivas mais éticas, solidárias e igualitárias 
por meio de diálogos, questionamentos e problematizações. A discussão das 
regras coletivas ou combinados da turma, por exemplo, é uma oportunidade 
muito signifi cativa para isso.  

Quando os adultos criam oportunidades para as crianças expressarem como 
compreendem certos aspectos do mundo e dialogam com elas, apresentando-
lhes novas perspectivas para além do assunto discutido, eles estão ensinando 
às crianças que o diálogo franco e respeitoso entre as pessoas lhes possibilita 
construção de novos paradigmas e ampliação de modos de pensamento. 
Não signifi ca que os adultos deverão concordar ou permitir todas as formas 
de expressão das crianças se estas estiverem impregnadas de posturas 
desrespeitosas ou preconceituosas. Mas signifi ca que elas terão oportunidade 
de se expressarem e poderão, neste processo aprender modos mais adequados 
de agir e de pensar. 

Para Candau (2011, p.253):

Esta tarefa passa por processos de diálogo entre diferentes 
conhecimentos e saberes, a utilização de pluralidade de 
linguagens, estratégias pedagógicas e recursos didáticos, 
a promoção de dispositivos de diferenciação pedagógica e 
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o combate a toda forma de preconceito e discriminação no 
contexto escolar. 

Cabe às instituições de Educação Infantil, espaços socialmente privilegiados 
para a formação, reconhecer que as diferenças que constituem a sociedade 
são realidades sócio-históricas, em processo de contínua transformação que se 
confi guram nas relações sociais e estão atravessadas por questões de poder. 

Conforme já abordado, diferenças são constitutivas dos indivíduos, dos grupos 
sociais e das culturas e devem ser reconhecidas e valorizadas positivamente 
no que têm de marcas de identidade. Ao mesmo tempo, cabe às instituições 
educativas a tarefa de combater a tendência social de transformar diferenças 
em desigualdades ou em fatores de discriminação, estabelecendo hierarquias 
e desconsiderando o direito igual que todos os cidadãos e grupos têm de existir 
e de se expressar. 

O documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil propõe que, 
em todas as instituições educativas, o convívio com a diversidade seja um 
exercício sadio e de desenvolvimento objetivando a construção de relações que 
se pautem no respeito, nas igualdades social e de oportunidades, características 
intrínsecas à democracia.  

Para isso, os professores e educadores devem estar atentos para aspectos das 
culturas das crianças, o modo como elas estão percebendo e signifi cando o 
mundo, seus desdobramentos na convivência do grupo. Eles devem aproveitar 
os elementos da sociedade, da cultura e da natureza que as crianças trazem 
para o cenário pedagógico e discuti-los com elas, tornando-os currículo da 
Educação Infantil. Abandonar práticas descontextualizadas e desprovidas de 
criticidade como a simples comemoração de datas do calendário e possibilitar 
às crianças a compreensão da realidade mais imediata em que estão 
colocadas. Discutir a realidade local comparando-a a outras realidades sociais, 
culturais, geográfi cas e históricas de modo que as crianças compreendam que 
não estão sozinhas no mundo e que diversos aspectos por elas vivenciados 
diariamente também fazem parte de outros contextos. Organizar e promover 
experiências que possibilitem a reformulação de conceitos em prol da formação 
de cidadãos críticos, autônomos e democráticos. Para que esta formação não 
fi que apenas no campo teórico, isto é, no campo do discurso, as instituições 
e seus profi ssionais precisam examinar seus processos e colocar questões 
como cultura, identidade, discurso e representação no primeiro plano da cena 
pedagógica. 

Assim, com abertura ao diálogo e clareza acerca da infl uência das culturas 
nos processos educativos, compreendendo como a materialização do currículo 
ocorre e seu papel neste processo, os professores e educadores poderão 
contribuir efetivamente na realização de experiências educativas signifi cativas 
e engajadas. 
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As ações pautadas na inserção ativa das crianças em suas comunidades e 
culturas precisam ser permanentes nas vivências educacionais da Educação 
Infantil. Citam-se experiências tais como valorizar histórias, brincadeiras, jogos 
e canções que digam respeito às tradições culturais da própria comunidade 
e de outros grupos sociais; estimular as interações entre as famílias das 
crianças e as instituições educativas, trazendo-as para as atividades cotidianas 
e inserindo seus conhecimentos e saberes nas discussões com as crianças; 
identifi car profi ssões e atividades de trabalho mais presentes na comunidade 
conversando com seus representantes e convidando-os a conversarem com as 
crianças; identifi car aspectos ambientais na comunidade discutindo-os com as 
crianças entre tantas outras. 
. 
Ao discutir diferentes comunidades, os professores e educadores poderão 
propor passeios ou excursões, utilizar vídeos e fotos sobre diferentes lugares 
de origem das crianças, solicitar às crianças e suas famílias que apresentem 
aspectos da vida cotidiana, hábitos, costumes que são característicos de sua 
comunidade de origem entre outras ações. 

É possível comparar objetos, vestuário, costumes do cotidiano dos diversos 
grupos e comunidades das crianças, identifi cando suas características, usos 
e observando suas variações. Assim, será possível que as crianças percebam 
que há muitas semelhanças entre as culturas, possibilitando sua aproximação. 

Cabe aos professores e educadores terem a diversidade como premissa 
fundamental de seu trabalho, na tentativa de possibilitar às crianças sua 
formação como sujeitos sem preconceitos e que não discriminem os diferentes 
modos de ser e de viver. Para além de ouvir as crianças, é importante observar 
reações, ideias e pensamentos que as mesmas possuem sobre os diferentes 
grupos sociais e, quando necessário, intervir reforçando a construção de atitudes 
em favor da diversidade. Deve ser proposta permanente dos profi ssionais a 
verifi cação sobre o quanto está fortalecida a percepção da igualdade de direitos 
e a identifi cação de quais são, ainda, as necessidades das crianças para 
melhorarem seus conhecimentos sobre o tema, adquirindo uma atitude positiva 
diante das diferenças.

Desde o início de sua vida, cada criança passa por inúmeras experiências 
que, de alguma maneira, contribuirão para a sua formação humana. Para a 
criança, internalizar momentos e elementos desconhecidos e ainda descobrir 
que faz parte de um todo, chamado mundo, pode ser comparado à situação 
desconfortável de se chegar a um país, com língua, costumes, lugares, cheiros, 
sons e paisagens completamente estranhos. Apesar da estranheza inicial, 
cada criança, como sujeito sócio-histórico-cultural e da natureza, se inserirá na 
cultura, na sociedade e na natureza aprendendo a ser e estar neste novo lugar 
que é o mundo ao mesmo tempo em que contribui para a reestruturação dele.

O acolhimento, a familiarização com o desconhecido, a valorização das 
potencialidades da criança, a compreensão de suas difi culdades e o 
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reconhecimento de sua história são fatores que marcam a relação dela com 
o mundo. A maneira como cada criança é recebida no mundo conforma a 
sociedade e tem fortes implicações para sua vida e a vida do próprio grupo 
social em que ela se insere. No mesmo sentido, a chegada de cada criança a 
uma instituição de Educação Infantil trará grandes mudanças para si mesma e 
para o grupo como um todo. 

Nesse processo, enquanto se constitui como sujeito e reconfi gura o mundo, está 
em andamento não apenas a inserção social da criança, mas sua constituição 
como agente cultural, ser da sociedade e ser da natureza. Espera-se que a 
criança se desenvolva e se torne cada vez mais hábil para se inserir e intervir 
no mundo. Nesse percurso, gradativamente, ela infl uenciará e produzirá cultura 
ao mesmo tempo em que é infl uenciada e produzida pela cultura. 

É papel dos professores e educadores cuidar para que esse processo ajude as 
crianças a serem os melhores seres humanos que puderem. Cuidar das relações, 
cuidar das atitudes, cuidar dos aspectos que ajudam as crianças a conquistarem 
sua cidadania. A estética e a ética dos processos de descobrimento do mundo, 
inserção nele e a participação ativa nas transformações em prol da igualdade 
entre tudo que existe no planeta são imprescindíveis para que cada vez mais 
a humanização das crianças seja, de fato, uma oportunidade de inclusão, de 
crescimento individual e de aprimoramento das sociedades.

UMEI Santa Maria



Desafios da Formação

Os espaços, tempos e materiais para 
a cultura-sociedade-natureza

Ao considerar-se que o eixo cultura-sociedade-natureza trata de todos os 
aspectos que constituem o mundo e estão presentes nele, pensar nos espaços, 
tempos e materiais signifi ca pensar em tudo que já existiu e que existe no mundo. 
O conteúdo do mundo é ele mesmo. Estudá-lo, investigá-lo, compreendê-
lo pressupõe debruçar-se sobre os componentes do mundo, sua forma de 
organização no tempo e os artefatos culturais relacionados a cada um. 

Compreender os espaços e materiais para o eixo cultura-sociedade-natureza 
pressupõe olhar o mundo como a criança que nele está chegando. Cada 
construção, cada lugar, cada modo de ser organizado, cada costume, as 
tradições, as músicas, o vocabulário, as relações entre os sujeitos, os objetos, 
enfi m, tudo é conteúdo, é algo a ser descoberto e compreendido. 

De fato, este se estabelece como um grande desafi o para os profi ssionais da 
Educação Infantil uma vez que olhar o mundo como se fosse a primeira vez é 
um exercício desafi ador para os adultos que nele já se inseriram. Ao mesmo 
tempo, torna-se uma magnífi ca possibilidade para que os adultos voltem a se 
maravilhar e se assombrar com as pequenas descobertas e com os pequenos 
detalhes do mundo, assim como as crianças fazem, todo o tempo.

Discutir a maneira como cada grupo se veste, como penteam os cabelos, o que 
se come, as moradias, o que é trabalho, os papéis sociais, o que é a morte, 
porque algumas pessoas se casam, os tipos de música, as brincadeiras de 
adultos e de crianças, o que é o belo, onde as pessoas dormem, as diferentes 
formas de escrita ao redor do mundo,  porque existe dinheiro, as várias 
religiões, o que é o dia e a noite, porque chove, como nascem as plantas, 
porque as formigas constroem formigueiros, de onde vem o vento, o que é a 
doença, porque sentimos sono, para onde vai o lixo... Os assuntos são infi nitos 
e diversos como a própria vida e a história da humanidade. 

Entretanto, caberá aos professores e educadores terem escuta atenta e 
objetividade como responsáveis pela mediação dos processos de aproximação, 
compreensão e construção de conhecimentos.

Os profi ssionais, ao observarem os interesses imediatos e as maiores dúvidas 
das crianças, deverão propor projetos de estudo ou de investigação acerca 
dos aspectos mais signifi cativos que estejam despertando a curiosidade delas. 
É possível também, que os professores e educadores proponham temas que 
não foram suscitados pelas crianças mas que, pela sua relevância, devem ser 
discutidos e conhecidos. 
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Fazer recortes e escolhas é parte da tarefa dos profi ssionais pois não é possível 
alcançar profundidade sem foco. Ao propor um determinado aspecto a ser 
investigado, os professores e educadores estarão estabelecendo um recorte 
dentro de um determinado tema para ser investigado com mais detalhes. 
Estabelecendo foco será possível pensar e propor estratégias mais adequadas 
para o estudo do tema que se está propondo. 

Cabe aos profi ssionais, conduzir o processo de conhecimento do mundo pelas 
crianças organizando experiências que lhes proporcionem desenvolvimento e 
aprendizagem de forma sistemática, organizada, sequencial e gradativamente 
mais amplas e mais complexas. Problematizar as experiências, criando desafi os 
para as crianças e auxiliando-as a perceberem novos aspectos que ainda não 
tenham sido observados é papel dos adultos que estão comprometidos com a 
formação de sujeitos críticos e inseridos em sua realidade.

Ao planejarem e implementarem propostas consistentes de investigação, 
juntamente com as crianças, os professores e educadores deverão ter 
em mente que é essencial dar-lhes tempo sufi ciente para se debruçarem 
sobre cada tema, cada objeto, cada pergunta. O papel dos profi ssionais da 
Educação Infantil pressupõe criar possibilidades de discussão e troca de ideias, 
levantamento de hipóteses e situações de experimentação de cada uma delas. 
Logo em seguida, deverão ser discutidas as observações feitas e tiradas as 
conclusões do grupo, para, fi nalmente, serem elaborados registros escritos das 
aprendizagens realizadas. Acreditar nas crianças como sujeitos competentes 
signifi ca organizar a prática educativa de modo que elas sejam ativas em seus 
processos de conhecimento e desenvolvimento.

Ao estudarem um tema, as crianças poderão relacioná-lo à sua realidade 
imediata assim como poderão saber como os seres humanos de outros países 
e de outras épocas lidavam com este mesmo tema. Nesse exercício, elas 
ampliarão seus conhecimentos e saberão que não existe apenas uma maneira 
de construir modos de ser e estar no mundo, mas inúmeras. Conhecendo a 
variedade de modos com os quais os seres humanos se organizam, vivem e 
constroem conhecimentos, as crianças compreenderão a riqueza da diversidade 
e poderão valorizá-la. 

Como os temas são inúmeros, o processo de defi nição é um ponto importante. 
Para tanto, deve ser considerado o contexto imediato das crianças, sua 
comunidade, a própria instituição, os interesses que se destacam mais no 
grupo. Partir da realidade imediata das crianças é aspecto imprescindível para 
que elas tenham a possibilidade de serem ativas no processo. Os professores 
e educadores poderão propor os temas a partir de observações sobre questões 
que estejam presentes no cotidiano das crianças e de suas famílias. 

Ao mesmo tempo, devem ser proporcionadas às crianças, experiências que 
ampliem seus repertórios culturais, aumentando seus acervos e oferecendo-
lhes oportunidades de vivenciarem experiências diferentes daquelas às quais 
estão habituadas. 
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Nesse sentido, as visitas a espaços culturais como teatros, museus, bibliotecas, 
exposições artísticas, centros culturais, cinemas, parques ecológicos, praças e 
tantos outros são experiências riquíssimas que devem fazer parte da rotina das 
instituições de Educação Infantil. 

Quer sejam locais na própria comunidade ou outros, distantes da instituição 
de Educação Infantil e que são patrimônio da cidade, a inserção das crianças, 
suas famílias e dos profi ssionais da instituição educativa nos espaços 
culturais deve ser realizada e potencializada por ações intencionalmente 
organizadas. 

A apropriação da cidade por crianças e adultos é ação que vem sendo planejada 
e promovida, na Educação Infantil, por meio do Projeto Educando a Cidade 
para Educar, desenvolvido há três anos pela Gerência de Coordenação da 
Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação. Um projeto que veio 
dar corpo e sistematização a iniciativas independentes de várias instituições de 
Educação Infantil, ampliando sua abrangência e objetivos. 

Este projeto, considerando a criança como sujeito que produz cultura a partir 
de suas experiências de apropriação e ressignifi cação do mundo, compreende 
que a cidade e seus diversos equipamentos precisam aprender quem são os 
sujeitos de 0 a 5 anos. Quando interagem com as crianças e percebem seus 
modos próprios de se relacionar com o mundo, os espaços culturais passam 
a ter elementos para se adequar a este público e poder atendê-lo em suas 
características e necessidades.  

Ao mesmo tempo, a própria cidade se transforma quando passa a reconhecer 
e acolher intencionalmente os sujeitos da primeira infância. Quer seja em 
espaços culturais, quer seja simplesmente andando pelas ruas no entorno da 
instituição de Educação Infantil, as crianças estão ocupando um lugar na cidade 
e a população passa a identifi car sua existência como grupo social e cultural 
que tem o que fazer e o que dizer aos demais. 

Nesse projeto cuidadoso e delicado, propõe-se a fruição de experiências 
signifi cativas mas também a responsabilidade de adequação e preparação 
antes da ação, assim como os desdobramentos posteriores a ela. Pois, para 
que a experiência seja enriquecedora ela deve ser planejada criteriosamente 
entre adultos e crianças e discutida posteriormente. 

A apropriação da cidade, pela sua complexidade e signifi cados, não pode se 
dar como simples passeios. São experiências que terão sentidos variados para 
cada sujeito. Cada um perceberá aspectos diferentes e será por eles afetados de 
maneiras distintas. Conversar sobre estas impressões, registrá-las, compará-las 
são possibilidades de transformar a experiência em conhecimento de si mesmo 
e do mundo, de enriquecer-se com aspectos da experiência vivenciada pelo 
outro e de ampliar suas próprias impressões.  Por isso, os desdobramentos da 
ação são tão importantes e precisam ser planejados e realizados com o mesmo 
cuidado que a própria ação.
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Dentro da própria instituição educativa, é muito importante que sejam 
proporcionadas, sistematicamente, atividades com crianças de idades diferentes 
para que os diversos modos de pensar e agir possam ser compartilhados 
resultando em interações ricas e signifi cativas para todos os envolvidos. 
Atividades que precisam fazer parte da rotina das diversas turmas criando 
vínculos entre as crianças mais velhas e mais novas, possibilitando que elas 
se conheçam, cooperem umas com as outras, antecipem reações e possam 
aprender a conviver colaborando com a aprendizagem e o desenvolvimento de 
ambas as faixas etárias. 

O convívio sistemático entre crianças de faixas etárias diferentes, além de 
estabelecer interações sociais e afetivas enriquecedoras para ambas as idades, 
aciona os conhecimentos e habilidades que já se encontram em desenvolvimento 
nas crianças mais novas. A parceria que se estabelece entre crianças mais 
velhas e mais novas possibilita que as mais jovens mobilizem e estruturem 
conhecimentos a partir da ajuda e incentivo das crianças mais experientes. 
Esse processo, foi teorizado por Vygotsky (1989), que denominou como “zona 
de desenvolvimento proximal” ao conjunto de conhecimentos e habilidades que 
ainda não foram completamente consolidados pelo sujeito a ponto de serem 
realizados autonomamente, mas que são estruturados nas interações, por meio 
do estímulo e apoio dos parceiros mais experientes.    
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Como já abordado nos eixos anteriores, é muito importante que as crianças 
não fi quem restritas ao espaço de suas salas de atividades todo o tempo. 
Principalmente em relação ao eixo que trata da natureza, as experiências em 
espaços amplos, verdes, com incidência de sol, em contato com o vento e a 
terra são imprescindíveis. A variabilidade de espaços possibilita a ampliação 
e a diversidade de experiências, especialmente na faixa etária de 0 a 5 anos. 
Dentro ou fora das instituições de Educação Infantil, os diversos espaços são 
elemento para a inserção das crianças no eixo cultura-sociedade-natureza. 

Os professores e educadores precisam compreender que enquanto as crianças 
estão caminhando pela rua, quando estão brincando na casa de vizinhos, quando 
estão andando de ônibus, quando viajam com os pais, elas estão imersas em 
sua sociedade, em sua cultura e na natureza. Estão, portanto, relacionando-se 
com este eixo estruturador. Retomar experiências corriqueiras nas rodas de 
conversa quando algum tema de estudo estiver em discussão é fazer referência 
a conhecimentos prévios que as crianças possuem e que lhes possibilitarão 
contribuir para o enriquecimento de todos. 

O tempo de duração das atividades e dos projetos bem como a periodicidade 
deles são elementos que precisam ser cuidadosamente pensados. O 
conhecimento sobre o grupo de crianças dará aos profi ssionais elementos 
valiosos para defi nirem a duração das atividades, entretanto, o fator decisivo 
será sempre o interesse e o envolvimento delas. 

Naturalmente, deve-se considerar que o interesse estará relacionado à 
qualidade e à adequação das experiências proporcionadas. O interesse 
também é mobilizado pelas mediações feitas, pelas problematizações e 
desafi os propostos que despertam a curiosidade e motivam as crianças a se 
debruçarem sobre uma determinada investigação ou estudo. 

Considerados os aspectos relacionados ao interesse e motivação das crianças, 
os professores e educadores precisam estar atentos ao fato de que uma 
única experiência não é sufi ciente para que elas construam conhecimentos 
signifi cativos sobre determinado tema. É a sucessão de atividades relacionadas 
a um mesmo assunto que permitirá a elas a retomada de suas refl exões para 
constantes ampliações e elaboração de novas hipóteses. Por isso a regularidade 
e a periodicidade das experiências são tão importantes.  

Dentro da rotina dos diversos grupos de crianças é necessário que os adultos 
busquem, em cada semana, garantir tempos regulares para a retomada de cada 
um dos projetos que estão em desenvolvimento, bem como para atividades 
que sejam permanentes e que não estejam, necessariamente, relacionadas a 
algum tema específi co em estudo. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
(1998, vol. 1, pag. 55), “atividades permanentes são aquelas que respondem às 
necessidades básicas de cuidados, aprendizagem e de prazer para as crianças, 
cujos conteúdos necessitam de uma constância.” O documento Proposições 
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Curriculares para a Educação Infantil aponta como atividades permanentes, 
entre outras, as rodas de história; as rodas de música e dança; as rodas de 
conversa, discussão e argumentação; os momentos de livre escolha da 
atividade pelas crianças; a avaliação fi nal de cada dia pelo grupo; a discussão 
diária e semanal da rotina; os momentos de higiene, alimentação e repouso; 
os momentos de brincadeira de faz de conta; as atividades diárias em espaços 
abertos. 

De acordo com os projetos em desenvolvimento, as atividades permanentes 
poderão estar relacionadas a eles. Caso não ocorra esta vinculação direta, as 
atividades permanentes deverão ser realizadas como atividades autônomas 
que, por suas características e relevância já têm garantido o signifi cado para as 
crianças de 0 a 5 anos.

Os materiais para o eixo cultura-sociedade-natureza serão defi nidos pelo tema 
que estiver sendo estudado. Se o conteúdo deste eixo é o mundo e todos os 
seus componentes, a fonte de materiais será, consequentemente, o próprio 
mundo. Se o foco for uma investigação sobre bactérias serão necessários 
microscópios, lâminas de vidro, pinças, livros, vídeos etc. Se o tema escolhido 
forem as folhas dos vegetais deverão ser coletadas tantas amostras quantas 
for possível ao mesmo tempo em que serão elaborados registros gráfi cos, 
fotográfi cos ou outros, pelas crianças. Se o assunto for profi ssões, entrevistas 
orais ou escritas, conversas com parentes ou vizinhos, vídeos, reportagens em 
revistas e/ou jornais serão materiais bastante interessantes para enriquecer as 
discussões e aprendizagens de todo o grupo.

Para além de estudos e investigações, os professores e educadores devem 
ajudar as crianças a perceberem a história que está por trás de cada objeto. 
Quem o produziu, em que circunstâncias, com que materiais, por que motivo 
o objeto foi produzido, quando aquele objeto passou a existir na história da 
humanidade, como era a vida das pessoas antes dele e como se tornou a vida 
das pessoas a partir de sua criação.

Ao observarem tapetes de retalhos confeccionados por pessoas de sua 
comunidade, as crianças poderão procurar saber como estas pessoas decidiram 
confeccionar este material, como adquiriram os retalhos, quem ensinou a técnica 
para fazer tapetes, o que é feito com os tapetes depois de produzidos e tantas 
outras coisas. Ao utilizarem lápis para escrever ou colorir as crianças podem 
pesquisar como os lápis são produzidos, quais os materiais são usados em sua 
fabricação, o preço deste material em diversas lojas, as diversas marcas de 
lápis que existem atualmente no mercado. Ao observarem um pequeno inseto 
morto no jardim, as crianças podem buscar conhecer o ciclo de vida daquela 
espécie, como aquele animal se alimenta, onde vive, o que poderia ter causado 
sua morte; poderão pesquisar todos os outros insetos que vivem no jardim da 
instituição, catalogá-los e investigá-los. 

Cada pedacinho deste mundo, cada objeto que nele está ou que nele já 
esteve, assim como as pessoas, os animais e os vegetais, a natureza e seus 



Desafios da Formação

elementos, as construções materiais e as imateriais, o próprio conhecimento, 
tudo é material para o eixo cultura-sociedade-natureza. 

De acordo com o recorte feito, o tema escolhido, este material será transformado 
em objeto de conhecimento sobre o qual se debruçarão adultos e crianças 
para pesquisar, questionar, discutir, argumentar e buscar compreendê-lo. 
Um processo que visa a elaboração de conhecimentos, mas também abre a 
possibilidade de atuação e transformação da realidade em que se está inserido. 

A compreensão do que são os materiais para este eixo signifi ca apresentar aos 
professores e educadores a certeza de que os conteúdos e os materiais sobre 
cultura-sociedade-natureza estão ao seu redor e ao acesso de suas mãos, todo 
o tempo. 

Será necessário realizar pesquisas, leituras, estudos, coletas, naturalmente, 
mas não será necessário produzir materiais para este eixo, eles já existem em 
abundância e estão à disposição de todos que se dedicarem a conhecê-los. 



E)  COMPREENDENDO MELHOR AS HABILIDADES 

Desenvolver o trabalho pedagógico na Educação Infantil a partir de habilidades 
pressupõe uma mudança radical na maneira de conceber a própria educação e 
a prática pedagógica.

Historicamente, a escola foi a instituição social responsável pelo acúmulo e 
transmissão de conteúdos advindos dos conhecimentos construídos pela 
humanidade em sua trajetória. Cabia à escola ensinar o que se julgava ser mais 
relevante aos cidadãos de cada comunidade e de cada tempo perpetuando os 
saberes acumulados e repassando-os às novas gerações. Estas, por sua vez, 
faziam uso destes saberes para produzir novos conhecimentos. 

A capacidade da humanidade de registrar sua história acumulando conhecimentos 
permitiu ao homem construir um gigantesco patrimônio científico e cultural pois 
cada nova geração podia continuar a partir das elaborações das gerações 
anteriores. As instituições educativas tiveram, e ainda têm, papel fundamental 
nesse processo. 

Entretanto, as características do mundo no século 21 demandam sujeitos com 
amplas possibilidades de atuação e inserção. Hoje, requer-se do ser humano 
não mais a detenção dos conhecimentos que a humanidade já construiu, 
mas a capacidade de lidar com uma realidade que se modifica em grande 
velocidade. A comunicação via internet, os processos de globalização da 
economia mundial, as possibilidades de viagens de grande distância em curto 
tempo e tantos outros aspectos, tornam necessário que o cidadão da atualidade 
seja capaz de selecionar informações e não apenas reproduzi-las. Já não 
é mais necessário que cada pessoa detenha muitos conhecimentos, mas 
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que seja capaz de relacioná-los, de perceber suas interconexões, identifi car 
suas características e sua aplicabilidade em diferentes situações. Pressupõe, 
portanto, relações que não estão dadas, que precisam ser construídas no 
momento da própria ação. 

A cidadania deste momento histórico demanda que cada sujeito tenha a 
capacidade de compreender sua realidade imediata, relacioná-la a outras e 
inserir-se nela atuando de maneira consciente. Consequentemente, a cidadania 
das crianças do século 21 prescinde de experiências educativas que as auxiliem 
a compreender o mundo em que estão inseridas a partir de sua comunidade 
local. Essa compreensão será progressivamente ampliada, possibilitando sua 
inserção e atuação no mundo.

Ao propor que as práticas educativas tenham a criança como foco e possibilitem 
que elas desenvolvam habilidades, o documento Proposições Curriculares para 
a Educação Infantil compreende que as experiências educacionais não podem 
estar centradas em transmissão de conteúdos. 

A perspectiva do desenvolvimento de habilidades prescinde de modos diversos 
para a realização da prática pedagógica, pois, se ela se mantiver com as 
mesmas formas de organização praticadas há décadas, o que acontecerá será 
apenas a modifi cação de nomes, sem que a essência se altere. 

De acordo com Zabala e Arnau (2010, p.9), 

De forma progressiva e gradual, mas em um processo, 
felizmente, irreversível, os currículos se deslocaram das 
matérias para o aluno. O ensino por objetivos visa a analisar 
os diferentes graus de aprendizagem os quais o aluno deve 
adquirir, mas ainda em função dos distintos conteúdos 
disciplinares. (...) Agora já não é sufi ciente adquirir alguns 
conhecimentos (...) Não é sufi ciente saber ou dominar uma 
técnica, nem é sufi ciente sua compreensão e funcionalidade, 
é necessário que o que se aprende sirva para agir de forma 
efi ciente e determinada diante de uma situação real.

O desenvolvimento de habilidades e não o alcance de objetivos educacionais 
pretende garantir que o centro da prática educativa seja a criança. Objetivos 
dizem respeito ao professor e compreendem a aprendizagem como um processo 
externo ao sujeito. Habilidades dizem respeito aos processos internos do sujeito 
que aprende e se desenvolve numa determinada situação concreta e real. 

E para que estas aprendizagem e desenvolvimento sejam signifi cativas e, 
efetivamente, contribuam para a atuação e inserção das crianças no mundo, 
faz-se necessário que as práticas pedagógicas sejam coerentes com esta 
proposta. 
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O que se coloca, portanto, são dois grandes desafi os para os professores e 
educadores: 

- compreender o que signifi ca o trabalho pedagógico voltado para o 
desenvolvimento de habilidades,  

- planejar e propor experiências educativas que estejam em consonância 
com o desenvolvimento de habilidades.

O trabalho pedagógico centrado em conteúdos predeterminados parte do adulto 
que estabelece objetivos a serem alcançados pelas crianças. É portanto, uma 
prática pedagógica em que o adulto diz o que a criança deve fazer em cada 
momento e, a ela, é dado o papel de cumprir as tarefas estabelecidas. Na 
maioria das vezes, a criança não compreende a aplicação do que lhe está sendo 
ensinado e estabelece uma relação de desagrado e ausência de sentido para 
com o conhecimento. São práticas que se valem da repetição, da memorização 
e dizem respeito a situações artifi ciais que só acontecem dentro da escola.

Nessa perspectiva, os conhecimentos não se tornam recursos para a ação 
da criança no mundo pois estão descontextualizados e, consequentemente, 
tornam-se esvaziados de sentido. 

Para aprender algo, o sujeito precisa, necessariamente, identifi car para que 
serve o que ele está aprendendo. Em que situações aquele conhecimento é 
necessário, para que tipos de ação, com que fi nalidade. Ao relacionar-se com um 
conhecimento, um dos aspectos mais emergentes é a identifi cação do propósito 
e fi m daquele conhecimento. Ler serve para conhecer novas histórias que estão 
registradas em livros ou para ter acesso a notícias que são escritas em jornais e 
revistas. Ler serve para saber o nome da rua em que se está ou para encontrar 
um número de telefone na lista telefônica, entre tantas outras coisas. Falar é 
uma forma de comunicação mais completa e precisa do que o choro. Usar um 
controle remoto serve para poupar o deslocamento físico. Enfi m, quando se 
aprende algo, aprende-se porque há um sentido real para esta aprendizagem. 
Há uma necessidade, um problema a resolver, uma maneira mais adequada de 
agir no mundo.  

Infelizmente, muitas vezes, a escola propõe que as crianças aprendam sem que 
lhes seja possível identifi car a fi nalidade daquela aprendizagem. Esta situação 
torna o processo sem sentido e desperta, nas crianças, o sentimento de que 
aprender signifi ca cumprir tarefas ou agradar ao professor, quando o signifi cado 
deveria ser atuar de maneira mais efi ciente no mundo. 
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O foco na criança e o desenvolvimento de habilidades coloca para os professores 
e educadores o desafi o de descobrir o que cada criança já sabe, o que ela já 
é capaz de fazer e como eles podem auxiliá-la a avançar do ponto em que 
está para novas conquistas. Uma perspectiva que faz com que as experiências 
educativas estejam voltadas para a criança real e concreta que está em cada 
turma, naquele exato momento. 

Os professores e educadores estarão buscando partir do grupo de crianças que 
está à sua frente para construir sua prática pedagógica ao se perguntarem, por 
exemplo, “O que estas crianças já sabem?”, “Como elas estão se relacionando 
umas com as outras?”, “Quais são os aspectos do mundo que mais chamam a 
atenção destas crianças, neste momento e por que?” 

Ao mesmo tempo, coloca-se para os profi ssionais a necessidade de propor 
e articular situações reais em que os conhecimentos sejam recursos para a 
ação das crianças. Os conteúdos e conhecimentos passam a estar submetidos 
às situações vivenciadas pelas crianças em propostas intencionalmente 
planejadas pelos professores e educadores que visam, em última instância, ao 
desenvolvimento de habilidades por elas. Ao serem instigadas a mobilizar os 
conhecimentos que possuem para resolver problemas, as crianças passam a 
perceber o sentido do conhecimento em suas vidas.

Necessariamente, os professores e educadores precisarão de um norte, uma 
orientação sobre que tipo de educação se pretende seja realizada com as 
crianças. Esta direção deverá ser dada pelo Projeto Político Pedagógico pois 
este defi ne, em seus princípios, que modelo de sociedade e de sujeitos espera-
se formar naquela instituição educativa. Um projeto que, necessariamente, 
deve estar em acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil, 
as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e com as concepções das 
Proposições Curriculares para a Educação Infantil de Belo Horizonte. 

A diferença que se estabelece é que a meta não será mais somente o que as 
crianças devem saber, mas que sujeito espera-se que elas sejam, que atitudes 
espera-se que elas desenvolvam, que projeto de sociedade pode-se contribuir 
para criar por meio das experiências educativas de cada instituição. 

O desenvolvimento e/ou ampliação de habilidades não diz respeito somente a 
conhecimentos que são construídos, mas à relação destes conhecimentos a 
atitudes e procedimentos. Referem-se não apenas ao aspecto cognitivo, mas 
aos aspectos físico, social, interpessoal, cultural, ético, estético, emocional e 
tantos outros. Considerar as habilidades que as crianças já desenvolveram e 
aquelas que elas ainda devem desenvolver ou ampliar signifi ca contemplar mais 
efetivamente a possibilidade de formação integral das crianças de 0 a 5 anos. 

Ao considerar como foco as crianças e suas habilidades, o trabalho educacional 
precisará estar voltado para a realidade concreta delas, suas dúvidas, seus 
interesses, suas necessidades. Será, enfi m, uma proposta pedagógica voltada 
para a atuação das crianças naquele momento e no local onde estiverem, o 
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que materializará sua cidadania e efetivará suas competências de atuação e 
inserção no mundo. 

Nesse sentido, para que se estabeleçam as habilidades a serem desenvolvidas 
e/ou ampliadas é necessário que cada instituição defi na que sujeito ela se 
propõe a ajudar a formar, sempre em consonância com as diretrizes nacionais 
e municipais. Paralelo às defi nições de cada instituição, cada professor e 
educador deverá ampliar este conjunto de habilidades considerando seu grupo 
específi co de crianças, suas individualidades, seus avanços e necessidades. 
O estabelecimento das habilidades a serem desenvolvidas e/ou ampliadas é 
um processo altamente individualizado para cada instituição, cada grupo de 
crianças, cada criança em particular. 

Creche Santa Terezinha do bairro Jaqueline

Salienta-se que o documento de Proposições Curriculares para a Educação 
Infantil de Belo Horizonte adota o termo “habilidades” como sinônimo do 
termo “capacidades” por compreender que ambos se referem aos processos 
mentais em operação por todos os seres humanos em seus percursos de 
desenvolvimento e aprendizagem. Nenhum destes termos, neste documento, 
estabelece maior ou menor abrangência em relação ao outro, pois são iguais 
em signifi cado. O que este documento compreende é que cada habilidade 
que o sujeito desenvolve será ampliada progressivamente em decorrência de 
interação com outras habilidades e conhecimentos, nas infi nitas experiências 
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que cada ser humano vivencia no decorrer de sua vida. Cada habilidade pode 
se tornar, desse modo, sempre mais ampla e mais complexa. 

A partir do momento em que uma habilidade está em desenvolvimento, ela já está 
se aperfeiçoando. Por exemplo, quando uma criança consegue coordenar seus 
movimentos para pegar um objeto. Progressivamente, ela irá desenvolvendo 
melhor coordenação, fi rmeza, direção a cada nova tentativa que realizar, sendo 
capaz, cada vez mais, de pegar objetos com mais rapidez, mais fi rmeza, maior 
índice de acertos. Quando conseguir pegar objetos com um certo grau de 
fi rmeza, a criança poderá desenvolver a habilidade de colocá-lo dentro de uma 
caixa ou empilhá-lo. E enquanto estiver dominando esta habilidade motora, ela 
poderá desenvolver a habilidade de organizar vários objetos dentro de uma 
mesma caixa, conjugando habilidades. 

Salienta-se que as habilidades desenvolvem-se simultaneamente e em 
intensa cooperação umas com as outras. Ao aperfeiçoar habilidades motoras 
para segurar objetos, ao mesmo tempo a criança poderá tentar empilhá-los, 
colocar e retirá-los de vários lugares. Habilidades que concorrem umas com o 
desenvolvimento das outras. Não há estágios estanques de desenvolvimento. 
Ao contrário, há ações conjugadas que possibilitam o desenvolvimento e 
ampliação simultâneos de várias habilidades. 

Do mesmo modo, não há defi nição antecipada de habilidades mais ou menos 
indicadas para cada situação. Ao contrário, será a ação de cada criança, em 
cada situação particular que possibilitará a descoberta de quais recursos 
(habilidades e conhecimentos) serão mais interessantes e adequados. 

A atuação competente da criança no mundo diz respeito ao resultado satisfatório 
do conjunto de ações realizadas com a fi nalidade de solucionar um determinado 
problema. Um resultado que será sempre provisório pois ao analisar e discutir 
as ações realizadas, as crianças poderão perceber outras possibilidades de 
ação que não foram implementadas transformando a experiência vivida em 
conhecimento. As refl exões e discussões concorrerão para a construção de 
conhecimentos que se tornarão base para novas ações em outras situações. 

Não existem procedimentos padrão a serem seguidos. Cada contexto 
apresentará determinados desafi os e cada criança, de acordo com as 
habilidades que mobilize, elaborará uma proposta de ação própria para aquele 
contexto. O nível de satisfação alcançado em função dos recursos empregados 
determinará se a atuação foi mais ou menos competente. 
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Assim, cada situação será única pois cada contexto é único e não existem 
respostas prontas.  O fundamental neste processo é o papel dos professores e 
educadores como mediadores da ação das crianças, ajudando-as a refl etirem 
sobre as escolhas que fi zeram, sobre outras possibilidades de atuar que não 
foram efetivadas, sobre os possíveis resultados de cada maneira de agir. A 
refl exão e discussão sobre a experiência vivida é elemento imprescindível 
para trazer as crianças para o lugar de protagonistas de seu processo de 
desenvolvimento e aprendizagem e para efetivação de seu lugar como sujeitos 
do seu próprio processo de conhecimento. 

De fato, não é a ação pura que resulta em desenvolvimento e/ou ampliação 
de habilidades, a não ser que sejam habilidades exclusivamente motoras. O 
que efetivamente contribui para o desenvolvimento é a refl exão que se faz 
posteriormente à ação quando cada criança analisará sua atuação e de seus 
colegas. Uma atitude metacognitiva, quando se pensa sobre o que se está 
aprendendo. Este é o ponto essencial da atuação dos profi ssionais, auxiliando 
as crianças a compreenderem o fato, as ações, seus resultados e construírem 
conhecimentos a partir da refl exão sobre a ação. 

Em qualquer faixa etária com que se atue, é possível e desejável que os 
profi ssionais adotem a postura de mediadores do desenvolvimento das crianças 
e não de antecipadores das respostas a que elas devem chegar. Quando um 
bebê está tentando tirar seu brinquedo de dentro de um pote, por exemplo, 
como deverá ser a ação do adulto? É mais adequado que ele tire o brinquedo e 
entregue ao bebê ou que ele o incentive a tentar de diversas maneiras até que 
encontre a solução para seu problema? 

De maneira geral, o impulso imediato dos professores e educadores é de 
solucionar o problema para as crianças, submetendo-as à passividade. Nesse 
momento, para que se efetive a verdadeira mudança de paradigma na atuação 
pedagógica dos profi ssionais da Educação Infantil, torna-se imprescindível que 
eles aprendam a fazer mais perguntas do que dar respostas. É essencial que 
os professores e educadores instiguem as crianças a buscarem a solução para 
os problemas que estão à sua frente incentivando-as a fazerem incansáveis 
tentativas, dando sugestões, propondo que uma criança auxilie a outra, 
organizando materiais e propostas que possibilitem diversas explorações, 
criando difi culdades e obstáculos no processo para que as crianças mobilizem-
se a superá-los.  

O que se espera dos professores e educadores é que implementem um trabalho 
educacional voltado para a ação ativa e consciente das crianças. Atitudes 
simples e corriqueiras como distribuir materiais, organizar as mesas e cadeiras, 
deslocar-se da sala de atividades para o refeitório podem ser oportunidades de 
desenvolvimento da autonomia das crianças ou de imposição de sua passividade. 
A diferença está na maneira como os adultos se relacionam com as crianças e 
nas crescentes possibilidades de auto-organização que lhes são garantidas. 
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Considerando-se que o desenvolvimento de habilidades tem a criança como 
foco e sempre se relaciona a situações concretas em que os conhecimentos 
e habilidades sejam utilizados para resolver uma questão real, o trabalho 
pedagógico deverá ser organizado, prioritariamente, a partir de projetos de 
trabalho e da resolução de problemas. 

Os projetos de trabalho são uma metodologia que propõe que a prática 
pedagógica se organize a partir de situações reais, visando a solução de uma 
ou mais questões objetivas que são feitas pelos participantes. É um processo 
colaborativo entre adultos e crianças em que ambos planejam e executam todas 
as etapas propostas com a fi nalidade de alcançarem os resultados almejados. 

Os projetos de trabalho pressupõem o deslocamento do foco dos conteúdos para 
a centralidade dos atores do processo como participantes ativos. Não se aplica 
à proposta dos projetos de trabalho o planejamento que é feito exclusivamente 
pelos professores e educadores defi nindo as etapas e propondo atividades 
para que as crianças as realizem. Ao agirem desta maneira, os profi ssionais 
não estarão desenvolvendo projetos de trabalho, mesmo que usem este nome. 

A participação ativa das crianças é fator imprescindível à realização de um 
projeto de trabalho em todos os momentos, quer sejam eles o planejamento 
inicial, a avaliação permanente e processual durante o desenvolvimento do 
projeto e a análise fi nal dos resultados.  

Do mesmo modo, ao realizarem um projeto de trabalho, as diversas linguagens 
e os conteúdos das várias áreas do conhecimento estarão interligados em 
função da resolução do problema que se defi niu. Ao realizar um projeto de 
trabalho, os limites estanques entre as linguagens são superados quando todas 
e cada uma delas participa na medida em que tem alguma contribuição para a 
solução do problema que se defi niu ou para o conhecimento do que se deseja. O 
elemento que dá unidade ao processo é o problema ou a situação concreta que 
desencadeou o projeto e que congrega todos os conhecimentos e habilidades 
dando-lhes um sentido real.

Nessa perspectiva, os professores e educadores devem se perguntar que 
experiências, relacionadas ou não a projetos de trabalho, devem ser propostas 
às crianças criando situações reais em que elas mobilizarão habilidades e 
conhecimentos que já possuam, ampliando-os ou venham a desenvolver 
habilidades e conhecimentos novos.

Será a partir de experiências intencionalmente propostas que as crianças terão 
possibilidades de ampliarem ou desenvolverem habilidades e conhecimentos que 
lhes possibilitarão a inserção e atuação mais consciente no meio e no mundo. 

Caberá aos professores e educadores estabelecerem grupos de experiências 
que tenham características similares e possibilitem, reiteradamente, que as 
crianças exercitem habilidades e conhecimentos em comum. Por exemplo, a 
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distribuição dos materiais de sala, a escolha dos brinquedos nos momentos de 
brincadeiras, a distribuição dos livros de literatura, a defi nição de quais crianças 
serão ajudantes de sala são atividades com características similares em que 
sempre se evidencia a necessidade de cada criança aguardar sua vez de ser 
atendida, a compreensão do direito de todos, a importância de se aprender a 
compartilhar objetos etc. 

Mesmo as ações mais rotineiras e simples possibilitam o desenvolvimento de 
um rol específi co de habilidades. Portanto, é essencial que os professores e 
educadores identifi quem as habilidades que pretendem focar mais em cada 
momento e propor grupos de atividades que possibilitem o exercício delas. Ao 
organizar as atividades para a turma ou para grupos distintos dentro da turma, 
os profi ssionais precisam saber porque estão propondo aquela atividade e não 
outra, quais habilidades eles esperam acionar com aquelas experiências e 
quais crianças precisam viver as experiências planejadas. A isso se denomina 
“intencionalidade educativa”. 

Ter intencionalidade educativa signifi ca saber o que e porque se faz cada coisa 
em cada momento com cada criança. A consciência do profi ssional acerca 
das necessidades e potencialidades de cada uma das crianças e acerca das 
estratégias mais adequadas de acordo com cada caso é a atitude esperada dos 
professores e educadores que respeitam a profi ssão que têm e que exercem. 

Identifi car os grupos de experiências afi ns e as habilidades que são desenvolvidas 
e/ou ampliadas pela sua vivência é aspecto fundamental no planejamento 
dos professores e educadores. Essa ação possibilita que os profi ssionais da 
Educação Infantil tenham intencionalidades educativas em todas as ações que 
realizam com as crianças, das mais simples às mais complexas.    

Nesse sentido, ao solicitar que uma criança realize uma ação, os professores 
e educadores estarão usando a ação para ajudá-la a se desenvolver. É 
justamente a criança que apresenta mais difi culdades na linguagem oral que 
deve ser solicitada a dar recados a outras pessoas. A criança que apresenta 
menor desenvolvimento da coordenação motora fi na é aquela que deverá 
guardar os lápis nos potes. A criança que identifi ca poucos nomes dos colegas 
nas fi chas deverá ser convidada a distribuir as fi chas com os nomes. Enfi m, as 
experiências devem ser destinadas a proporcionar o exercício das habilidades 
nas quais as crianças ainda não têm grande domínio.  

É possível também que, nesse processo, crianças mais hábeis auxiliem as que 
ainda estão com difi culdades, sendo orientadas a não fazer pelas outras. As trocas 
nas interações entre pares são fundamentais para o desenvolvimento de todos.

Como modelo ilustrativo e fonte de orientação para as instituições e seus 
profi ssionais são apresentadas a seguir, algumas habilidades e as ações pelas 
quais as crianças as manifestam. Para cada habilidade são propostas algumas 
atividades ou grupo de experiências que podem vir a contribuir com o seu 
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desenvolvimento. As habilidades apresentadas no volume 2 deste documento 
estão relacionadas às duas primeiras intencionalidades educativas do município, 
a saber:

1. O desenvolvimento da autonomia do(a) estudante;

2. A construção de conhecimentos que favoreçam a participação na vida 
social e interação ativa e crítica com o meio físico e social.   

Os quadros iniciais foram construídos na Rede de Formação que aconteceu 
nos anos de 2007 e 2008, tendo sido ampliados no processo de revisão deste 
documento, a partir do ano de 2010. 

A relação que se segue deve ser considerada como referência mínima e geral 
com a necessidade irrevogável de ser adequada à realidade de cada instituição 
por meio do compromisso de cada profi ssional de adequá-la às características 
de seu grupo de crianças. 

Não há defi nição hierárquica entre as habilidades listadas. Sua organização não 
estipula as primeiras como as mais importantes e nem as últimas como as de 
menor relevância. Todas são igualmente signifi cativas, devem ser igualmente 
consideradas nos planejamentos pedagógicos e na distribuição das atividades 
no decorrer da rotina diária. 

Esta relação apresenta manifestações (ações, atitudes, procedimentos) 
separadas em 1º e 2º ciclos da Educação Infantil e habilidades fundamentais 
que se espera que as crianças de 0 a 5 anos desenvolvam. É importante notar 
que as habilidades se manifestam por meio das ações das crianças. A partir da 
observação das ações, das falas, das reações, das atitudes das crianças os 
professores e educadores poderão identifi car como elas estão avançando no 
desenvolvimento de cada habilidade.

Compreender o desenvolvimento e/ou ampliação das habilidades é, portanto, 
um exercício interpretativo dos profi ssionais da Educação Infantil. A partir 
das manifestações de cada criança e do grupo em geral, os professores e 
educadores acompanharão o desenvolvimento de cada habilidade e planejarão 
experiências desafi adoras para que as crianças sintam-se mobilizadas a 
avançarem do ponto em que estão. 

Nesse sentido, é fundamental o diálogo entre os professores e educadores, 
entre eles e a coordenação pedagógica, entre os profi ssionais da instituição 
e as famílias pois os múltiplos olhares sobre cada criança enriquecerá esse 
processo interpretativo, complementará aspectos que possam não ter sido 
percebidos por algum dos adultos e minimizará a subjetividade das análises. 

Esclarece-se que as manifestações aqui listadas são referências para os ciclos 
e não podem ser tomadas como parâmetros defi nitivos. Cada criança tem um 
ritmo próprio de desenvolvimento sendo absolutamente possível que crianças 
do 2º ciclo apresentem manifestações apontadas para o 1º e vice-versa. O que 



Eixos Estruturadores

importa neste aspecto é utilizar as manifestações das crianças como referência 
para o planejamento das atividades e experiências propostas. O ponto de partida 
dos professores e educadores é sempre onde cada criança está e não a idade 
que ela apresenta ou o ciclo em que se encontra. Por isso, esta relação jamais 
poderá ser utilizada como um padrão rígido para avaliação do desenvolvimento 
das crianças.  

Do mesmo modo, o acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem 
de cada criança deve se dar em relação a ela mesma. As comparações entre 
crianças são muito comuns mas, absolutamente, infrutíferas pois cada uma tem 
um percurso próprio e individual que precisa ser compreendido dentro de suas 
particularidades. 

O processo de avaliação do desenvolvimento e aprendizagem das crianças 
mais adequado é aquele que é capaz de narrar a trajetória de cada uma, suas 
conquistas, seus avanços e suas possibilidades. Um processo ancorado em 
múltiplos instrumentos de registro, que funcionam como provas materiais e 
subsídios para a análise e o acompanhamento do percurso de cada criança.
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Ressalta-se nesse aspecto que o desenvolvimento das crianças está 
intimamente relacionado à qualidade das experiências por elas vivenciadas e à 
qualidade das mediações feitas pelos adultos ou outras crianças. Desse modo, 
o desenvolvimento relacionado à idade precisa considerar também a maior ou 
menor riqueza de experiências que cada criança tenha vivido.  
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Como o ser humano é um complexo intrincado de inter-relações, uma mesma 
manifestação poderá estar relacionada a habilidades diferentes. Na relação 
que se segue, algumas manifestações se repetem em habilidades distintas 
pois uma mesma atitude/ ação pode signifi car habilidades diferentes sendo 
mobilizadas. Mais uma vez, reafi rma-se o caráter interpretativo que os 
professores e educadores terão ao observarem os comportamentos, as ações, 
as falas, enfi m, as manifestações das crianças e buscarem compreender a que 
habilidades estas ações se referem. 

Para além das manifestações, as próprias habilidades estão intimamente 
interrelacionadas uma concorrendo para o desenvolvimento de outras e vice-
versa. Desse modo, o desenvolvimento e/ou ampliação de habilidades deverá 
ser compreendido pela sua complexidade e dinamicidade sendo impossível 
separar completamente cada uma delas. 
                               



Eixos Estruturadores

INTENCIONALIDADE EDUCATIVA I
A construção da autonomia do(a) estudante

HABILIDADE

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS ALGUMAS 
ATIVIDADES/

EXPERIÊNCIAS 
RELACIONADAS

1º ciclo
crianças de 0 a 2 anos

2º ciclo
crianças de 3 a 5 anos

Atuar em 
grupo

- Respeitar e cumprir regras 
de convívio social;

- Identifi car suas preferên-
cias;

- Respeitar as preferências 
dos outros;

- Compartilhar o espaço, 
materiais, brinquedos e 
pessoas;

- Aceitar dividir a atenção 
dos adultos;

- Reconhecer-se como inte-
grante de um grupo;

- Reconhecer e nomear 
alguns colegas e pessoas 
do convívio social;

- Relacionar-se com vários 
colegas;

- Ouvir atentamente às 
pessoas;

- Demonstrar iniciativa para 
pedir ajuda.

- Respeitar e cumprir regras 
de convívio social;

- Analisar e formular regras de 
convívio em grupo;

- Identifi car suas preferências;
- Identifi car e respeitar as 
preferências dos outros;

- Compartilhar o espaço, ma-
teriais, brinquedos e pessoas;

- Aceitar dividir a atenção dos 
adultos;

- Reconhecer-se como inte-
grante de um grupo;

- Reconhecer e nomear todos 
os colegas e algumas pesso-
as do convívio social;

- Ouvir atentamente as pessoas;
- Saber pedir e oferecer ajuda;
- Relacionar-se com vários 
colegas;

- Discutir suas ideias com os 
colegas;

- Nomear suas necessidades;
- Interagir com ideias e 
  opiniões dos outros.

- Rodas de conversa e 
argumentação;

- Rodas de história; 
- Rodas de dança e de 

música;
- Momentos de livre 

escolha da atividade;
- Discussão e constru-

ção da rotina; avalia-
ção da rotina;

- Momentos da or-
ganização da sala, 
distribuição e recolhi-
mento de materiais, 
brinquedos, objetos de 
uso pessoal e coletivo;

- Jogos e brincadeiras 
diversos;

- Brincadeiras de faz de 
conta;

- Atividades de vida 
diária: higiene, alimen-
tação e repouso;

- Atividades diárias em 
espaços abertos;

- Registrar as vivências 
por meio de diferentes 
linguagens;

- Visitas a espaços 
culturais.

Lidar com 
situações 
de confl itos

- Reagir positivamente à 
frustração;

- Esperar sua vez para ser 
atendido;

- Compartilhar o espaço, 
materiais, brinquedos e 
pessoas;

- Aceitar dividir a atenção 
dos adultos;

- Separar-se tranquilamente 
dos familiares;

- Recorrer a colegas e/ou 
adultos para mediar situa-
ções de confl itos.

- Reagir positivamente à 
frustração;

- Esperar sua vez para ser 
atendido;

- Compartilhar o espaço, 
materiais, brinquedos e 
pessoas;

- Aceitar dividir a atenção dos 
adultos;

- Separar-se tranquilamente 
dos familiares;

- Priorizar o diálogo como for-
ma de lidar com confl itos;

- Respeitar opiniões;
- Negociar soluções para situ-

ações de impasse.

Pensar e 
agir com 
criatividade

- Demonstrar curiosidade e 
interesse por elementos 
novos em seu cotidiano;

- Vivenciar experiências 
novas;

- Explorar novas formas de 
interagir com pessoas, 
objetos e o ambiente.

- Demonstrar curiosidade e in-
teresse por elementos novos 
em seu cotidiano;

- Vivenciar experiências 
novas;

- Propor soluções para as 
difi culdades que vivencia;

- Demonstrar segurança dian-
te de desafi os;

- Adaptar-se a novas situações 
utilizando-se de variadas 
estratégias e recursos.
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INTENCIONALIDADE EDUCATIVA I
A construção da autonomia do(a) estudante

HABILIDADE

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS ALGUMAS 
ATIVIDADES/

EXPERIÊNCIAS 
RELACIONADAS

1º ciclo
crianças de 0 a 2 anos

2º ciclo
crianças de 3 a 5 anos

Organizar-se 
no tempo e 
no espaço

- Identifi car seus pertences;
- Demonstrar cuidado com 

seus objetos pessoais e 
pertences da sala;

- Estabelecer relações de 
antes/depois mesmo que 
confunda os termos;

- Utilizar recursos da rotina 
para acompanhar o passar 
do tempo;

- Deslocar-se pela institui-
ção educativa sabendo 
retornar à sua sala de re-
ferência;

- Identifi car os lugares da 
sala em que objetos pes-
soais e coletivos são colo-
cados;

- Utilizar e guardar seus per-
tences a partir da media-
ção do adulto;

- Antecipar ações a partir de 
indícios. Ex: ao ver o prof/
educ com um livro, a crian-
ça se dirige ao cantinho de 
leitura.

- Identifi car seus pertences;
- Utilizar e guardar seus per-

tences autonomamente;
- Utilizar e guardar os perten-

ces da sala autonomamente;
- Demonstrar cuidado com 

seus objetos pessoais e 
pertences da sala;

- Estabelecer relações de an-
tes/depois utilizando adequa-
damente os termos;

- Utilizar expressões e voca-
bulário temporal: ontem/ama-
nhã, dia/semana/mês, com 
progressiva adequação;

- Utilizar recursos da rotina 
para acompanhar o passar 
do tempo;

- Identifi car o relógio como 
instrumento de marcação do 
tempo;

- Deslocar-se pela instituição 
educativa identifi cando seus 
diversos espaços;

- Identifi car os lugares da sala 
em que objetos pessoais e 
coletivos são colocados;

- Nomear locais da comuni-
dade em que vive (igreja, 
praças, instituição educativa, 
comércio etc.);

- Identifi car percursos, deslo-
camentos, trajetos, destinos.

- Rodas de conversa e 
argumentação;

- Rodas de história; 
Rodas de dança e de 

música;
- Momentos de livre 

escolha da atividade;
- Discussão e constru-

ção da rotina; avalia-
ção da rotina;

- Momentos da or-
ganização da sala, 
distribuição e recolhi-
mento de materiais, 
brinquedos, objetos de 
uso pessoal e coletivo;

- Jogos e brincadeiras 
diversos;

- Brincadeiras de faz de 
conta;

- Atividades de vida 
diária: higiene, alimen-
tação e repouso;

- Atividades diárias em 
espaços abertos;

- Realização de regis-
tros: gráfi cos, dese-
nhos, mapas, maque-
tes etc.;

- Projetos específi cos;
- Uso de diversos tipos 

de calendários;
- Visitas a espaços 

culturais.
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INTENCIONALIDADE EDUCATIVA I
A construção da autonomia do(a) estudante

HABILIDADE

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS ALGUMAS 
ATIVIDADES/

EXPERIÊNCIAS 
RELACIONADAS

1º ciclo
crianças de 0 a 2 anos

2º ciclo
crianças de 3 a 5 anos

Atuar com 
progressi-
va autono-
mia emo-
cional

- Demonstrar iniciativa para 
pedir ajuda;

- Manifestar opiniões;
- Ampliar progressivamente 

sua concentração nas ati-
vidades propostas;

- Expressar desejos, de-
sagrados, necessidades, 
sentimentos, emoções, 
preferências e vontades;

- Identifi car aspectos singu-
lares de si mesmo;

- Conhecer suas habilidades 
e limitações, buscando 
ampliá-las;

- Identifi car demonstrações 
emocionais das pessoas: 
afeto, carinho, medo, ale-
gria, raiva etc;

- Esperar sua vez para ser 
atendido;

- Reagir positivamente à 
frustração;

- Adaptar-se a vários am-
bientes da instituição edu-
cativa (sala, pátio, parqui-
nho, refeitório etc.);

- Vivenciar experiências no-
vas dentro e fora da institui-
ção.

- Saber pedir e oferecer ajuda;
- Manifestar opiniões;
- Demonstrar progressiva 

concentração nas atividades 
propostas;

- Demonstrar confi ança ao 
lidar com situações novas;

- Escolher brinquedos, obje-
tos, colegas e espaços para 
brincar;

- Formular opiniões próprias;
- Expressar desejos, desagra-

dos, necessidades, senti-
mentos, emoções, preferên-
cias e vontades;

- Perceber-se como indivíduo, 
aprendendo a diferenciar os 
seus gostos, opiniões e res-
peitar a existência do outro;

- Identifi car aspectos singula-
res de si mesmo e das pes-
soas com as quais convive 
no cotidiano;

- Conhecer suas habilidades e 
limitações, buscando ampliá-
-las;

- Identifi car e nomear demons-
trações emocionais das pes-
soas: afeto, carinho, medo, 
alegria, raiva etc.;

- Esperar sua vez para ser 
atendido;

- Reagir positivamente à 
frustração;

- Adaptar-se a vários ambien-
tes dentro e fora da institui-
ção educativa;

- Vivenciar experiências novas 
dentro e fora da instituição.

- Rodas de conversa e 
argumentação;

- Rodas de história; 
- Rodas de dança e de 

música;
- Momentos de livre 

escolha da atividade;
- Discussão e constru-

ção da rotina; avalia-
ção da rotina;

- Momentos da or-
ganização da sala, 
distribuição e recolhi-
mento de materiais, 
brinquedos, objetos de 
uso pessoal e coletivo;

- Jogos e brincadeiras 
diversos;

- Brincadeiras de faz de 
conta;

- Atividades de vida 
diária: higiene, alimen-
tação e repouso;

- Atividades diárias em 
espaços abertos;

- Projetos específi cos;
- Visitas a espaços 

culturais.
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INTENCIONALIDADE EDUCATIVA I
A construção da autonomia do(a) estudante

HABILIDADE

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS ALGUMAS 
ATIVIDADES/

EXPERIÊNCIAS 
RELACIONADAS

1º ciclo
crianças de 0 a 2 anos

2º ciclo
crianças de 3 a 5 anos

Agir com 
progressiva 
autonomia 
física

- Reconhecer o próprio cor-
po e seus ritmos;

- Identifi car diferentes obje-
tos utilizados na higiene, 
alimentação e repouso;

- Realizar ações de higiene 
com ajuda;

- Expressar desconforto re-
lativo à presença de urina 
e fezes nas fraldas;

- Utilizar o vaso sanitário, 
com auxílio;

- Expressar desejos e ne-
cessidades de maneira 
compreensível;

- Identifi car situações de ris-
co no ambiente mais pró-
ximo;

- Deslocar-se no ambiente, 
sem ajuda;

- Organizar objetos, brin-
quedos, pertences com/
sem ajuda de um adulto;

- Realizar pequenas ações 
cotidianas ao seu alcance 
para adquirir independên-
cia (deslocar-se, beber 
água, pegar e guardar ob-
jetos etc.);

- Identifi car e nomear partes 
de seu próprio corpo;

- Ajudar ao ser vestido;
- Utilizar a colher;
- Experimentar alimentar-se 

sozinho;
- Segurar a mamadeira e o 

caneco para alimentar-se.

- Reconhecer o próprio corpo 
e seus ritmos;

- Identifi car diferentes objetos 
utilizados na higiene, alimen-
tação e repouso;

- Realizar ações de higiene 
sem ajuda;

- Utilizar o vaso sanitário, sem 
auxílio;

- Comer sem ajuda;
- Expressar desejos e neces-

sidades de maneira compre-
ensível;

- Identifi car situações de risco 
no ambiente mais próximo;

- Organizar objetos, brinque-
dos, pertences sem ajuda de 
um adulto;

- Realizar pequenas ações 
cotidianas ao seu alcance 
para adquirir independência 
(deslocar-se, beber água, 
pegar e guardar objetos 
etc.);

- Identifi car e nomear partes 
de seu próprio corpo;

- Praticar cotidianamente 
hábitos básicos de higiene, 
saúde e bem estar;

- Contribuir espontaneamente 
com a organização e limpeza 
do ambiente;

- Circular pelos espaços de 
seu cotidiano de forma autô-
noma;

- Planejar e controlar a própria 
ação para resolver tarefas 
simples ou problemas do 
cotidiano;

- Vestir-se e despir-se sem 
ajuda;

- Utilizar todos os talheres 
(colher, garfo e faca).

- Rodas de dança e de 
música;

- Momentos da or-
ganização da sala, 
distribuição e recolhi-
mento de materiais, 
brinquedos, objetos de 
uso pessoal e coletivo;

- Jogos e brincadeiras 
diversos;

- Brincadeiras de faz de 
conta;

- Atividades de vida 
diária: higiene, alimen-
tação e repouso;

- Projetos específi cos;
- Atividades diárias em 

espaços abertos.
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INTENCIONALIDADE EDUCATIVA II
A construção de conhecimentos que favoreçam a participação na vida social e interação ativa e 

crítica com o meio físico e social

HABILIDADE

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS ALGUMAS 
ATIVIDADES/

EXPERIÊNCIAS 
RELACIONADAS

1º ciclo
crianças de 0 a 2 anos

2º ciclo
crianças de 3 a 5 anos

Pensar por 
si mesmo

- Identifi car suas preferências;
- Apresentar progressiva con-

centração nas atividades 
propostas;

- Demonstrar iniciativa para 
agir;

- Explorar novas formas de 
interagir com pessoas, ob-
jetos e o ambiente;

- Fazer escolhas.

- Identifi car suas preferências 
e das outras pessoas;

- Demonstrar progressiva 
concentração nas atividades 
propostas;

- Expor pontos de vista, 
argumentando-os;

- Expressar-se por meio de 
diferentes linguagens;

- Ouvir opiniões com atenção;
- Interagir com ideias e opini-

ões dos outros;
- Analisar diferentes perspecti-

vas de um mesmo fato;
- Prever possíveis resultados 

para uma ação;
- Contribuir com ideias para 

solução de problemas;
- Fazer escolhas;
- Formular análises, sínteses e 

generalizações (hipóteses).

- Rodas de conversa e 
argumentação;

- Rodas de história; 
- Rodas de dança e de 

música;
- Momentos de livre 

escolha da atividade;
- Discussão e constru-

ção da rotina; avalia-
ção da rotina;

- Momentos da or-
ganização da sala, 
distribuição e recolhi-
mento de materiais, 
brinquedos, objetos de 
uso pessoal e coletivo;

- Jogos e brincadeiras 
diversos;

- Brincadeiras de faz de 
conta;

- Atividades de vida 
diária: higiene, alimen-
tação e repouso;

- Atividades diárias em 
espaços abertos;

- Projetos específi cos;
Visitas a espaços cul-

turais;
- Registrar as vivências  

por meio de diferentes 
linguagens;

- Caixa de surpresas;
- Atividades de cons-

trução com materiais 
semiestruturados.

Desen-
volver 
autoestima 
positiva

- Reconhecer sua imagem 
no espelho e em fotos;

- Expressar desejos, de-
sagrados,  necessidades, 
sentimentos, emoções, 
preferências e vontades;

- Aceitar receber afeto;
- Aceitar ser o centro das 
atenções;

- Aceitar vivenciar experiên-
cias novas;

- Reconhecer e valorizar 
suas características pes-
soais;

- Demonstrar confi ança em 
si mesmo;

- Demonstrar autoimagem  
positiva.

- Expressar desejos, desagra-
dos,  necessidades, senti-
mentos, emoções, preferên-
cias e vontades;

- Aceitar receber afeto;
- Aceitar ser o centro das 

atenções;
- Aceitar vivenciar experiên-

cias novas;
- Reconhecer e valorizar suas 

características pessoais;
- Demonstrar  autoimagem  

positiva;
- Demonstrar confi ança em si 

mesmo;
- Valorizar suas produções;
- Expor ideias;
- Expressar-se sem medo;
- Demonstrar cuidado com o 

próprio corpo;
- Demonstrar iniciativa para 

estabelecer interações com 
outras pessoas.
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INTENCIONALIDADE EDUCATIVA II
A construção de conhecimentos que favoreçam a participação na vida social e interação ativa e 

crítica com o meio físico e social

HABILIDADE

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS ALGUMAS 
ATIVIDADES/

EXPERIÊNCIAS 
RELACIONADAS

1º ciclo
crianças de 0 a 2 anos

2º ciclo
crianças de 3 a 5 anos

Relacionar-
-se em 
grupo de 
maneira 
ética e res-
peitosa

- Respeitar e cumprir regras 
de convívio social;

- Compartilhar o espaço, ma-
teriais, brinquedos e pesso-
as;

- Participar de atividades em 
grupo;

- Identifi car pessoas do am-
biente educacional;

- Identifi car papéis sociais, 
existentes em seu grupo 
de convívio;

- Identifi car-se como mem-
bro de uma coletividade;

- Executar pequenas ordens;
- Aguardar o momento de 

ser atendido em suas ne-
cessidades;

- Demonstrar satisfação na 
convivência com crianças 
e adultos;

- Estabelecer vínculos afe-
tivos com adultos e crian-
ças;

- Perceber as necessidades 
das outras crianças;

- Expressar desejos, de-
sagrados, necessidades, 
sentimentos, emoções, 
preferências e vontades;

- Identifi car demonstrações 
emocionais das pessoas: 
afeto, carinho, medo, ale-
gria, raiva etc.

- Respeitar e cumprir regras 
de convívio social;

- Compartilhar o espaço, 
materiais, brinquedos e 
pessoas;

- Participar de atividades em 
grupo;

- Identifi car pessoas do am-
biente educacional;

- Identifi car e vivenciar papéis 
sociais, existentes em seu 
grupo de convívio;

- Executar ordens;
- Aguardar o momento de ser 

atendido em suas necessida-
des;

- Demonstrar satisfação na 
convivência com crianças e 
adultos;

- Ser cordial com os colegas, 
professores e educadores 
e demais funcionários da 
instituição;

- Exercitar a compreensão do 
ponto de vista do outro;

- Construir coletivamente regras 
e combinados e respeitá-los;

- Respeitar os limites na convi-
vência com o outro;

- Exercitar esperar a vez para 
falar, sem necessidade de 
intervenção dos professores 
e educadores;

- Ouvir os adultos e colegas 
com atenção;

- Ter atitude de respeito às 
características e qualidades 
das outras pessoas, sem 
adotar atitudes de discrimi-
nação;

- Estabelecer vínculos afetivos 
com adultos e outras crian-
ças;

- Identifi car as relações de 
parentesco mais simples;

- Respeitar as diferenças 
raciais, físicas, culturais, reli-
giosas e socioeconômicas;

- Perceber-se como membro 
participante da instituição 
educativa, da comunidade e 
da sociedade;

- Comunicar suas ideias às 
outras pessoas;

- Perceber as necessida-
des das outras crianças e 
adultos;

- Expressar desejos, desagra-
dos, necessidades, senti-
mentos, emoções, preferên-
cias e vontades;

- Identifi car e nomear demons-
trações emocionais das 

pessoas: afeto, carinho, medo, 
alegria, raiva etc.

- Rodas de conversa e 
argumentação;

- Rodas de história; 
- Rodas de dança e de 

música;
- Momentos de livre 

escolha da atividade;
- Discussão e constru-

ção da rotina; avalia-
ção da rotina;

- Momentos da or-
ganização da sala, 
distribuição e recolhi-
mento de materiais, 
brinquedos, objetos de 
uso pessoal e coletivo;

- Jogos e brincadeiras 
diversos;

- Brincadeiras de faz de 
conta;

- Atividades de vida 
diária: higiene, alimen-
tação e repouso;

- Atividades diárias em 
espaços abertos;

- Projetos específi cos;
- Visitas a espaços 

culturais.



Eixos Estruturadores

INTENCIONALIDADE EDUCATIVA II
A construção de conhecimentos que favoreçam a participação na vida social e interação ativa e 

crítica com o meio físico e social

HABILIDADE

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS ALGUMAS 
ATIVIDADES/

EXPERIÊNCIAS 
RELACIONADAS

1º ciclo
crianças de 0 a 2 anos

2º ciclo
crianças de 3 a 5 anos

Agir com 
empatia

- Prestar ajuda quando in-
centivado ou autonoma-
mente;
- Compartilhar o espaço, 
materiais, brinquedos e pes-
soas;
- Participar de jogos e ativi-
dades em grupo;
- Identifi car gostos e prefe-
rências de seus companhei-
ros;
- Perceber a necessidade 
ou o choro de um colega;
- Fazer carinho nas outras 
crianças e adultos;
- Estabelecer vínculos afe-
tivos com adultos e outras 
crianças.

- Prestar ajuda autonoma-
mente;
- Compartilhar o espaço, ma-
teriais, brinquedos e pessoas;
- Participar de jogos e ativida-
des em grupo;
- Identifi car gostos e preferên-
cias de seus companheiros;
- Perceber as necessidades 
ou difi culdades das outras 
crianças e adultos;
- Fazer carinho nas outras 
crianças e adultos;
- Demonstrar interesse em 
cuidar de plantas ou animais;
- Estabelecer vínculos afetivos 
com adultos e outras crianças.

- Rodas de conversa e 
argumentação;
- Rodas de história; 
- Rodas de dança e de 
música;
- Momentos de livre 
escolha da atividade;
- Discussão e constru-
ção da rotina; avaliação 
da rotina;
- Momentos da organi-
zação da sala, distribui-
ção e recolhimento de 
materiais, brinquedos, 
objetos de uso pessoal 
e coletivo;
- Jogos e brincadeiras 
diversos;
- Brincadeiras de faz de 
conta;
- Atividades de vida 
diária: higiene, alimen-
tação e repouso;
- Atividades diárias em 
espaços abertos;
- Projetos específi cos;
- Visitas a espaços 
culturais;
- Registrar as vivências 
por meio de diferentes 
linguagens;
- Jogos cooperativos e 
competitivos.

Desen-
volver a 
resiliência

- Reagir positivamente à 
frustração; 
- Aceitar mudar de ativida-
de; 
- Demonstrar persistência;
Acatar ordens;
- Demonstrar autoimagem 
positiva.

- Reagir positivamente à 
frustração; 
- Aceitar mudar de atividade; 
- Exercitar a fl exibilidade em 
seus pontos de vista;
- Demonstrar persistência;
- Aceitar participar de ativida-
des em que não tenha sido 
bem sucedido anteriormente;
- Acatar ordens;
- Demonstrar autoimagem 
positiva.

Identifi car 
e valorizar 
a diversi-
dade

- Identifi car algumas carac-
terísticas físicas de si mes-
mo e das outras pessoas; 
- Identifi car hábitos e papéis 
sociais; 
- Estabelecer vínculos afe-
tivos com adultos e outras 
crianças.

- Identifi car algumas caracte-
rísticas físicas de si mesmo e 
das outras pessoas; 
- Identifi car hábitos e papéis 
sociais; 
- Vivenciar diferentes papéis 
sociais;
- Estabelecer vínculos afetivos 
com adultos e outras crianças;
- Identifi car e respeitar as 
diferenças raciais, físicas, 
culturais, religiosas e socioe-
conômicas.
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INTENCIONALIDADE EDUCATIVA II
A construção de conhecimentos que favoreçam a participação na vida social e interação ativa e 

crítica com o meio físico e social

HABILIDADE

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS ALGUMAS 
ATIVIDADES/

EXPERIÊNCIAS 
RELACIONADAS

1º ciclo
crianças de 0 a 2 anos

2º ciclo
crianças de 3 a 5 anos

Agir de-
mocratica-
mente

- Compartilhar espaços, ma-
teriais, brinquedos e pes-
soas;

- Aceitar dividir a atenção 
dos adultos;

- Esperar sua vez para ser 
atendido;

- Respeitar e cumprir regras 
de convívio social.

- Compartilhar espaços, mate-
riais, brinquedos e pessoas;

- Aceitar dividir a atenção dos 
adultos;

- Esperar sua vez para ser 
atendido;

- Respeitar e cumprir regras 
de convívio social;

- Exercitar a compreensão do 
ponto de vista do outro;

- Respeitar ideias e opiniões, 
mesmo quando contrárias às 
suas;

- Participar de processos cole-
tivos de escolha;

- Demonstrar interesse pelas 
opiniões e ideias dos outros.

- Rodas de conversa e 
argumentação;

- Rodas de história; 
- Rodas de dança e de 

música;
- Momentos de livre 

escolha da atividade;
- Discussão e constru-

ção da rotina; avalia-
ção da rotina;

- Momentos da or-
ganização da sala, 
distribuição e recolhi-
mento de materiais, 
brinquedos, objetos de 
uso pessoal e coletivo;

- Jogos e brincadeiras 
diversos;

- Brincadeiras de faz de 
conta;

- Atividades de vida 
diária: higiene, alimen-
tação e repouso;

- Atividades diárias em 
espaços abertos;

- Projetos específi cos;
- Visitas a espaços 

culturais;
- Registrar as vivências 

por meio de diferentes 
linguagens.

Construir 
conheci-
mentos a 
partir das 
interações

- Demonstrar curiosidade e 
interesse por elementos 
novos;

- Formular perguntas dentro 
de um determinado tema;

- Estabelecer relações 
simples na comparação 
de dados;

- Ouvir os adultos e colegas 
com atenção;

- Formular coletiva e/ou 
individualmente hipóteses 
ou conclusões sobre um 
tema; 

- Registar informações 
por meio de diferentes 
recursos: desenhos, tex-
tos orais gravados, fotos, 
pinturas etc.;

- Identifi car fontes de 
informações como livros, 
enciclopédias, revistas, 
jornais, sites etc.; 

- Utilizar, com ajuda dos 
professores e educadores, 
diferentes fontes para 
coleta de informações;

- Realizar observações de 
objetos e seres vivos a 
partir de orientações dos 
adultos.

- Demonstrar curiosidade e 
interesse por elementos 
novos;

- Formular perguntas dentro 
de um determinado tema;

- Estabelecer relações simples 
na comparação de dados;

- Ouvir os adultos e colegas 
com atenção;

- Formular coletiva e/ou 
individualmente hipóteses ou 
conclusões sobre um tema; 

- Interpretar registros como 
desenhos, fotografi as, ma-
quetes;

- Confrontar suas ideias com 
as de outras crianças e 
adultos;

- Registar informações por 
meio de diferentes recursos: 
desenhos, textos orais gra-
vados, fotos, pinturas etc.;

Identifi car fontes de informa-
ções como livros, enciclopé-
dias, revistas, jornais, sites 
etc.; 

- Utilizar, com ajuda dos 
professores e educadores, 
diferentes fontes para coleta 
de informações;

- Realizar observações de 
objetos e seres vivos a partir 
de orientações dos adultos;

- Estabelecer relações, 
comparações e identifi car 
causas/efeitos de situações 
cotidianas.
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INTENCIONALIDADE EDUCATIVA II
A construção de conhecimentos que favoreçam a participação na vida social e interação ativa e 

crítica com o meio físico e social

HABILIDADE

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS ALGUMAS 
ATIVIDADES/

EXPERIÊNCIAS 
RELACIONADAS

1º ciclo
crianças de 0 a 2 anos

2º ciclo
crianças de 3 a 5 anos

Relacionar-
-se de 
maneira 
ética com 
o ambiente 
natural

- Identifi car elementos da 
paisagem natural;
- Conhecer e apropriar-se 
dos cuidados básicos de 
vegetais por meio do seu 
cultivo;
- Identifi car algumas espé-
cies da fauna e da fl ora bra-
sileira e mundial;
- Realizar alguns cuidados 
necessários à preservação 
do ambiente natural;
- Aceitar o contato com ele-
mentos da natureza: grama, 
água, terra, vento etc.;
- Identifi car o dia e a noite.

- Identifi car elementos da 
paisagem natural;
- Conhecer e apropriar-se dos 
cuidados básicos de vegetais 
por meio de seu cultivo;
- Identifi car algumas espécies 
da fauna e da fl ora brasileira e 
mundial;
- Adotar espontânea e 
cotidianamente, atitudes de 
manutenção e preservação 
dos espaços coletivos e do 
ambiente;
- Relatar, com ajuda dos adul-
tos, de fotos e outros registros, 
as mudanças ocorridas nas 
paisagens naturais ao longo 
do tempo;
- Estabelecer relações entre 
diferentes espécies de seres 
vivos, suas características e 
suas necessidades vitais;
- Perceber-se como parte do 
ambiente;
- Identifi car dia/noite, manhã/
tarde, ontem/hoje/amanhã;
- Identifi car problemas am-
bientais na sua comunidade;
- Propor soluções para os 
problemas ambientais na sua 
comunidade.

- Rodas de conversa e 
argumentação;
- Rodas de história; 
- Rodas de dança e de 
música;
- Momentos de livre 
escolha da atividade;
- Discussão e constru-
ção da rotina; avaliação 
da rotina;
- Momentos da organi-
zação da sala, distribui-
ção e recolhimento de 
materiais, brinquedos, 
objetos de uso pessoal 
e coletivo;
- Jogos e brincadeiras 
diversos;
- Brincadeiras de faz de 
conta;
- Atividades de vida 
diária: higiene, alimen-
tação e repouso;
- Atividades diárias em 
espaços abertos;
- Projetos específi cos;
Visitas a espaços 
culturais;
- Registrar as vivências 
por meio de diferentes 
linguagens.
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INTENCIONALIDADE EDUCATIVA II
A construção de conhecimentos que favoreçam a participação na vida social e interação ativa e 

crítica com o meio físico e social

HABILIDADE

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS ALGUMAS 
ATIVIDADES/

EXPERIÊNCIAS 
RELACIONADAS

1º ciclo
crianças de 0 a 2 anos

2º ciclo
crianças de 3 a 5 anos

Relacionar-
-se de 
maneira 
ética com 
o ambiente 
social e 
cultural

- Identifi car e interagir pro-
gressivamente com algu-
mas pessoas do ambiente 
educacional e suas funções;
- Reconhecer papéis so-
ciais, existentes em seu gru-
po de convívio;
- Reproduzir cantigas, brin-
cadeiras, textos orais co-
nhecidos por seu grupo fa-
miliar e de outros grupos;
- Participar de atividades 
que envolvam processos de 
confecção de objetos;
- Respeitar e cumprir regras 
de convívio social.

- Identifi car e interagir com as 
pessoas do ambiente educa-
cional e suas funções;
- Reconhecer papéis sociais, 
existentes em seu grupo de 
convívio;
- Reproduzir cantigas, brinca-
deiras, textos orais conheci-
dos por seu grupo familiar e 
de outros grupos;
- Participar de atividades que 
envolvam processos de con-
fecção de objetos;
- Reconhecer algumas carac-
terísticas de objetos produzi-
dos em diferentes épocas e 
por diferentes grupos sociais;
- Identifi car as relações de 
parentesco mais simples;
- Identifi car e respeitar as 
diferenças raciais, físicas, 
culturais, religiosas e socioe-
conômicas;
- Adotar espontânea e 
cotidianamente, atitudes de 
manutenção e preservação 
dos espaços coletivos e do 
ambiente;
- Respeitar e cumprir regras 
de convívio social;
- Cuidar dos objetos, materiais 
e instalações da instituição 
educativa;
- Perceber-se como membro 
da instituição educativa;
- Identifi car diferentes pro-
fi ssões, estabelecimentos 
comerciais ou culturais e suas 
funções;
- Identifi car festas culturais do 
calendário;
- Participar na preparação 
de eventos culturais: teatros, 
mostras, saraus, exposições, 
festas etc.

- -Rodas de conversa e 
argumentação;
- Rodas de história; 
- Rodas de dança e de 
música;
- Momentos de livre 
escolha da atividade;
- Discussão e constru-
ção da rotina; avaliação 
da rotina;
- Momentos da organi-
zação da sala, distribui-
ção e recolhimento de 
materiais, brinquedos, 
objetos de uso pessoal 
e coletivo;
- Jogos e brincadeiras 
diversos;
- Brincadeiras de faz de 
conta;
- Atividades de vida 
diária: higiene, alimen-
tação e repouso;
- Atividades diárias em 
espaços abertos;
- Projetos específi cos;
Visitas a espaços 
culturais;
- Registrar as vivências 
por meio de diferentes 
linguagens.



Eixos Estruturadores

INTENCIONALIDADE EDUCATIVA II
A construção de conhecimentos que favoreçam a participação na vida social e interação ativa e 

crítica com o meio físico e social

HABILIDADE

POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS ALGUMAS 
ATIVIDADES/

EXPERIÊNCIAS 
RELACIONADAS

1º ciclo
crianças de 0 a 2 anos

2º ciclo
crianças de 3 a 5 anos

Descentrar 
o pensa-
mento

- Aceitar vivenciar experiên-
cias novas;

- Compartilhar o espaço, ma-
teriais, brinquedos e pesso-
as;

- Aceitar dividir a atenção 
dos adultos;

- Ouvir atentamente as pes-
soas;

- Demonstrar interesse pe-
los gostos e pensamentos 
alheios;

- Vivenciar diversos papéis 
sociais; 

- Realizar tarefas diferencia-
das na turma. 

- Aceitar vivenciar experiências 
novas;

- Compartilhar o espaço, mate-
riais, brinquedos e pessoas;

- Aceitar dividir a atenção dos 
adultos;

- Ouvir atentamente as pes-
soas;

- Demonstrar interesse pelos 
gostos e pensamentos 
alheios;

- Aceitar mudar seu ponto de 
vista e desejo;

- Vivenciar diversos papéis 
sociais; 

- Realizar tarefas diferenciadas 
na turma; 

- Demonstrar perceber seus 
erros;

Interagir com ideias e opiniões 
dos outros;

- Contribuir com ideias para 
solução de problemas;

- Analisar diferentes perspecti-
vas de um mesmo fato; 

- Demonstrar novas atitudes, 
comportamentos, falas a par-
tir de refl exão mediada.

- Rodas de conversa e 
argumentação;

- Rodas de história; 
- Rodas de dança e de 

música;
- Momentos de livre 

escolha da atividade;
- Discussão e constru-

ção da rotina; avalia-
ção da rotina;

- Momentos da organi-
zação da sala, distri-
buição e recolhimento 
de materiais, brinque-
dos, objetos de uso 
pessoal e coletivo;

- Jogos e brincadeiras 
diversos;

- Brincadeiras de faz de 
conta;

- Atividades de vida 
diária: higiene, alimen-
tação e repouso;

- Atividades diárias em 
espaços abertos;

- Visitas a espaços 
culturais;

- Registrar as vivências 
por meio de diferentes 
linguagens.
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EQUIPE DE TRABALHO 2007/2008

GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DA POLÍTICA PEDAGÓGICA E DE FORMAÇÃO
Marília Souza, Áurea Regina Damasceno, Ricardo Diniz

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Andréa Silva Gino, Auro da Silva, Carmem Terezinha Vieira Ângelo Nunes, Cristine 
Dantas Jorge Madeira, Edmary Aparecida V. E. S. Tavares, Roberto Antônio Marques

INCLUSÃO ESCOLAR DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Elaine Salles da Costa, Maria Cândida Viana Pereira, Maria da Conceição Dias 
Magalhães, Maria Isabel Campos Freitas, Odilon Marciano da Mata, Patrícia Cunha, 
Rosângela Elmira Veloso, Silvia Maria Fraga, Vanessa Mara Gurgel

GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Gerente: Mayrce Terezinha da Silva Freitas
Adarlete Carla do Rosário, Cláudia Regina Mendes, Elizabeth Faria Rocha Vilas Boas, 
Hélia de Miranda Glória Faria, Iara Rosa de Oliveira, Janete Soares Campos Dias, 
Joana Dark Teixeira de Saldanha, Joaquim Ramos, Juliana Tófani de Sousa, Maria 
Elisabeth Resende de Carvalho, Mércia de Figueiredo Noronha Pinto, Vânia Gomes 
Michel Machado, Vera Lúcia Otto Diniz

EQUIPES REGIONAIS 

Barreiro
Gerência: Maristela Bruno da Costa, Clélia Márcia Costa de Andrade
Albertina da Silveira Pereira, Beatriz Aleixo da Silva, Letícia Rocha Martins dos Santos, Liliane 
de Assis Ferreira Oliveira, Márcia Maria Amâncio Cabral Martins, Vânia Gomes Michel Machado, 
Vanilda Célia da Silva Abranches

Centro Sul
Gerência: Zamara Campos, Romênia Ayla Morais 
Bernadete Barros de Moura Lima, Daniela Cristina de Melo e Silva Abbud, Elise Ferreira, Fátima 
A. Gelmini, Maria Elisabeth Resende, Marluce Drumond Cunha, Olga de Souza Silveira, Vera 
Lúcia Miranda Ferreira, Virgínia C. B. Q. Matias

Leste
Gerência: José Eduardo Silva Vidigal, Dinalva Dias Santos Marques 
Glaucia Monteiro do Nascimento, Juliana Sá Brandão Martins, Lília do Rosário Silva, Maria 
Luiza Barbosa, Myrna Patrícia Barbosa Fonseca, Nelita de Lourdes Freitas, Rita de Cássia 
Marinho Pinheiro, Viviane Santos Cendon da Silva

Nordeste
Gerência: Arlete Áurea Mol Kallab, Rosemary Salgueiro Dias
Adriana Maria Lima de Brito, Ana Paula Zacarias Lima, Andressa Rocon Gottardi, Evando Reis 
Guimarães, Fabrícia N. de Oliveira, Fernanda Ferreira Mota de Sena, Lílian Rose Pereira Leão, 
Priscilla Emília Neiva de Souza, Rosa Maria Raia, Rubiane Soares de Moura, Sílvia Guide da 
Veiga, Valéria Perret Ferraz
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Noroeste
Gerência: Jussara Fátima Liberal de Oliveira, Maria Célia da Cunha Pinto Prado/ Ricardo Diniz 
Gomes
Ana Paula Teixeira, Andreza Regina de Araújo, Daniela Silva Bergo, Dora Meire de Moraes 
Castro Domingues, Elizabeth Faria Rocha Vilas Boas, Luciana Magda Silva, Maria Aparecida 
dos Santos Cabral, Moisés Camilozzi, Sandra Eliane Cardoso de Souza Lopes, Silvânia 
Sampaio Oliveira

Norte
Gerência: Benilda Regina Paiva de Brito, Simone Andere
Andreia de Barros Teixeira, Anete Viana, Cláudia R. Mendes, Marília Tavares dos Santos, Rita 
de Cássia Rodrigues, Shirley Ferreira

Oeste
Gerência: Acileia do Carmo Sayde, Marília de Dirceu Salles Dias
Alessandra Angélica Custódio, Alessandra Gomes e Castro, Cibele Soares, Dênia Rezende 
Silva, Elaine Aparecida O. Ribeiro, Joaquim Ramos, Maria Bernadete Diniz Costa

Pampulha
Gerência: Maria Ângela Antônio, Elci Madalena Soares 
Andréa Jaqueline Joviano Santos, Elaine Bicalho Marra, Patrícia Rrodrigues da Silva, Rosana 
Márcia F. da Silva, Vera Lúcia da C. Silva Gonçalves

Venda Nova
Gerência: Nilton Francisco Cardoso, Laura Ruth Barbosa de Castro
Carla C. Nascimento Toledo, Cássia Lima dos Santos, Genícia Martins de Matos, Lígia Nunes 
Pereira Brunelli

DIRETORES, COORDENADORES, PROFESSORES E PEDAGOGOS

Diretores, coordenadores, professores, educadores e pedagogos da Rede Municipal de 
Educação e das Creches parceiras da PBH participaram da elaboração destas Proposições 
Curriculares através da Rede de Formação 2007/2008, em encontros regionalizados e por 
linguagens. Sua participação foi de fundamental importância para fi nalização da versão 
preliminar deste documento.

ASSESSORES E CURRICULISTA 

ASSESSORES

HISTÓRICO:  Mayrce Terezinha da Silva Freitas
Pedagoga, com especialização em Psicopedagogia pela UEMG. Professora da Rede Municipal 
de Educação (RME-BH) desde 1984. Gerente de Coordenação da Educação Infantil da 
Secretaria Municipal de Educação desde 2005. 

LINGUAGEM  ESCRITA:  Alessandra Latalisa de Sá 
Doutoranda do Programa de Pós Graduação: Conhecimento e Inclusão Social da Faculdade de 
Educação da UFMG, na linha de pesquisa Educação e Linguagem, 2007; Mestre em Educação 
pela UFMG. Licenciada em Pedagogia, pela Universidade Católica de Minas Gerais.
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LINGUAGEM  MUSICAL:  Aline Nunes Carneiro 
Mestre em Música pela UFMG, é bacharel em Psicologia. É professora no Núcleo de extensão 
Musical de BH, ministra curso de Enquadramento Funcional, é professora de Musicalização 
Infantil e Musicalização para Bebês.

LINGUAGEM  CORPORAL:  Ana Cristina Carvalho Pereira 
Atua no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH), doutora em estudos linguísticos 
pela UFMG, mestre em Educação Tecnológica pelo CEFET/MG, especialista em Artes pela 
PUC Minas e graduada em Pedagogia pelo UNIBH. Ministrou, em 2006, ofi cina de linguagem 
corporal para professores/educadores da Rede Municipal. Professora Titular do Curso de Belas 
Artes/UFMG, a partir de 2010.

LINGUAGEM  DIGITAL:  Ana Flávia Colen Castelo Borges 
Fez disciplinas isoladas no Mestrado em Educação Tecnológica pelo Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais – CEFET. Especialista em Informática da Educação pelo IEC/
PUC. Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Ciências Humanas – FUMECMG. É 
professora na Sociedade Mineira de Cultura – Mantenedora PUC Minas, Colégio Santa Maria e 
CEFET/MG – LPLCLaboratório de pesquisa em Linguagem e Cognição Colaboradora.

EIXO CULTURA-SOCIEDADE-NATUREZA E EIXO BRINCAR: Camila Carvalhal Alterthum 
Mestre em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduada em Educação Física 
pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem publicações nos anis do XII Congresso do 
CBCE – Campinas, UNICAMP, 2001; 4ª Semana da Psicologia da FCH/FUMEC; XI Congresso 
do Colégio Brasileiro de ciência do Esporte, Florianópolis, dentre outros.

LINGUAGEM  ORAL: Idalena Oliveira Chaves 
Doutora em Letras pela UFMG, 2003; possui mestrado em Estudos Linguísticos pela 
Universidade Federal de Minas Gerais na área de variação linguística. Graduada em Letras 
pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professora assistente do Centro Universitário de 
Belo Horizonte e Adjunta na Universidade Presidente Antônio Carlos. Tem experiência na área 
linguística com ênfase na aquisição da Língua Materna.

LINGUAGEM MATEMÁTICA: Renato Sberk Araújo 
Graduado em Matemática pelo Instituto Cultural Newton Paiva, graduado em Pedagogia 
pela faculdade de Filosofi a Ciências e Letras de Belo Horizonte, graduação em Engenharia 
Civil pela Escola de Engenharia Kennedy, especialização em Educação e Meio Ambiente 
pela Universidade do Estado de Minas Gerais e aperfeiçoamento em Ensino de I e II graus 
pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professor assistente A do Centro 
Universitário de Belo Horizonte e professor da Universidade do Estado de Minas Gerais.

LINGUAGEM  PLÁSTICA VISUAL: Rosvita Kolb Bernardes 
Doutoranda em Educação, na Universidade de Campinas – UNICAMP. Faz parte do grupo de 
pesquisa Laboarte – UNICAMP – trabalhando com formação de professores, memória, ensino 
de arte. É formada em Licenciatura em Desenho e Plástica – Centro Universitário Feevale 1979, 
curso de especialização em Arte Educação – USP 1985/86, e mestrado em educação – PUC 
São Paulo 1991. Atualmente é professora efetiva na Escola Guinard na Universidade do Estado 
de Minas Gerais. Publicou capítulos nos livros “ Arte na Educação Infantil”, In: Universidade 
Aberta do Brasil/UFMG, “ Arte da rua na escola”, In: Educador talvez seja isso mesmo. Ed. Belo 
Horizonte: Editora PUC Minas, 2006.
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CURRICULISTA: Maria Carmem Silveira Barbosa 
Membro da diretoria da ANPED, doutora em Educação pela UNICAMP, professora e 
pesquisadora na Faculdade de Educação da UFRGS, autora de várias publicações, dentre 
as quais destacamos os livros: Rotinas na Educação Infantil, por amor e por força e Projetos 
Pedagógicos na Educação Infantil, editados pela ARTMED, 2006 e 2008, respectivamente.

EQUIPE DE TRABALHO 2009/2012

GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E DE FORMAÇÃO
Dagmá Brandão Silva 

GEBAS – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GERÊNCIA: Adriana Mota Ivo Martins

INCLUSÃO ESCOLAR DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
COORDENAÇÃO: Patrícia Cunha
Elaine Salles da Costa, Maria Isabel Campos Freitas, Vanessa Mara Gurgel

GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
GERÊNCIA: Mayrce Terezinha da Silva Freitas
Ana Cláudia Figueiredo Brasil Silva Melo, Cristina de Freitas Castilho, Edir Rosa Pains 
Silva, Elizabeth Faria Rocha Vilas Boas, Mércia de Figueiredo Noronha Pinto, Paulo 
Roberto Rimsa de Miranda, Regina Lúcia Silva Magalhães, Rúbia Mara Pimenta de 
Carvalho, Viviane de Cássia Maia Trindade

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E DE GÊNERO
Cláudia Caldeira Soares,  Cláudio Eduardo Resende Alves, Denise Conceição das 
Graças Ziviani, Edson da Silva Filho, Mara Catarina Evaristo, Rosália Estelita Diogo, 
Patrícia Maria de Souza Santana, Rosa Margarida de Carvalho Rocha

EQUIPES REGIONAIS 

Barreiro
Gerência: Maristela Bruno da Costa, Eunice Margareth Coelho, Paulo de Tarso da Silva Reis
Albertina da Silveira Pereira, Beatriz Aleixo da Silva, Laiz Gomes Guerra, Liliane de Assis 
Ferreira Oliveira, Maisa Renata Soares, Márica Londe Alves de Souza, Mônica de Freitas Mol 
de Andrade

Centro Sul
Gerência: Zamara Campos, Darci Teixeira Viveiros Cruz, Renata Júlia da Costa
Bernadete Barros de Moura Lima, Daniela Cristina de Melo e Silva Abbud, Denise Stehling Cação, 
Edna de Jesus Silva, Fernanda Duarte Dutra, Fernanda Fátima dos Santos,  Ísis Moura Messias, 
Joelma Albergaria Rodrigues, Meridien Alves de Rodrigues A. Souza, Orlania Alves de Araújo 
Lopes, Priscila Maria de Lana, Valéria Santos Melo Pontes, Viviana Lívia dos Santos Silva

Leste
Gerência: José Eduardo Silva Vidigal, Juliana Veira da Silva, Maria Oneida Alves
Cinara Cristina Henriques Bueno, Cláudia Regina Mendes, Glaucia Monteiro do Nascimento, 
Ivonete Patrícia Monteiro, Janaína Silveira Oliveira Diniz, Lisa Minelli Feital, Maria Elizabeth 
Resende de Carvalho,  Rita de Cássia Marinho Pinheiro

Nordeste
Gerência: Gilka Maria de Morais Oliveira, Jerry Adriane da Silva, Mara Cristina Rodrigues Santos 
Adriana Maria Lima de Brito, Andressa Rocon Gottardi, Evando Reis Guimarães, Fabiana Alves 
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e Silva, Fernanda Ferreira Mota de Sena, Raquel Rocha Leal Dantas Diniz, Silvana Gomes 
Alves, Sílvia Guide da Veiga, Valéria Perret Ferraz, Virlene Mara Andrade Homem

Noroeste
Gerência: Jussara Fátima Liberal de Oliveira, Maria Beatriz Paropato Almeida, Suzana Júnia 
Amorim César
Adriana Pinho de Oliveira, Andréia Prandato Estrela, Andreza Regina de Araújo, Celma Seabra 
da Silva Goulart, Cláudia de Fátima Nunes Cascardo, Daniela Silva Bergo, Dora Meire de 
Moraes Castro Domingues, Maria Luiza Barbosa, Maria Aparecida Oliveira Rodrigues, Maria 
Aparecida dos Santos Cabral,  Marta Helena Miranda, Patrícia Regina Dotti Baeta Nunes, 
Sandra Eliane Cardoso de Souza Lopes, Silvânia Sampaio Oliveira

Norte
Gerência: Benilda Regina Paiva de Brito, Jerry Adriani da Silva, Honorina Alkimim Galvão, 
Shirley de Cássia P. M. de Miranda 
Andreia de Barros Teixeira, Ana Paula Lopes Rocha, Anete Viana, Emanuela Soares de Melo, 
Isaura de Jesus Serra, Laisa Kelly Vilanova, Lílian Zeferino Vieira da Fonseca, Luciana de 
Andrade Damázio Zagnoli, Reinaldo Felicio de Lima, Sandra da Conceição Aparecida dos 
Santos, Telma de Oliveira Santos, Vânia Costa Ribeiro Carlota

Oeste
Gerência: Acileia do Carmo Sayde, Marília de Dirceu Salles Dias
Adriana de Oliveira Vieira Motta, Cibele Soares, Dênia Rezende Silva, Iza de Cássia Miranda, 
Maria Isabel Campos Freitas, Maria do Carmo Saez Moreira, Rosiane Pereira Salgado 
Magalhães, Soraya Farias Pereira Pego

Pampulha
Gerência: Romênia Ayla Morais, Simone Andere
Hélia Faria de Miranda,  Joana Dark Teixeira de Saldanha, Patrícia Rodrigues da Silva, Sonia 
de Oliveira Soares, Tatiana Aparecida Servos Oletto

Venda Nova
Gerência: Júnia Costa Amaral, Gláucia Saraiva, Stelita Alves Gonzaga, Valéria Inácio Chagas 
Anete Viana, Adriana Araújo Azevedo Salles, Carla Christine Nascimento Toledo, Cássia Lima 
dos Santos, Daniella Dias Chaves, Genícia Martins de Matos, Rosimeire Amaral Cavalcante. 

DIRETORES, COORDENADORES, PROFESSORES, PEDAGOGOS E DEMAIS PARCEIROS 
DA SMED

Aos diretores, coordenadores, professores, educadores e pedagogos da Rede Municipal de 
Educação e das instituições comunitárias, confessionais ou fi lantrópicas parceiras da PBH 
que participaram ativamente de todo o processo de leitura, estudo, revisão e ampliação deste 
documento, nos anos de 2009 a 2012, nosso agradecimento especial. A participação de cada 
um foi fundamental para a fi nalização deste trabalho.

ASSESSORES E COLABORADORES

ASSESSORES

HISTÓRICO: Mayrce Terezinha da Silva Freitas
Pedagoga, com especialização em Psicopedagogia pela UEMG. Professora da Rede Municipal 
de Educação (RME-BH) desde 1984. Gerente de Coordenação da Educação Infantil da 
Secretaria Municipal de Educação desde 2005. 

NEUROCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO: Leonor Bezerra Guerra
Médica, mestre e doutora em Fisiologia e Morfologia pela UFMG, neuropsicóloga pela 
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Universidade FUMEC, professora de Neuroanatomia no Departamento de Morfologia do ICB / 
UFMG, docente do Programa de Pós-Graduação em Neurociências da UFMG e coordenadora 
do Projeto NeuroEduca.

EIXO INTERAÇÕES: Vanessa Ferraz Almeida Neves
Doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professora Adjunta da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisadora do Núcleo 
de Estudos e Pesquisas sobre a Infância e Educação Infantil (NEPEI) e do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Psicologia Histórico-Cultural na sala de aula (GEPSA).

EIXO BRINCAR: Renata Silva Bergo
Professora Visitante do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da FaE, UFMG e atua 
junto a Coordenadoria de Avaliação da Extensão Universitária (CAEX - PROEX/ UFMG. Doutora 
pela mesma instituição, vinculada à linha de pesquisa: Educação, Cultura, Movimentos Sociais e 
Ações Coletiva da FaE/UFMG). Tem experiência na área  Antropologia, atuando principalmente 
nos seguintes temas: antropologia e educação, formação de professores, educação infantil e 
juventude e escola.

EIXO CULTURA-SOCIEDADE-NATUREZA: Verônica Cristina de Almeida e Silva de Barros 
Figueiredo
Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2011). Especialista 
em Docência do Ensino Superior: novas linguagens, novas abordagens pela Pontifícia 
Universidade  Católica de Minas Gerais (2004). É  graduada em Pedagogia, com habilitação 
em Supervisão Escolar, Administração Escolar e Matérias Metodológicas do Magistério pelo 
Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH (2001). Atualmente é professora da Graduação 
dos cursos de Pedagogia e Matemática, do Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH. 
Presta consultoria pedagógica.

LINGUAGEM CORPORAL: Ana Cristina Carvalho Pereira 
Professora Adjunta da Escola de Belas Artes da UFMG nos cursos de Pós-Graduação 
em Artes, Licenciatura em Dança e Pedagogiado Movimento. Coordena os projetos de 
extensão: Linguagem Corporal na Educação Infantil e Profi ssionalização da Dança: Percursos 
Históricos. Como pesquisadora integra o Grupo de Pesquisa Nace - Núcleo Transdisciplinar de 
Pesquisa em Artes Cênicas. É membroda Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Artes Cênicas - ABRACE. Atua como assessora das Proposições Curriculares da Educação 
Infantil da Prefeitura de Belo Horizonte desde 2007. Professora titular do curso de Belas Artes 
da UFMG a partir de 2010.

LINGUAGEM  MUSICAL: Aline Nunes Carneiro 
Aline Nunes Carneiro é violonista, psicóloga pela Universidade da Amazônia – (PA), especialista 
em Educação Musical e mestre em Música pela UFMG e licencianda em Música no Centro 
Universitário Metodista Izabela Hendrix. Atualmente, é professora no Centro Universitário Metodista 
Izabela Hendrix e na Escola de Música pela UEMG. Áreas de interesse de pesquisa: Ensino de 
violão iniciante; Práticas Pedagógicas e Musicais: Educação Infantil e Fundamentos da Educação 
Musical. Realiza cursos de formação docente em Educação Musical - espaço escolar e não escolar. 

LINGUAGEM  ORAL: Idalena Oliveira Chaves 
Possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (1996),  mestrado 
e doutorado  em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (2000 e 
2013).Trabalha no curso de formação continuada- CEALE/FAE/UFMG, no Estado de Minas 
Gerais. Atualmente é professor assistente b do Centro Universitário de Belo Horizonte, no 
curso de Pedagogia.  Foi alfabetizadora, tem experiência na área de Linguística, com ênfase 
em Aquisição da Língua Materna, atuando principalmente nos seguintes temas: variação 
linguística, aquisição- leitura, linguagem - escrita -alfabetização, fonética e fonologia,  ortografi a 
e português-língua estrangeira.
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LINGUAGEM PLÁSTICA VISUAL: Rosvita Kolb Bernardes   
Doutorado na Unicamp , Faculdade de Educação, com ênfase no ensino de arte, formação de 
professores, autobiografi a e memória. Trabalha no curso de Licenciatura de Educação Artística 
da Escola Guignard/UEMG e no Ensino Fundamental na Escola Balão Vermelho.

LINGUAGEM  DIGITAL: Ana Flávia Colen Castelo Borges 
Disciplinas isoladas no Mestrado em Educação Tecnológica pelo Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais – CEFET. Especialista em Informática na Educação pelo IEC/
PUC-MG e Psicopedagogia na UNA-BH. Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de 
Ciências Humanas – FUMEC- MG. É professora e Coordenadora em Educação Tecnológica no 
Colégio Santa Maria da Sociedade Mineira de Cultura – Mantenedora PUC Minas.

LINGUAGEM  ESCRITA: Alessandra Latalisa de Sá  
Doutora em Educação  pelo Programa de Pós Graduação: Conhecimento e Inclusão Social da 
Faculdade de Educação da UFMG, na linha de pesquisa Educação e Linguagem. Coordenadora 
da Educação Infantil da Escola Balão Vermelho, Coordenadora dos cursos de Pedagogia e 
Educação Física (Licenciatura) da Universidade FUMEC.

COLABORADORES:
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