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Apresentação

APRESENTAÇÃO

No ano de 2020, o GEPEDEME - Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Desenvolvimento Moral e Educação - ofereceu um curso de extensão 
denominado “Educação em valores na escola: métodos e procedimentos”, 
com 42 horas de duração. Em virtude da pandemia da Covid-19, o 
curso foi oferecido à distância e contou com a participação de 53 
professores já formados e em formação.

Entre os participantes deste curso havia professores de educação 
infantil interessados em aprender mais sobre as possibilidades de se 
educar moralmente na educação infantil. Para além de aprender sobre 
a educação em valores na escola, esses professores também queriam 
contar sobre suas experiências e concepções teóricas acerca de temas 
da educação infantil, como o planejamento, o brincar, a organização 
do espaço e do tempo, o trabalho com os bebês, entre outros. 

Assim como o registro e a documentação pedagógica são importantes 
na educação infantil; registrar os conhecimentos acerca de temas 
importantes dessa etapa educativa se tornou um instrumento de reflexão 
para esses professores, gerando sínteses em forma de artigos.

É disto que se trata esse livro: professores de educação infantil 
escrevendo para professores de educação infantil. Da base para a 
base. De práxis para práxis. Junto a esses professores, se juntaram 
outros profissionais que mais do que ensiná-los, aprenderam muito com 
eles, com as conversas e relatos sobre o cotidiano da escola infantil 
e a forma como construíram sua história docente e profissionalização.

O leitor encontrará reflexões contextualizadas de professoras e 
professor que desejaram partilhar seu conhecimento e que, ao fazê-
lo, requalificaram sua própria prática pedagógica em um processo 
dialético e bastante enriquecedor. 

Esperamos que gostem do resultado e que os artigos que compõem esse 
livro possam fazer sentido para outras professoras e professores de 
Educação Infantil que trabalham, ininterruptamente, para construir 
uma etapa educativa de qualidade para todas as crianças.

Boa leitura!

Os organizadores
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Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor, que por não 
poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada 
de posição. Decisão. Ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e 
aquilo. Não posso ser professor a favor de quem quer que seja e a favor 
de não importa o quê. Não posso ser professor a favor simplesmente do 
Homem ou da Humanidade, frase de uma vaguidade demasiado contrastante 
com a concretude da prática educativa. Sou professor a favor da decência 
contra o despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da 
autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura 
de direita ou de esquerda. Sou professor a favor da luta constante 
contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica 
dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem 
capitalista vigente que inventou esta aberração: a miséria na fartura. 
Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. 
Sou professor contra o desengano que me consome e imobiliza. Sou 
professor a favor da boniteza da minha própria prática, boniteza que 
dela some se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por 
este saber, se não luto pelas condições materiais necessárias sem as 
quais meu corpo, descuidado, corre o risco de se amofinar e de já não 
ser o testemunho que deve ser de lutador pertinaz, que cansa, mas não 
desiste”. (FREIRE, 1996, p. 115)

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. 
São Paulo: Paz e Terra, 1996.



Alice Manuela Alves Garcia – 6 anos
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PRÁXIS PEDAGÓGICA COM BEBÊS:
RElATO DE UMA EXPERIÊNCIA EM UM CENTRO DE CONvIvÊNCIA INfANTIl

Daniele Pavan Martins;
Rita Melissa Lepre;

Eduardo Silva Benetti

UNESP – Bauru - Brasil

INTRODUÇÃO

A práxis pedagógica pode ser entendida como a prática profissional 
refletida e fundamentada teoricamente e que, por sua vez, possibilita 
repensar a teoria, quando necessário, alimentando-a e sendo por ela 
alimentada em um contínuo processo dialético de reconstrução teórica 
e de requalificação da prática. Assim, o trabalho pedagógico deve 
converter-se em práxis para que a ação docente não seja simplesmente 
“praticismo” ou “teoricismo”, ou ainda, uma ação guiada pelo método 
de ensaio e erro e por conhecimentos do senso comum.

Na educação infantil, que é a etapa educativa voltada às crianças 
entre zero e seis anos de idade, a práxis pedagógica se relaciona ao 
conhecimento do professor sobre a aprendizagem e o desenvolvimento 
infantil, entre outros igualmente importantes. Na modalidade creche, 
que atende crianças entre zero e três anos de idade, esse conhecimento 
se coloca como fundamental ao processo pedagógico, ainda que, em muitas 
redes públicas da educação brasileira, não seja possível observar 
a valorização da creche e, mais especificamente, do atendimento 
pedagógico aos bebês que, na maioria dos casos, são atendidos por 
cuidadores sem formação superior. É importante registrar que tais 
cuidadores realizam o melhor trabalho possível e colaboram, em 
grande medida, para o funcionamento dessas instituições de Educação 
Infantil; mas também é mister sublinhar que a formação inicial e 
continuada é essencial para a qualificação da prática pedagógica, na 
busca pela práxis, e para que a intencionalidade possa se refletir no 
planejamento e na ação educativa.

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), os 
bebês são crianças entre zero a um ano e seis meses de idade. 
Os bebês, durante muito tempo, foram considerados seres passivos, 
com poucas possibilidades de interação com as pessoas e com os 
objetos do mundo e, basicamente, reconhecidos como indivíduos com 
necessidades biológicas básicas, relacionadas à manutenção da vida, 
como alimentação, banho, aquecimento e algum conforto e segurança. 
No entanto, com os avanços da Psicologia do Desenvolvimento e, 
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também, das neurociências e outras áreas da Educação e da Saúde, os 
bebês passaram a ser vistos como seres ativos que se desenvolvem 
e constroem conhecimento a partir da interação física e social e 
que apresentam, sim, necessidades básicas de cuidado, mas que se 
configuram como sujeitos que ultrapassam muito tais questões.

Ao considerar a criança como um sujeito ativo e de direitos, 
pretendemos, nesse artigo, apresentar um relato de experiência da 
práxis pedagógica com bebês em um centro de convivência infantil 
de uma universidade pública do estado de São Paulo, focando as 
possibilidades pedagógicas, a partir da intencionalidade e de um 
planejamento e uma ação pedagógica que considere as dimensões física, 
afetiva, cognitiva e sociomoral dos pequenos.

Nesse sentido, levantamos algumas questões para guiar nossas 
reflexões: Como se desenvolvem e aprendem os bebês? Qual o propósito da 
práxis pedagógica com bebês? Qual o papel do professor na creche? Como 
trabalhar pedagogicamente as dimensões física, afetiva, cognitiva e 
sociomoral dos bebês? O que significa, de fato, a indissociabilidade 
entre o cuidar e o educar? Quais as possibilidades e desafios da 
práxis pedagógica com bebês na creche?

Ainda que não pretendamos responder a todas essas questões, 
elas serão guias nas nossas descrições e reflexões acerca da práxis 
pedagógica com bebês em um centro de convivência infantil, vinculado 
a uma Universidade pública do estado de São Paulo. Para tanto, 
iniciaremos focando nossa atenção em um importante personagem deste 
artigo: o bebê humano.

QUEM É O BEBÊ HUMANO? O DESENvOlvIMENTO INTEGRAl NO PRIMEIRO UM ANO E MEIO DE 
vIDA E A INDISSOCIABIlIDADE ENTRE O CUIDAR E O EDUCAR NA CRECHE

“Nascemos com uma emocionante capacidade de troca, ajuste e 
compartilhamento”. (BUSSAB, PEDROSA, CARVALHO, 2007, p.106)

A práxis pedagógica com os bebês está atrelada ao conhecimento 
acerca desse sujeito ativo de direitos. Concordamos que o bebê 
humano é um ser em si e um vir a ser, que se constitui enquanto 
sujeito nas relações com o outro e com o mundo, de maneira ativa, por 
meio de sua ação em um contexto sociocultural e histórico, no qual 
filogênese e ontogênese se encontram e se relacionam. Para o bebê a 
interação com o outro social é fundamental para a sua constituição 
enquanto ser humano.

Dentre o conjunto dos animais, o ser humano é aquele que, ao nascer, 
apresenta a maior imperícia, sendo por muito tempo incapaz de sobreviver 
sozinho. Essa incompletude implica que a sobrevida do bebê só é garantida 
pela sua relação com o outro social, com necessidade íntima deste outro, 
sendo-lhe vital uma relação próxima e contínua com um parceiro da espécie 
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(Wallon, 1979). É por meio do outro e dos movimentos desse outro que 
as primeiras atitudes do bebê tomam forma (Wallon, 1959), destacando-
se, assim, a importância fundante da interação para o desenvolvimento e 
constituição do ser humano. (NEDER, FERREIRA E AMORIM, 2020, p.01) 

Entre tantas outras possibilidades, a interação com o outro e 
com o mundo permite que o cérebro do bebê, ainda em formação após o 
nascimento, se desenvolva adequadamente e realize inúmeras conexões 
nervosas que servirão de base para todo o desenvolvimento e a 
aprendizagem durante a vida. Nesse sentido, o contato com o outro 
é fundamental aos bebês e merece atenção, uma vez que “a natureza 
humana parece ter ajustado o indivíduo para se desenvolver em função 
da rede social e afetiva na qual ele está imerso”. (BUSSAB, PEDROSA, 
CARVALHO, 2007, p.107)

Na perspectiva piagetiana os conhecimentos resultam das ações 
do sujeito sobre o mundo. Os bebês, entre zero e um ano e meio de 
idade, encontram-se no estágio que Piaget denominou de Sensório-
Motor, no qual há ação sobre objetos que são assimilados a partir da 
inteligência prática e das ações exercidas no objeto pelas percepções 
e pelo movimento. É o início das construções que fornecerão dados 
para o esquema das estruturas operatórias. Essas ações consideram 
um interesse que o bebe demonstra, seja ele afetivo, intelectual ou 
fisiológico. Piaget (2013), afirma que “as estruturas variáveis serão, 
então, as formas de organização da atividade mental, sob um duplo 
aspecto: motor ou intelectual, de uma parte, e afetivo, de outra, 
com suas duas dimensões: individual e social”. (PIAGET, 2013 p.04).

O estágio sensório motor é subdividido por Piaget em estágios 
que marcam o surgimento de estruturas sucessivamente construídas. 
São eles:

1º O estágio dos reflexos, ou dos mecanismos hereditários, assim 
como também das primeiras tendências instintivas (nutrições) e das 
primeiras emoções. 2º O estágio dos primeiros hábitos motores e das 
primeiras percepções organizadas, como também dos primeiros sentimentos 
diferenciados. 3º O estágio da inteligência senso-motora ou prática 
(anterior a linguagem), das regulações afetivas elementares e das 
primeiras fixações exteriores da afetividade, esses três primeiros 
estágios correspondem o período da lactância (até por volta de um ano 
e meio a dois anos, isto é, anterior ao desenvolvimento da linguagem e 
do pensamento). (PIAGET, 2013, p. 05) 

Para que tais estruturas sejam construídas a interação com o 
meio se faz imprescindível, uma vez que não estão dadas ao bebê 
inatamente. Construções importantes como a diferenciação eu-outro, 
a de permanência do objeto no mundo, a do início das categorias de 
tempo e espaço, assim como os esquemas e estruturas do pensamento e 
da linguagem, começam a se constituírem durante o estádio sensório-
motor. Para tanto, os pequenos devem interagir com pessoas e 
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ambientes que lhe ofereçam meios para tais construções, o que inclui 
a disponibilização de materiais físicos diversificados, brinquedos, 
livros, jogos, blocos e tantos outros que possam ser manipulados e 
vivenciados pelas crianças.

Concomitante e relacionadas às construções estruturais da 
inteligência e do pensamento, estão as formações afetivas, essenciais 
para a constituição do bebê enquanto ser humano. O vínculo afetivo 
é imprescindível ao desenvolvimento do bebê. O apego (BOWLBY, 
1990/2001) é considerado um mecanismo básico de todo ser humano e 
se refere ao reconhecimento de que uma figura de apego pode oferecer 
segurança e respostas às necessidades prementes do bebê e que, 
posteriormente, será a base de vínculos afetivos estáveis. Segundo 
Dalbem e Dell’Aglio (2005, p.14),

Com o passar do tempo, um verdadeiro vínculo afetivo se desenvolve, 
garantido pelas capacidades cognitivas e emocionais da criança, assim 
como pela consistência dos procedimentos de cuidado, pela sensibilidade 
e responsividade dos cuidadores. Por isso, um dos pressupostos 
básicos da TA é de que as primeiras relações de apego, estabelecidas 
na infância, afetam o estilo de apego do indivíduo ao longo de sua  
vida (BOWLBY, 1989)

O apego é, então, fundamental ao desenvolvimento do bebê e 
sua ausência ou insuficiência pode causar dificuldades afetivas e 
sociais. A teoria do apego de Bowlby “afirma, ainda, haver predição 
de riscos de falha no desenvolvimento, no caso de bebês cuidados por 
longo período em ambiente institucional, com pouca consistência de 
interação com uma figura de apego”. (AMORIM et al., 2012, p.310)

Nesse sentido, com a entrada cada vez mais cedo das crianças na escola 
de educação infantil, os educadores passam a ser, também, possíveis 
figuras de apego para os bebês, desempenhando um importante papel em 
sua formação humana. Daí a importância do olhar atento e afetuoso 
para com os bebês e o desenvolvimento de um trabalho pedagógico que 
vá para além do atendimento às necessidades básicas dos pequenos e 
que envolva trocas afetivas, respeito e intencionalidade pedagógica, 
voltada ao desenvolvimento e à aprendizagem dos constructos sociais.

O desenvolvimento integral dos bebês também se relaciona ao 
brincar. Os bebês brincam com o adulto, com o próprio corpo, com 
os objetos à sua volta e constroem conhecimentos a partir da 
brincadeira. Concordamos e defendemos as “situações de brincadeira 
como possibilidades interativas, de linguagem, de manifestação e 
experimentação de variados enredos e de reelaboração de situações 
que transcorrem no entorno social” (COUTINHO, 2013, p.45). Para 
que esse brincar possa ser contextualizado é importante observar a 
territorialidade a que essa criança pertence, pois, tal observação 
pode favorecer uma intervenção pedagógica situada e significativa.
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Nesse sentido, observar, conhecer e considerar as diversidades lúdicas 
de cada região, contexto cultural, grupo infantil e, ainda, de cada 
criança, sem perder de vista o conhecimento de como o ser humano se 
desenvolve (e todo o processo lúdico implicado nesse desenvolvimento), 
são ações que precisam dialogar permanentemente para que o trabalho de 
cada educador seja adequado às necessidades, interesses e singularidades 
de seus alunos (FRIEDMANN, 2012, p.25)

Portanto, o professor não deve apenas permanecer ancorado no 
cuidar, mas ocupar-se, também, com o educar; e quando amparado 
pelo conhecimento teórico e um planejamento que possibilite uma 
prática pedagógica que realmente possa ir além da subsistência da 
criança no ambiente escolar, até que os responsáveis venham buscá-
la, “o professor pode contribuir para a ampliação das experiências 
lúdicas da criança” (SOMMERHALDER, 2011,p.14), possibilitando seu 
desenvolvimento e aprendizado intencional e qualificado. Dessa forma, 
o professor pode propor situações e estímulos que atinjam não apenas 
o cognitivo, mas também o psicomotor, a afetividade e a moralidade 
com atividades diversificadas, a fim de fomentar formas de pensar e 
agir sobre situações diferentes, desde a mais tenra idade, tendo o 
educar e o cuidar como ações indissociáveis.

Insistimos que, ao pensarmos na educação infantil, em especial 
com os bebês, temos de levar em conta que, embora ainda sejam 
sujeitos em desenvolvimento, com necessidades gerais e específicas 
de cuidados e atenção, o trabalho realizado na creche não pode 
se reduzir ao cuidado, ainda que cuidar também seja uma ação 
importante. A indissociabilidade entre o ato de cuidar e de educar 
faz com que o planejamento educacional não seja apenas voltado 
para higiene, alimentação e descanso, uma vez que pensar apenas 
nessas possibilidades é diminuir muito o vasto campo de atuação do 
profissional da educação nessa faixa etária.

Guimarães (2011) contribui nesta discussão com a compreensão do “cuidado 
como ética”. Mais do que como momento da rotina institucional, ação 
sobre a ação das crianças, cuidar é um modo de relação do adulto 
com a criança nos atos pedagógicos/educacionais. Ao considerarmos a 
ação adulta, cuidar é estar atento a si e ao outro, é desenvolver 
um modo responsivo e responsável de contato, é escutar (com todos 
os sentidos), responder, compreender ativamente a criança. De modo 
especial, entendendo o cuidado como uma forma de relação social (e 
não somente pautado no controle e na disciplina), cuidar implica em 
observar, responder, dialogar (não somente com a palavra, mas com todos 
os sentidos), valorizar o outro em suas iniciativas. Neste caminho, 
mostra-se uma intencionalidade pedagógica baseada na atencionalidade ao 
outro. (ARENHART; GUIMARÃES; SANTOS, 2018, p.1683)

Não obstante, documentos como a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC, 2017) orientam para que creches e pré-escolas organizem suas 
propostas pedagógicas de forma que possibilite a aquisição de novas 
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habilidades, novos conhecimentos e um universo amplo de experiências, 
“especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças 
bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos dois 
contextos (familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e 
a comunicação”. (BRASIL, 2017, p.36). Portanto, tanto a escola, em 
sua organização didático-administrativa, bem como os docentes, e 
seus planejamentos intencionais que visam a práxis pedagógica, devem 
estar diretamente comprometidos com o cuidar e o educar, objetivando 
o desenvolvimento integral e a aprendizagem dos bebês.

A PRÁXIS PEDAGÓGICA COM BEBÊS: RElATO DE UMA EXPERIÊNCIA

Apresentaremos um relato de experiência envolvendo a práxis 
pedagógica com bebês em um Centro de Convivência Infantil (CCI). 
O CCI em questão tem um espaço físico bem amplo e conservado, com 
várias árvores frutíferas - jabuticabeiras, pitangueiras, mangueiras, 
jaqueiras, limoeiros, amoreiras, abacateiros – o que possibilita 
o contato direto das crianças com a natureza e com espécies de 
árvores que, normalmente, não possuem em suas casas na cidade. Essas 
árvores e o contato com a natureza, por si só, já representam vastas 
possibilidades de trabalhos pedagógicos intencionais. Também há uma 
horta com várias hortaliças e temperos que conta com o auxílio das 
crianças para sua manutenção. As árvores e a horta sempre estão 
presentes no planejamento pedagógico do berçário e se convertem em 
possibilidades riquíssimas de interação e aprendizado.

O local apresenta, também, escorregadores, balanços, tanque 
de areia, uma quadra descoberta e três quiosques cobertos que 
se convertem em espaços diários de convivência entre crianças e 
adultos. Há, ainda, um prédio de alvenaria com sala de brinquedos, 
refeitório, espaço para descansar e dormir, três banheiros, com 
adaptações para os pequenos, e três salas de aula, com espelhos. No 
interior de cada sala há uma mesa redonda com cadeiras, nas quais se 
sentam adultos e crianças, e armários baixos onde são guardados os 
brinquedos adequados para a idade das crianças das turmas; locais 
esses nos quais as brincadeiras coletivas e individuais acontecem.

É nesse complexo cenário de ações e relações sociais que a criança 
elabora brincadeiras, que não se limitam à ação sobre os objetos, mas 
se constituem num campo rico e potente de constituição humana por meio 
da relação, sobretudo, com o outro. (COUTINHO, 2013, p.46)

O berçário funciona em um prédio separado, no qual há uma ampla 
sala, de 24 metros quadrados aproximadamente, revestida de tapetes 
de borracha coloridos, para que os bebês possam se movimentar 
livremente e com segurança por todo o espaço. Nessa mesma sala 
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há espelhos e barra de segurança para auxiliar no equilíbrio, uma 
televisão, aparelho de som e ventiladores. Anexo ao prédio há uma 
sala utilizada para o descanso dos bebês, um espaço para amamentação 
e uma cozinha na qual são preparadas as mamadeiras e demais alimentos 
para os bebês e um banheiro para os banhos e trocas. No berçário são 
atendidas crianças entre zero e um ano de idade.

A rotina na creche se inicia com a recepção e acolhida dos bebês 
em uma roda de música, na qual são utilizados alguns instrumentos 
musicais como chocalhos, reco-reco, tambor, pau de chuva, entre outros. 
“O modo como as crianças percebem, aprendem e se relacionam com os 
sons, no tempo-espaço, revela o modo como percebem, aprendem e se 
relacionam com o mundo que vêm explorando e descobrindo a cada dia.” 
(LIMA; SANT’ANNA, 2015, p.106). Ao longo de nossa experiência com os 
bebês percebemos que a música tem o poder de acalmar as crianças e que 
quando estão chorando e cantamos para elas em um tom suave, elas se 
acalmam e se confortam. A roda, por sua vez, é uma atividade permanente 
que possibilita grandes interações entre as crianças, entre elas e os 
professores e com os objetos e brincadeiras construídas ao longo dos 
tempos. Concordamos com Silva e Neves (2019), ao apontarem que,

A brincadeira de roda constitui um tipo de jogo tradicional que faz parte 
da cultura popular e possui algumas características universais como 
anonimato, tradicionalidade, transmissão oral, conservação e mudança. 
A tensão entre conservação e mudança, particularidade e universalidade 
está presente em toda a literatura oral para crianças, incluindo as 
cantigas de roda que ganham versões diferentes em nosso país (KISHIMOTO, 
2012). Assim, a permanência dessa prática com novas nuances só é possível 
porque adultos brincam com crianças e crianças brincam juntas, produzindo 
diferentes sentidos para a atividade de brincar de roda. (p.246)

Em seguida, realizamos atividades direcionadas de exploração 
de brinquedos na sala, oferecendo possibilidades de brinquedos de 
encaixe, construção, sonoros, livros e objetos de borracha e pano. 
Os bebês que já engatinham ficam livres na sala para explorar o 
ambiente de acordo com a sua curiosidade. Os brinquedos são dispostos 
a fim de proporcionar a exploração de todo o espaço. Estão dispostas 
garrafinhas pet com água e glitter colorido nas cores primárias, 
penduradas na grade das janelas. Em outra grade temos as garrafinhas 
sonoras com sementes e miçangas coloridas, todas bem vedadas e ao 
alcance dos bebês. Há um painel magnético com muitas figuras de 
animais, comidas, frutas e fotos das crianças, das famílias e das 
educadoras da creche. Diariamente também são realizadas atividades 
com os bebês envolvendo passar em túneis e arcos, bola grande para 
trabalhar a sensação proprioceptiva de equilíbrio, fortalecimento 
muscular e lateralidade e rolos para impulsionar os bebês para frente 
e para trás que não engatinham ainda e despertem para apoiar-se nas 
mãos e se sustentar. Os bebês brincam com os objetos, com os outros 
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bebês, com o professor, com o ambiente. As brincadeiras dos pequenos 
não se restringem à exploração de objetos e materiais, mas envolve 
uma relação complexa com os pares e os contextos (estrutura, objetos, 
tempos e sujeitos) nos quais estão inseridos. (COUTINHO, 2013).

Em dias especificados no planejamento realizamos atividades 
pedagógicas individualmente com cada bebê envolvendo as sensações, 
com tintas nas mãos e pés, sagu cozido, massinha comestível, papel 
colorido para amassarem, além de frutas da temporada para provarem, 
frias e mornas. Também confeccionamos um painel dos sentidos com 
diferentes materiais: áspero, macio, lascas de árvore, plástico, 
bucha, caixa de papelão de ovos, esponja de banho macia sintética 
e vegetal, forminha de gelo de silicone e de plástico duro, luva 
felpuda, bolinhas de lã, seixos de pedra pequena e média, plástico 
bolha, cortiça, tampinhas de garrafas; canudos plásticos, palitos de 
madeira, entre outros materiais. Tais atividades permitem pensar a 
brincadeira como fruição e prazer. “A brincadeira é, por princípio, 
uma experiência interativa, de troca, mas também pode ser uma 
experiência de fruição, desde que o espaço, o tempo e as demais 
pessoas que se encontram no mesmo lugar conjuguem esforços para que 
isso seja possível.” (COUTINHO, 2013, p.38).

Para as atividades de estimulação motora, que claramente não se 
limitam ao motor, utilizamos caixas de papelão com furos para passar 
bolinhas, caixa plástica vazada emaranhada com elástico largo de 
costura para esconder objetos para que o bebê busque uma solução de 
como tirá-los de dentro. Passar um emaranhado com elásticos largos 
formando uma teia de aranha e prender de uma parede a outra a fim 
de proporcionar uma parede vazada para que as crianças passem de 
um lado para o outro e também um varal com retalhos de pano, com 
dez centímetros cada, formando um obstáculo vazado para as crianças 
se esconderem e passarem de um lado para o outro, são exemplos de 
algumas possibilidades.

Para estimular a oralidade, uma vez que pensamento e linguagem 
estão em construção, tudo o que é realizado com as crianças é 
verbalizado a elas, explicando passo a passo o que será feito e é 
nítido que as crianças se sentem mais seguras com essa postura de 
respeito e explicação. Ao apresentar objetos, verbalizamos sua cor, 
tamanho, sua função social e algumas outras possibilidades de uso e 
depois a criança pode manipulá-lo à vontade.

A hora do banho também é uma atividade individualizada que envolve 
atenção e generosidade, assim como trocas afetivas entre a educadora 
e os bebês. Antes do bebê ser colocado no trocador verbalizamos tudo 
o que será realizado e ao tirar a roupinha vamos nomeando as partes 
do corpo. A água deve ser preparada com atenção para que fique na 
temperatura adequada (entre 36 e 37 graus Celsius) e se torne uma 
experiência prazerosa para o bebê. Livros de banho e brinquedos de 
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plástico são muito bem-vindos nessa hora, que deve ser integralmente 
realizada com a presença do educador. 

A hora da fruta, do almoço e do lanche é realizada com as crianças 
nos cadeirões; as que ainda não se sentam, permanecem nos carrinhos, 
mas na mesma roda e espaço das outras crianças.

Na hora do parque as crianças são encaminhadas para a área 
externa, sob as árvores, onde também está o parque, e ficam sentadas 
ou deitadas sobre um pano escolhido antecipadamente para verificar 
a presença de formigas ou outros insetos. Alguns brinquedos são 
escolhidos e colocados em cestos ou bacias plásticas. A atividade 
de exploração acontece não somente com os brinquedos e sim com o 
ambiente externo, mostrar os elementos da natureza, as flores, os 
pássaros e seus sons, as formigas, a grama. As crianças de outros 
grupos circulam por perto e normalmente vem até os bebês para 
conversar ou brincar com eles. Essa interação com as crianças mais 
velhas é vista com muita curiosidade pelos bebês. A criança que não 
senta requer uma atenção redobrada, pois ela pode perder o equilíbrio 
facilmente. Então disponibilizar algumas almofadas para cercar o 
bebê é prudente, ter uma educadora perto também. Já as que estão 
ensaiando os primeiros passos querem passear, mas só é possível se 
tiver funcionárias disponíveis. 

No CCI os bebês são concebidos como seres integrais e ativos 
que se desenvolvem e aprendem a partir da interação com o meio 
que é social, cultural e histórico. Essa concepção leva a uma 
práxis intencional e planejada que objetiva ir além do cuidado 
como assistência, atingindo uma organização pedagógica na qual o 
cuidar e o educar se relacionem de forma indissociável. Abaixo, 
disponibilizamos imagens da práxis pedagógica com os bebês no CCI.
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À GUISA DE CONClUSÃO: POSSIBIlIDADES E DESAfIOS

No intuito de caminharmos para a conclusão de nossas reflexões, 
apontamos que o desenvolvimento de uma práxis pedagógica de 
qualidade com os bebês passa, necessariamente, pela formação inicial 
e continuada de professores. Albuquerque e Aquino (2021), apontam 
para a relevância dessas formações e sugerem que elas englobem o 
desenvolvimento infantil e as interações educador-criança-ambiente, 
na direção de potencializar esses aspectos e favorecer os processos 
interativos.” (p. 01). Portanto, durante o processo formativo do 
docente, é importante que esteja implícito a importância do seu 
papel no desenvolvimento integral das crianças e das múltiplas 
possibilidades de sua ação pedagógica.

É importante que o professor conheça profundamente as 
particularidades e especificidades da educação infantil, nas 
modalidades pré-escola e creche. Todo esse arcabouço de conhecimentos 
técnicos, teóricos e metodológicos se dá numa simbiose entre 
prática, aliada à formação continuada, de forma que os conhecimentos 
científicos sejam ressignificados e aplicados com um único objetivo: 
garantir que haja estímulos e possibilidades adequadas para que a 
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criança, ativamente, avance em seu desenvolvimento e aprendizagem. 
Um aspecto central, nesse sentido, é a concepção de criança que 
irá orientar a práxis pedagógica, “pois, ao tomá-las como atores 
sociais, atribuímos às suas experiências um valor fundamental ao seu 
processo de socialização”. (COUTINHO, 2013, p.45).

Embora já citado, a indissociabilidade entre o brincar, o 
educar e o cuidar envolve toda uma proposta pedagógica que venha 
a contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem infantil e de 
acordo com a BNCC (2017);

Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os 
conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no 
contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, 
têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos 
e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas 
aprendizagens[...] (BRASIL, 2017, 36)

Todavia, mesmo com a expressiva contribuição do ato de educar, 
muitas vezes é possível observar nas creches um trabalho pedagógico 
voltado, prioritariamente, ao cuidado assistencial, ou seja, reduzido 
ao atendimento das necessidades básicas dos bebês. É certo que a 
práxis pedagógica com os bebês e crianças bem pequenas demandam a 
atenção direta e constante do professor, mas é importante lembrar 
que o ambiente pode se converter como um importante aliado e que, 
quando bem planejado e organizado, poderá estimular os pequenos a 
explorar de forma autônoma e, assim, não ficar centrado na figura do 
educador o tempo todo. (HORN; OSTERKAMP; KRINDGES, 2014). 

Compreender essas possibilidades faz com que a organização dos 
espaços favoreça um outro aspecto muito enfatizado na BNCC (2017), 
que deve ser entendido com “os olhos da práxis docente”, que são 
as brincadeiras e as interações, momentos esses em que as crianças 
irão ressignificar aprendizagens por meio das ações e interações 
com o meio e com os pares e está intimamente ligada com o ato de 
cuidar e educar, pois é nesse processo dialético que o docente fará 
suas intervenções e mediações. Escola, equipe pedagógica e equipe 
gestora devem estar unidos para traçar estratégias possíveis para 
que a organização escolar esteja adequada, para isso, é necessária 
uma retomada dos documentos balizadores, como o Projeto Político 
Pedagógico da Instituição, o Planejamento Escolar, as diretrizes 
e documentos oficiais, além de contar com a formação continuada 
de qualidade, que possibilite uma ressignificação das realidades 
vivenciadas na escola. As possibilidades são muitas, bem como os 
desafios no ato de educar e cuidar, porém, tais ressignificações 
possibilitam os avanços necessários para uma educação de qualidade, 
que tenha como primazia, o enfoque na criança como sujeito histórico 
e de direitos que se desenvolve e aprende nas relações com o outro, 
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a partir da brincadeira, da imaginação e da fantasia. (BRASIL, 2009).
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INTRODUÇÃO

O trabalho pedagógico desenvolvido com os bebês na creche tem 
práticas muito voltadas ao cuidado e à guarda, reminiscências de sua 
origem, uma vez que Horn (2004) e Kuhlmann Jr. (2005) afirmam que as 
escolas de educação infantil surgem no Brasil no início do século 
XX, vinculadas à órgãos de saúde e assistencialismo.

Para Fochi (2015), são as crianças de zero a 3 anos aquelas que 
mais sofrem com o espontaneísmo. No Brasil, essas são as crianças 
atendidas pelas creches, etapa de escolarização que atende os bebês, 
que são as crianças de zero até um ano e seis meses, de acordo com 
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

As creches fazem parte da educação infantil e embora não seja 
uma etapa obrigatória, o número de crianças atendidas é grande. 
De acordo com dados no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), entre os anos de 2017 e 2019, 
houve um aumento de 5,5% no número de matrículas nas creches de 
instituições públicas e privadas, seguida por uma queda de 7,3% 
entre os anos de 2019 e 2021, sendo que só na rede privada houve uma 
queda de 17,8% do número de matrículas (INEP, 2021). 

O Inep apenas faz uma exposição sobre os dados levantados, sem fazer 
uma contextualização sócio-histórica, mas é importante ressaltar que 
esse período de queda em números de matrícula coincidiu com o período 
de pandemia, no qual, devido à necessidade de afastamento social, as 
crianças também estiveram afastadas da escola, podendo justificar a 
queda nas matrículas, sobretudo em instituições privadas. 

Horn (2004) e Kuhlmann Jr. (2005) afirmam que o trabalho pedagógico 
na educação infantil passou a ganhar mais visibilidade a partir da 
Constituição Federal, de 1988, e da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB9394), de 1996, pois as crianças passaram 
a ser reconhecidas como sujeitos de direito. Entretanto, Ostetto 
(2000) aponta que as propostas se voltavam, na maior parte das vezes, 
às crianças de 4 a 6 anos, ou seja, às crianças que já estão na 
pré-escola, etapa de escolarização que passou a ser obrigatória no 
Brasil. Passados cerca de vinte anos das pesquisas desses autores, 
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segundo Lepre (2021), ainda há lacunas teóricas e práticas no que 
concerne o trabalho pedagógico com bebês.

Para Kramer, Nunes e Pena (2020), educação e cuidado são 
indissociáveis e, este último, transcende o atendimento às necessidades 
físicas, e diz respeito à presença, atenção e comprometimento com o 
outro para sua formação humana, corroborando com a visão de Ostetto 
(2000), que defende a importância da educação infantil e da ação 
intencional do educador como meios de desenvolvimento da humanidade.

Entendendo os bebês como sujeitos ativos, Pikler (1969) considera que 
eles são capazes de agir autonomamente no seu próprio desenvolvimento, 
a autora faz essa afirmação ressaltando que dar autonomia aos bebês 
não exclui a ação do educador. Uma vez que o desenvolvimento dos 
bebês depende também das relações humanas, o educador deve construir 
vínculos, estando sempre atento às iniciativas do bebê de forma a 
possibilitar que eles se desenvolvam autonomamente.

Considerando que a educação em valores, assim como coloca Puig 
(1998), é uma construção coletiva que envolve família, escola, 
comunidade e sociedade, o processo de ensino aprendizagem deve 
considerar três esferas do desenvolvimento humano que se imbricam 
na formação da pessoa: cognição, afeto e moralidade. Assim, uma vez 
que o objetivo da educação em valores é a construção autônoma da 
moralidade, possibilitar a autonomia e relações de vínculos, é também 
possibilitar aos bebês que eles sejam autores do seu desenvolvimento 
moral desde o início de suas vidas. 

O processo educativo transcende o ensino dos conhecimentos que 
foram historicamente acumulados pela humanidade, para Lepre (2021) a 
educação também deve desenvolver as habilidades sociais, emocionais 
e morais, possibilitados por um trabalho pedagógico intencional e 
planejado, assim, esse processo deve ser iniciado já com os bebês.

CONTEXTUAlIZANDO A ABORDAGEM PIKlER
A abordagem Pikler foi desenvolvida pela pediatra Emmi Pikler, 

para cuidar de crianças que chegavam ao Instituto Lóczy, localizado 
em Budapeste, na Hungria, no período pós-guerra. Antes de assumir o 
Instituto em 1946, ela fez residência na Clínica Pirquet em Viena, 
e lá percebeu que as crianças de famílias mais abastadas, com 
movimentos mais controlados, ficavam doentes e/ou se acidentavam com 
mais frequência do que as crianças de famílias menos favorecidas. 
(PIKLER, 1969)

Assim, baseada nessa observação, bem como nos cuidados que o 
professor dela tomava com as crianças pequenas no departamento de 
cirurgia infantil, Pikler e seu marido, que era pedagogo, na ocasião 
do nascimento do seu primeiro filho, em 1931, decidiram não lhe ensinar 
os movimentos, dando-lhe “todas las possibilidades de movimentos 



27

A Abordagem Pikler e suas Contribuições para a Educação em Valores de Bebês

autónomos, de juegos individuales, de iniciativas personales desde 
sus primeiros días.” (PIKLER; 1969, p.18). O desenvolvimento do 
seu filho comprovou suas previsões, de forma que ela adotou essa 
perspectiva para orientar a educação de mais de cem pacientes aos 
quais ela cuidou enquanto clinicava. 

Essa também foi a perspectiva adotada por ela ao assumir o 
Instituto Lóczy, onde teve a oportunidade de fazer uma observação 
sistemática de 722 crianças, acompanhando-as inclusive na sua vida 
social depois de deixarem a instituição. Tal fato permitiu que Pikler 
(1969) confirmasse a sua tese de que o movimento da criança deve ser 
conquistado livremente, sem a interferência direta do adulto, uma 
vez que ao fazer com que o bebê assuma uma posição sobre a qual sua 
musculatura não está pronta para sustentar, gera um equilíbrio tônico 
e muscular desorganizado, que por sua vez, influenciará negativamente 
tanto no desenvolvimento psíquico quanto no desenvolvimento de sua 
personalidade (PIKLER, 1969). 

El perjuicio causado por las posturas impuestas no se limita al 
desarrollo de su motricidad, sino que también influye desfavorablemente 
en su desarrollo psíquico, en el desarrollo de su personalidad. [...]
En el desarrollo del psiquismo resulta aún más importante respecto de 
esta motricidade la iniciativa procedente del niño. Ya se reconece que 
el movimiento activo de éste, cuya iniciativa assume él y que él mismo 
ejecuta, posee un papel preponderante em el conocimiento del propio 
cuerpo, en la autoconciencia, en la pecepción de su propia efeciencia, 
en el aprendizaje, en el reconocimiento espacio-temporal de el entorno 
em geral. (PIKLER, 1969, p.15-16)

O estudo de Pikler (1969) começa com a análise de diversos manuais 
de pediatria1 que descrevem o desenvolvimento motor infantil, ela 
atenta para o fato de que eles não consideram em nenhum momento o 
movimento livre, pois na maioria dos casos eles foram desenvolvidos 
com o objetivo de detectar anomalias no sistema nervoso, permitindo 
o diagnóstico mais precoce. 

Apesar de reconhecer a importância desses manuais no que concerne 
ao objetivo específico de detectar anomalias no sistema neurológico, 
Pikler (1969) aponta que nessas pesquisas foram observadas apenas 
os reflexos que aparecem paralelamente ao desenvolvimento, mas nunca 
se propuseram a estudar as atividades da motricidade autônoma. Por 
isso, Pikler (1969) se opõe ao uso dos manuais de pediatria como 
justificativa para se ensinar movimentos que podem ser conquistados 
pela criança de forma autônoma.

Algumas questões são apontadas por Pikler (1969) como problemáticas 
no processo do desenvolvimento motor ensinado. Ao colocar um bebê 
em uma posição da qual ele não sabe entrar e sair sozinho, acaba 
o imobilizando em uma posição, deixando-o inquieto, insatisfeito e 
1 Pikler analisou os manuais de pediatria de Court, Debré, Dickhoff, Fanconi, Holt, 
Keller, Lust e Nelson. (PIKLER, 1969)
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descontente, fazendo-o depender cada vez mais do adulto. Além disso, 
a falta de fortalecimento que o bebê vai ganhando ao experimentar 
os movimentos intermediários entre um marco e outro, atrapalha na 
conquista satisfatória do equilíbrio corporal, acarretando na falta 
de firmeza dos movimentos e deixando o sujeito mais suscetível às 
lesões durante toda a sua vida. 

Con frecuencia la falta de sitio, la roupa inadecuada, las prohibiciones 
del adulto, hacen más difícil, si no impossible, para él la adquisión 
de los movimientos que podría realizar por sí solo, por su propia 
iniciativa. (PIKLER, 1969, p. 47)

Assim, durante anos de observação sistemática da conquista 
autônoma da motricidade global pela criança, Pikler (1969) 
desenvolveu vinte esquemas que contém movimentos que são feitos 
pelos bebês entre a conquista de um marco e outro e que, segundo 
ela, são essenciais para que a criança reconheça o seu corpo de 
forma mais equilibrada, permitindo a experimentação de situações 
desafiadoras que trarão satisfação e desenvolverão o pensamento 
e a criatividade. Nesse sentido, o educador deve estar atento 
às intenções dos bebês e lhe dar respostas, agindo no espaço de 
forma a criar ambientes desafiadores que estimulem as crianças a se 
desenvolverem de forma autônoma.

A ABORDAGEM PIKlER E A EDUCAÇÃO EM vAlORES

A observação sistemática que Pikler (1969) desenvolveu no Instituto 
Lóczy, possibilitou que ela afirmasse a importância do movimento livre 
dos bebês, uma vez que ela observou que, ao contrário do que se é 
esperado no comportamento de crianças que frequentaram instituições, 
essas crianças tiveram menos problemas de saúde e foram capazes de 
formar relações afetivas sólidas após deixarem a instituição.

Falk (2010) destaca que nessa abordagem, que tem como foco a 
faixa etária de zero a três anos, as crianças são reconhecidas e 
tratadas como pessoas completas em desenvolvimento desde o início 
de suas vidas, cujas necessidades mudam em função do momento em 
que essa pessoa se encontra no seu processo de desenvolvimento. 
Portanto, nessa abordagem, as dimensões do cuidar e do educar 
consideram o desenvolvimento integral dos bebês e sua atividade, 
enquanto sujeito de direitos, assim como Kramer, Nunes e Pena 
(2020), em consonância com Ostetto (2000).

A motricidade livre é o eixo central da abordagem Pikler, 
entretanto, ao contrário do que muitos dizem, a pediatra não descarta 
a intervenção do educador; para Pikler (1969) o desenvolvimento do 
bebê depende também das relações humanas. Dessa forma a autora defende 
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que é necessário que o educador preste atenção nas iniciativas dos 
bebês, atendendo às suas necessidades, incentivando a ação ativa do 
bebê e, para ela, a forma de fazer isso, sem interferir diretamente 
na ação dos bebês, é assegurando espaços apropriados e seguros que 
ofereçam desafios sempre um pouco além da capacidade do bebê, que por 
sua vez, poderá se exercitar de maneira autônoma e espontânea. 

Es preciso que nos ocupemos del niño pequeño con amor, con paciencia. Hemos 
de enseñarle tantas cosas, cosas que sólo puede aprender de nosotros, 
através de nosotros. Pero resulta inútil y hasta desvantajoso enserñale 
a sentarse sentándole, a ponerse de pie, poniéndole de pie, etc., cosas 
que el puede aprender por sí mismo, por su propia iniciativa, com uma 
mejor calidad, mediante tentativas cargadas de alegría y seguridad. 
Además, se vería privado de uma posibilidad de aprendizaje que habría 
influido favorablemente en todo su desarrollo. (PIKLER, 1969, p. 17)

Assim, sem descartar o papel do educador e a afetividade, a abordagem 
Pikler considera que o ato motor está ligado ao desenvolvimento psíquico 
e ao desenvolvimento da personalidade, ou seja, para Pikler (1969), a 
motricidade está ligada à cognição. Ao defender a conquista autônoma 
da motricidade, Pikler (1969) coloca os bebês como autores do seu 
desenvolvimento, de tal forma que ela trabalha as três esferas que Puig 
(1998) considera que devem se estabelecer de forma indissociável para 
que haja o desenvolvimento moral. Lepre (2021), sob uma perspectiva 
piagetiana, também considera o desenvolvimento da autonomia como 
fator relevante para a promoção do desenvolvimento moral.

A escola é, segundo Puig (1998), uma das instâncias que juntamente 
com a família, a comunidade e a sociedade, devem se preocupar com 
a educação moral ou em valores. Assim, uma vez que as crianças têm 
entrado cada vez mais cedo na escola, a mesma se constitui como “local 
privilegiado para a educação em valores” (LEPRE, 2021, p. 191). 

A AUTONOMIA DA CRIANÇA E A AÇÃO INTENCIONAl DO PROfESSOR

Partindo da problematização de que o bebê não tem suas atividades e 
descobertas autônomas reconhecidas e que suas ações estão limitadas às 
previsões dos adultos, a abordagem Pikler, segundo Mello e Singulani 
(2014), valoriza a atividade livre das crianças, defendendo que 
“todo ato desejado e executado ativamente pelo sujeito tem para este 
consequências imediatas e a longo prazo muito mais enriquecedoras 
que os atos impostos e suportados” (TARDOS; SZANTO, 2004, p. 34 
apud MELLO; SINGULANI, 2014, p. 890). Desta forma, Emmi Pikler 
(1969) zelava pelo direito autônomo da criança que, muitas vezes não 
compreendido pelo adulto, não é valorizado. Nesse sentido, Tardos 
(2010, p. 56) elucida que o bebê
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[...] olha ao seu redor ou fica totalmente absorvido pelo seu próprio 
movimento, brincando com todo o seu corpo. Em outro momento, ele 
concentra toda a sua atenção na exploração de um objeto, com suas mãos. 
Da mesma maneira, ele varia as diversas atividades segundo as diferentes 
fases de aquisição: movimentos e gestos utilizados com facilidade e 
domínio se alternam com formas de atividade que se encontram ainda no 
estágio de aprendizagem ativa, ou com outras que a criança descobre.

A relação de dependência existente na fase dos zero aos três anos 
de idade é definida, segundo Tardos (2010), pelo bom estado emocional 
das relações sociais da criança. Portanto, aspectos como segurança, 
conforto e afetividade são indispensáveis para seu desenvolvimento 
autônomo. Ademais, é inquestionável que quanto menor a criança, 
maior a sua dependência, o cuidado e o toque são indispensáveis, 
é justamente esse vínculo entre adulto e o bebê que promoverá o 
desenvolvimento da autonomia (TARDOS, 2010). 

Sendo o bebê tão dependente, a conquista do movimento se constitui 
em um aspecto muito importante para a sua autonomia, já que 

[...] se confiarmos nas capacidades da criança pequena, se apoiarmos sua 
atividade autônoma, veremos que ela é capaz de muito mais coisas do que 
geralmente imaginamos, como destreza corporal e uma curiosidade atenta 
pelo seu ambiente (TARDOS, 2010, p. 54).

Mello e Singulani (2014) esclarecem que nos intervalos entre 
os momentos de atenção individualizada de qualidade entre educador 
e bebê, são desempenhados momentos de atenção indireta, em que 
a criança é livre para explorar, de forma autônoma, um ambiente 
organizado, que por sua vez, provoca sua atividade.

No entanto, Mello e Singulani (2014) destacam a diferença entre 
autonomia e pseudoautonomia, sendo que, esta última resulta do 
abandono à criança, da sua responsabilização por algo que lhe é 
exigido antes do tempo, é uma imposição. Já a autonomia é percebida 
pela criança como uma conquista, em que ela reconhece a importância 
do ato que realiza só.

Nesse sentido, o papel do educador no que tange a abordagem Pikler, 
é respeitar a iniciativa das crianças e intervir indiretamente em 
suas atividades, desde o início da vida, para que sejam livres e assim 
assumam o papel de sujeitos da atividade, manuseando e aproximando-
se dos objetos que lhes atraem (MELLO; SINGULANI, 2014). Aqui, é 
possível evidenciar a conexão que se estabelece entre a autonomia e 
a potencialidade do espaço.

Essa intervenção indireta do educador nas atividades das crianças 
não diz respeito a um abandono, pelo contrário “a educadora está 
sempre por perto e ela e a criança estão sempre num raio de escuta 
e visão mútuas” (DAVID; APPELL, 2012, p. 26 apud MELLO; SINGULANI, 
2014, p. 892). É pela organização do ambiente e dos materiais que 
o adulto intervém, provocando exploração do espaço, dos objetos, 
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gestos e movimentos corporais e relações entre os pares e com 
os adultos. Assim, os ambientes seguem a evolução dos grupos 
de crianças, sendo constantemente transformados para favorecer 
atividades autônomas, formando as funções psíquicas superiores das 
crianças (MELLO; SINGULANI, 2014).

A intencionalidade é diferente da direção da atividade, as 
atividades dirigidas embora busquem ampliar o campo de conhecimento 
dos bebês, raramente atingem esse resultado, como aponta Tardos 
(2010), que ainda coloca que realizar atividade com uma criança 
em casa não é a mesma coisa que realizar uma atividade com muitas 
crianças em uma instituição, sobretudo quando essa tem recursos mais 
limitados, pois não basta mostrar uma imagem ou um objeto se os bebês 
não obtiverem conhecimentos advindo das experiências práticas na 
interação sensorial com esse objeto, de forma que seria necessário 
que instituição pudesse disponibilizar material suficiente para que 
cada bebê interagisse com o objeto.

[...] as imagens visuais dos objetos, tudo aquilo que rodeia a criança, 
tem um sentido para ela quando pode usá-lo, quando “faz” com “isso” 
alguma coisa, quando a imagem do objeto se associa a algum de seus 
movimentos, com algumas das suas atividades. Para que as noções, 
inclusive as mais elementares, se desenvolvam nas crianças, elas têm 
que ter vivido algumas experiências concretas. É preciso que disponham 
de conhecimentos adquiridos por explorações práticas da natureza, dos 
materiais do meio, a partir dos quais poderão fazer abstrações e 
generalizações. (TARDOS, 2010, p. 75).

Para Tardos (2010), há sim coisas que o educador deve ensinar 
aos bebês, mas o processo de ensino e aprendizagem deve ser dado sem 
que o educador tome a ação para si, respeitando o tempo da criança, 
sem que isso seja aguardar por maturação. O educador, portanto, deve 
ensinar promovendo a autonomia do bebê, sendo que a autonomia do 
bebê se constitui na sua capacidade de ir e vir sozinho de uma ação. 

Nesse sentido, por meio das elucidações de Mello e Singulani 
(2014), Tardos (2010) e Kálló (2017), é possível estabelecer a 
seguinte relação: para que o bebê seja sujeito ativo do seu processo 
de desenvolvimento, é necessário possibilitar que ele possa agir 
de forma autônoma na exploração livre do espaço e dos objetos, ou 
seja, é a ação é responsável pela formação de funções psíquicas 
superiores, tais como, a percepção, memória, fala e pensamento, 
além de contribuir para a formação da imagem de si e de seu lugar no 
mundo, assim como da personalidade.

Para possibilitar esse contexto de desenvolvimento autônomo, o 
educador deve ter um olhar sensível para o bebê, entendendo como ele 
está recebendo o mundo que o circunda, justificando a importância de 
ter o entendimento do desenvolvimento global da criança aliado com 
um olhar atento ao processo individual de cada bebê.



32

Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil

Se o brincar livre é promotor da autonomia dos bebês, é na criação 
do vínculo que encoraja esse bebê a experienciar o espaço através 
do seu corpo, bem como na organização de um espaço que possibilite 
desafios para a atuação do educador e dos bebês.

[...] ao colocar ao alcance das crianças uma variedade de objetos que 
provocam sua atividade, ao organizar o ambiente e mesmo as vestimentas 
das crianças de modo a possibilitar sua livre movimentação, ao respeitar 
seu ritmo de desenvolvimento motor e reconhecer, verbalmente, os 
avanços obtidos por elas no decorrer do processo, ajudando-as a tomar 
consciência de suas conquistas (MELLO; SINGULANI, 2014, p. 892).

O olhar atento do educador permite uma melhor organização do 
espaço, na medida em que ele percebe quais os brinquedos que o 
bebê brinca com maior frequência ou quando ele muda seu interesse, 
o professor pode reorganizar o espaço de forma a promover desafios 
que levem o bebê a se mover livremente. Movendo-se no espaço e 
reconhecendo os limites do seu corpo, o bebê aprende a observar e agir 
prevendo o resultado da ação. Este desenvolvimento é responsável pela 
ampliação do espaço percebido pela criança, bem como sua capacidade 
de aprender por meio dele (TARDOS, 2010). 

Ao brincar repetidamente com os mesmos objetos pouco a pouco vai 
descobrindo mais e mais novas propriedades. Na medida em que olha um 
brinquedo de muito perto e depois mais de longe, de cima, de lado ou 
de frente gradualmente aprende que o objeto é o mesmo, tanto quando 
vê só uma parte ou distintos ângulos e distâncias. Manipula de forma 
constante um objeto e o faz de diferentes maneiras, num esforço para 
descobrir as várias coisas que pode fazer com ele (KÁLLÓ, 2017, p. 25).

O bom estado emocional das relações sociais da criança, apontado 
por Tardos (2010), já mencionado anteriormente, também se relaciona, 
segundo Kálló (2017), à brincadeira, pois a espontaneidade e liberdade 
de movimentos depende das relações de confiança entre criança e adultos, 
“quando isso se dá, a criança se sente recarregada e suficientemente 
segura para desejar brincar sozinha” (KÁLLÓ, 2017, p. 17).

Nesse sentido, o papel do educador dentro da abordagem Pikler 
é, como colocado por Soares (2017), garantir a segurança afetiva, 
preparar e transformar o ambiente, selecionar os brinquedos, manter 
a atenção, observar e interagir, registrar e interferir quando 
necessário, mas sem ser invasivo. É, portanto, o papel de um 
observador sensível, atento às mudanças de necessidade expressadas 
pelo bebê que permitirá entender quais as “pesquisas” estão sendo 
feitas pelos bebês, para que possa oferecer meios de enriquecer essa 
pesquisa da criança.

Os objetos não devem ser trocados aleatoriamente e devem permanecer 
no espaço reservado ao brincar, durante o tempo em que as crianças 
demonstrarem interesse, para só então serem substituídos. Isso porque 
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as crianças precisam repetir várias vezes as mesmas brincadeiras, até 
se esgotarem suas possibilidades. (TARDOS, 2017, p.42)

Na organização do espaço, o educador deve considerar que diferentes 
atividades possam ser desenvolvidas sem que ele precise interferir 
o tempo todo, isso é necessário para a autonomia e construção da 
autoestima do bebê, que ao desempenhar uma tarefa por si mesmo se 
sente capaz, pois apesar de precisar do olhar e do cuidado do adulto, 
a criança aprende aquilo que vivencia.

O USO DOS ESPAÇOS E DOS BRINQUEDOS COMO fERRAMENTAS PROMOTORAS DE AUTONOMIA

A escolha dos brinquedos e da forma que serão disponibilizados, 
devem ser ação intencional do educador através da observação do 
bebê, uma vez que esses brinquedos irão possibilitar que esses bebês 
descubram o mundo (KÁLLÓ, 2017). “Quando se permite que a criança 
experimente um objeto e tente todas as ações diferentes que pode 
fazer com ele, ela descobre suas potencialidades. Percebe que o 
mundo tem sentido e também se dá conta de que é capaz de entendê-lo” 
(KÁLLÓ, 2017, p. 18). Desta forma, segundo a autora, desde o início 
da vida é necessário que a criança tenha contato com brinquedos de 
diferentes materiais, sobretudo os materiais advindos de matéria 
viva, pois eles possibilitam uma abundância de experiências sensíveis 
que ampliam as descobertas, impressões e experiências das crianças. 
As diferentes texturas, por exemplo, produzem diferentes sons, levam 
o bebê a realizar experiências diversas, possibilitando-o descobrir 
o mundo, estabelecendo relações.

Uma tigela pequena de metal produz som diferente de uma argola de 
madeira quando a criança bate com elas contra o chão. Além disso, o som 
é diferente dependendo se os objetos são batidos contra o chão ou, por 
exemplo, contra um cesto. Essa é uma maneira de descobrir como segurar 
diferentes objetos para produzir o melhor som (KÁLLÓ, 2017, p. 24).

Soares (2017), por meio da observação da análise de 700 protocolos 
de observação, elencou as principais fases do brincar do bebê: olhar 
ao redor; descobrir as mãos; selecionar, alcançar, pegar e mover um 
objeto; usar as duas mãos para explorar um objeto; mover um brinquedo 
pela base; brincar com dois brinquedos ao mesmo tempo. 

Antes dos três meses os bebês estão focados nas sensações táteis 
diretas, da roupa no corpo, da água do banho, do som da respiração, 
do batimento cardíaco, até que aos poucos percebe sua mão como um 
objeto externo que aparece e desaparece do campo visual. O uso das 
mãos é fundamental para que a criança possa atingir o nível de 
aprendizagem ativa. Ao perceber as mãos, os bebês estão se preparando 
para manipulação (KÁLLÓ, 2010). 
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Quando o bebê está entretido com as suas mãos, as move de uma maneira 
semelhante a como as moverá mais tarde, quando começar a manipular 
objetos. Fará o mesmo com o punho, quando começar a observá-lo enquanto 
flexiona e estende o braço. Da mesma maneira, depois de um tempo, pegará 
objetos aproximando-os para vê-los e logo os afastará de seus olhos. 
Abrindo e fechando as mãos se prepara para agarrar, segurar e soltar 
objetos e, curiosamente, quando pela primeira vez toca uma mão na 
outra e se descobrem, com o tempo, tocará e sentirá um objeto, preso 
em uma mão, com a outra. Assim, tanto a observação de suas mãos como 
a interação entre elas ocorrem antes e preparam para a manipulação. 
(KÁLLÓ, 2010, p.20)

Mais ou menos por volta dos três meses a criança a ficar mais 
atenta e passa mais tempo acordada, segundo Tardos (2017), isso 
indica que os bebês estão prontos para serem colocados no chão, 
até que possam sentar por si mesmos, devem estar sempre deitados 
de costa no chão e com objetos à sua volta, de forma a diminuir 
o efeito da gravidade e ganhar a estabilidade que permitirá o bom 
desenvolvimento da postura e a manipulação de objetos, que não devem 
estar perto o suficiente para que a criança não precise se esticar, 
nem tão longe que ela não o alcance.

O primeiro brinquedo deve ser um lenço quadrado (35x35cm) de cor 
viva que chame atenção da criança, segundo Kálló (2010), os lenços 
são flexíveis, leves e podem ser facilmente agarrados, a criança 
pode sacudir, levar a boca, puxar e brincar de esconder e achar. Os 
lenços são seguidos por objetos leves e de pega fácil, eles devem 
ser de materiais diversos, com diferentes aromas e texturas e que 
produzam efeitos compreensíveis para o bebê, ou seja, ele tem que 
entender o efeito que a ação do seu movimento causa no objeto.

Soares (2017) coloca que o ideal nessa fase, são objetos que 
podem ser segurados com apenas uma das mãos como argolas ou bolas de 
vime. Ao manipular o objeto, a criança vai diferenciar os diferentes 
sons vindo de diferentes materiais e eles mesmos emitem sons vocais 
que vão despertar sensações na garganta. À medida que a criança vai 
ficando mais hábil, o objeto deve ser planificado, o ideal é usar 
brinquedos de tecido ou de madeira com pega mais difíceis, como 
livros de tecido ou toquinhos. 

Por volta dos 6 meses, quando o bebê já se mantém sentado 
sozinho, os brinquedos já podem ser mais pesados; Soares (2017) 
coloca que nessa fase a importância da exposição de materiais 
diversos emerge, pois é a fase que a criança gosta de bater e levar 
o objeto à boca, a diversidade de materiais permitirá que a criança 
diferencie os sons e perceba as diferentes temperaturas, o tamanho 
dos objetos devem considerar a possibilidade de serem levados à 
boca sem oferecer perigo ao bebê.

Com o passar do tempo, o bebê vai ganhando experiência, percebendo 
como pegar objetos de formas e texturas diferentes, até que por 
volta dos 8 meses, passa a jogar o brinquedo e a se arrastar para 
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pegá-lo, nesse momento Soares (2017) diz que os brinquedos devem 
ser colocados a uma distância maior, assim como passar a oferecer 
bolas e materiais de tamanhos e pesos mais diversificados. Conforme 
a criança vai ganhando domínio do movimento e passa engatinhar, os 
brinquedos passam a ser colocados em cestos ou nos cantos da sala. 

Por volta dos 9 meses as crianças começam a encaixar objetos um 
no outro e na proximidade do primeiro ano de vida, a criança passa a 
agrupar objetos semelhantes, de forma que objetos como copos, cestos, 
bacias, vasos devem ser disponibilizados para as crianças, assim como 
objetos menores que caibam dentro desses recipientes. Outro evento 
importante destacado por Soares (2017) é que por volta de 1 ano o 
bebê conquista a marcha, de forma que sempre que possível elas devem 
ser separadas das crianças menores, garantindo a segurança de ambos.

O ambiente agora deve dispor barras de apoio em diversas alturas, 
alguns obstáculos como tocos de árvore ou caixas de madeira, 
brinquedos de roda, cavalinhos de madeira, tudo isso, de acordo com 
Soares (2017), favorece o desenvolvimento psicomotor. E, conforme os 
bebês vão ganhando a capacidade de nomear os objetos, eles passam a 
ser capazes de pedir ajuda para pegar os objetos, de forma que não 
é mais necessário deixá-los tão expostos, embora devam ter fácil 
acesso sempre.

CONSIDERAÇÕES fINAIS

A imbricação da cognição, afeto e moralidade promovem o 
desenvolvimento em diversas esferas sociais, sendo a escola uma 
esfera bastante relevante nesse processo. 

A escola deve educar e entendendo que a educação, além da transmissão 
do conhecimento acumulado da sociedade, envolve habilidades sociais, 
emocionais e morais, as creches se constituem em espaços importantes 
para iniciar a educação em valores logo no início da vida das crianças, 
embora ainda mantenham muito do espontaneísmo, reminiscência do seu 
contexto histórico atrelado à saúde e ao assistencialismo.

A abordagem Pikler tem como eixo principal o desenvolvimento da 
motricidade autônoma dos bebês, sem abrir mão da afetividade e da 
ação docente, uma vez que considera que é o vínculo estabelecido 
entre bebê-educador que dará a segurança psíquica e emocional para 
que a criança se desenvolva de forma autônoma. Tal desenvolvimento 
é uma construção que se dará ao longo da vida, com início na 
primeira infância. Portanto, a educação em valores deve considerar 
a organização do espaço e o uso dos brinquedos no planejamento do 
trabalho pedagógico intencional com os bebês. 

Assim, as relações e diálogos entre a abordagem Pikler e a 
educação em valores se colocam como um campo féril para novas 
pesquisas e estudos.
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OS JOGOS E BRINCADEIRAS E A EDUCAÇÃO EM vAlORES
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Eduardo Silva Benetti;

Iara Patrícia da Silva Pontes 

UNESP – Bauru, SP - Brasil

INTRODUÇÃO

A criança sempre nos traz novas possibilidades e perspectivas de 
estudo, seja pela forma com que se relaciona com o mundo, marcada 
pelas especificidades da infância, seja pela forma com que aprende e 
relaciona novos conhecimentos por meio de jogos e brincadeiras e como 
essa ressignificação resulta em um processo ativo de aprendizagem. A 
partir da ludicidade propiciada pelos jogos e brincadeiras, torna-
se possível uma educação em valores, educação essa que embasada nos 
estudos piagetianos, visa romper com o respeito unilateral e propor 
a cooperação e, consequentemente, o respeito mútuo, propiciando o 
avanço da criança em desenvolver o juízo moral.

E é devido a essa vasta possibilidade de atuação que se faz 
necessário uma proposta educacional intencional e sistematizada que 
venha ao encontro das necessidades cognitivas, psicomotoras, afetivas e 
culturais da criança. Brincar e jogar é algo muito amplo, necessitando 
que o professor esteja engajado em conhecer não só a brincadeira, 
mas também os aspectos culturais envolvidos, tanto da proposta, como 
daquela criança que está sob seus cuidados. E para que seja possível uma 
educação em valores, se faz necessário conhecer a criança, de onde ela 
vem, seus conhecimentos prévios, além de possibilitar amplo repertório 
dialógico para que essa criança esteja em constante interação.

Portanto, ao propor uma educação em valores, o professor deve 
romper com práticas tradicionais, em que ele apenas detém o saber, 
romper com a transmissão unilateral de conhecimento e aceitar que a 
criança é um ser cultural e que traz consigo um repertório imenso, 
outro ponto que deve-se observar para o avanço da moralidade infantil, 
é possibilitar que as crianças estejam ativamente envolvidas nos 
processos de elaboração das práticas educativas, em especial, nos 
jogos e brincadeiras, fortalecendo a iniciativa, a autonomia, entre 
outras possibilidades. Dessa forma, ao longo deste artigo, traremos 
aspectos importantes a respeito do desenvolvimento da moralidade 
infantil e suas possíveis implicações na sistematização de uma 
educação em valores, os principais pontos acerca dos jogos e 
brincadeiras e sua relação com a cultura. 
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OS JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INfANTIl

A ludicidade faz parte do cotidiano das escolas de educação 
infantil, ou deveria fazer, pois reflete a forma com que as crianças 
interagem com o mundo a sua volta, expressam sentimentos e acima 
de tudo, a forma com que aprendem. As manifestações dos jogos e 
brincadeiras, desde sua gênese, representam para o desenvolvimento 
infantil, um vasto horizonte de possibilidades e de aprendizado. A 
própria estrutura trazida pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
traz como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras, 
dessa forma,

[...]as interações e a brincadeira, experiências nas quais as crianças 
podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas 
ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita 
aprendizagens, desenvolvimento e socialização. (BRASIL, 2018, p.37).

O ato de brincar, proporciona o contato com regras, normas, 
formas de relações interpessoais, consequentemente, construindo 
novos conhecimentos, novas competências e novas habilidades. 

A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, 
trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento 
integral das crianças. Ao observar as interações e a brincadeira entre 
as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, 
a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de 
conflitos e a regulação das emoções. (BRASIL, 2018, p.37).

Compreendemos assim, que o brincar para a criança é imensamente 
importante, rompendo com a pedagogização tradicional, na qual o 
brincar é visto como infrutífero e prejudicial ao aprendizado, assim, 
o professor também deverá organizar suas propostas educacionais de 
forma sistematizada, promovendo o máximo de interação da criança 
com as brincadeiras de forma ativa, ou seja, a criança estará como 
protagonista do próprio processo de aprendizagem.

Para tratarmos do jogo, Huizinga (2001, p. 16) resume suas 
principais características, destacando-o como “[...] uma atividade 
livre, conscientemente tomada como não-séria e exterior à vida 
habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o participante de 
maneira intensa e total”. É uma atividade em que não se visa nenhum 
interesse material ou lucro, e, nela, o jogador é compreendido 
por uma visão totalitária, respeitando uma ordem e certas regras, 
características da ação, o que possibilita a interação entre diferentes 
culturas. O autor defende que é na cultura que encontramos o jogo, 
não se limitando entre os seres humanos, apesar de ser entre eles 
que ganha significado, mas também sendo observado no meio animal. 

Este mesmo autor relata sobre o jogo como:
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[...] o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro 
de certos limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 
acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência 
de ser diferente da “vida cotidiana” (HUIZINGA, 2001, p. 33).

Ao descrever os jogos como elementos da cultura, produzidos pelo 
meio social e com características específicas, incluindo-o como uma 
atividade de natureza livre, voluntária e que se imposta, deixa de 
ser jogo, reconhece-se as crianças, em seu processo educacional, 
como seres detentores de direitos, de voz e capazes de resolverem 
problemas a fim de não terem sua identidade corrompida por situações 
onde predomina-se a voz, o comando e a vontade do outro. Bourdieu 
(1998) para problematizar as questões culturais, argumenta que a 
cultura recebida na sua origem vai definir uma série de possibilidades 
futuras, pois na maior parte dos casos, “os ideais e os atos dos 
indivíduos dependem do grupo ao qual ele pertence e dos fins e 
expectativas desse grupo (BOURDIEU, 1998, p. 50).

Para o autor (1998, p.41):

É provavelmente por um efeito de inércia cultural que continuamos 
tomando o sistema escolar como um fator de mobilidade social, segundo 
a ideologia da “escola libertadora”, quando, ao contrário tudo tende 
a mostrar que é um dos fatores mais eficazes de conservação social, 
pois fornece a aparência de legitimidade às desigualdades sociais, e 
sanciona a herança cultural e o dom social tratado como dom natural 
(BOURDIEU, 1998, p.41).

Ao aludir o jogo como concepção cultural e não biológica, Huizinga 
introduz uma polêmica no seu tempo: a de que o jogo sempre conferiria 
algum sentido à ação, estando por muito tempo indissociável da 
cultura e sendo entendido como oposto à seriedade.

AS RElAÇÕES ENTRE JOGO E CUlTURA

Analisando a obra Homo Ludens, Huizinga (2001) retrata o jogo 
como um fato originário, livre e voluntário, que corresponde a uma 
das noções mais primitivas e profundamente enraizadas em toda a 
realidade humana, sendo do jogo que nasce a cultura, sob a forma 
de ritual e de sagrado, de linguagem e de poesia, permanecendo 
subjacente em todas as artes de expressão e competição. Segundo 
o autor, o jogo e sua noção é mais primitivo do que a cultura, 
pois faz parte daquelas coisas em comum que o homem partilha com 
os animais, mas que a humanidade não trouxe contribuições tão 
valiosas ao jogo, quanto a cultura. Huizinga (2001) define algumas 
características próprias do jogo:
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1 - Livre: o jogo é atividade voluntária, não se dando de forma ordenada 
ou obrigatória. Ao afastar a liberdade do jogo, o afastamos do seu curso 
natural. Jogamos porque há uma vontade de jogar.
2 - Fim em si mesmo: o jogo não encerra uma necessidade ou é uma prática 
que se dê forma instintiva, pois se assim fosse, ele seria utilitário 
ao homem. Jogamos pelo simples fato de que gostamos de jogar.
3 - Desinteressado: No jogo o homem evade a vida real e entra em uma 
esfera temporária de atividade própria. Essa evasão é consciente, todo 
ser sabe quando está no “faz de conta”.
4 - Tempo: todo jogo ocorre em um intervalo de tempo determinado. Seu 
início pode ser dado por qualquer situação ou sinal. Seu término é dado 
ao alcance de um dado objetivo, tempo cronológico, chamado para vida 
cotidiana, etc. Após o término do jogo, esse permanece como criador 
de espírito, conservado pela memória. Essa capacidade criadora que o 
jogo possui para além de seu tempo de realização permite que ele se fixe 
como elemento cultural. Assim, passa a ser transmitido e repetido, não 
apenas em sua prática, mas também em sua lógica interna.
5 - Espaço: não desvinculada da característica anterior, o jogo se dá 
em um espaço material ou abstrato, deliberado ou espontâneo. O terreno 
de jogo possui formas e funções, são lugares proibidos aos demais, 
isolado, fechado, sagrado, onde o respeito às regras impera.
6 - Ordem/regras: além de criar ordem, o jogo é a ordem. As regras são 
um fator importante para a existência do jogo, são elas que determinam 
o que vale ou não. A desobediência delas faz com que haja uma quebra 
da magia, como também denuncia o caráter do jogador. Esse jogador pode 
ser um batoteiro – aquele de que age fora das regras do jogo mas não é 
descoberto, e mantém a magia do jogo – e o desmancha-prazeres – aquele 
que abala o mundo do jogo, por vezes até desmanchando o mundo criado.
7 - Sério: jogo e seriedade à primeira vista são duas coisas opostas. 
Pode-se dizer que o jogo é a não-seriedade – mas, isso além de nada 
nos dizer é fácil refutar. Não há um contraste nítido entre os dois, e 
sempre há uma inferiorizarão do jogo a seriedade, mas o jogo torna-se 
seriedade e a seriedade, jogo. Ele possui a capacidade de absorver os 
jogadores para um grau mais profundo de seriedade ou para aquilo que 
aparenta ser uma atividade frívola. Também no jogo há algo “em jogo” 
que faz com os jogadores sejam arrebatados, conferindo um sentido à 
ação de jogar.
8 - Comunidade: o jogo tem a capacidade de unir jogadores, causando 
uma sensação de estarem separados e juntos, partilhando algo em comum, 
isolados do resto do mundo e hábitos cotidianos. Essa característica 
levou a fundação dos clubes.
9 - Mistério/tensão: o caráter especial e excepcional do jogo é 
ilustrado nessa característica. Seu encanto é reforçado pelo segredo 
entre aqueles que jogam e os que estão do lado de fora desse mundo. 
A incerteza, o acaso, está presente no jogo, com a expectativa do 
resultado final, onde todos procuram ganhar para acabar com a tensão. 
Muito presente em jogos de azar e competições esportivas, a tensão 
confere um valor ético ao jogo na medida em que posta o jogador as 
suas qualidades.
10 - Máscara: a capacidade de se tornar outro, ou se transformar em uma 
coisa, denúncia a extraordinária natureza do jogo. (HUIZINGA, 2001)

Caillois (1990) caracteriza o jogo como uma atividade livre, 
separada, incerta, improdutiva, regulamentada e fictícia. Essa 
categorização pouco explica as atitudes psicológicas que estruturam 
os jogos. Para ele, o impulso lúdico perpassa o jogo e o cotidiano 
de forma a gerar processo de contaminação. Contudo, no entendimento 
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de Caillois, não há perversão do jogo, mas extravio e desvio de um 
dos quatro impulsos primários que o regem, a competição, a sorte, 
a simulação e a vertigem – respectivamente nomeados pelo autor de 
agôn, alea, mimicry, ilinx, onde os elementos que caracterizam o 
jogo podem ser compreendidos por:

• 1 - Livre: é indiscutível que o jogo seja uma doação voluntária 
do jogador, tanto para entrar no jogo como sair, fazendo com que 
esse não seja torne-se coercitivo;
• 2 - Delimitada: o jogo ocorre dentro de um espaço delimitado, 
onde possui um começo e um fim previamente determinado;
• 3 - Incerta: seu desenrolar não pode ser determinado nem o 
resultado obtido previamente, é obrigatório deixar a iniciativa 
do jogador a uma liberdade de inventar;
• 4 - Improdutiva: por mais que o interesse no jogo seja um ganho 
material, como nos jogos de azar, não há no jogo uma produção de 
bens. Por exemplo: o dinheiro das apostas não é um produto do 
jogo em si, mas uma transferência de riquezas entre os jogadores.
• 5 - Regulamentada: sujeita a convenções que suspendem as leis 
normais e que instauram momentaneamente uma legislação nova, a 
única que passa a contar;
• 6 - Fictícia: acompanhada de uma consciência específica de uma 
realidade outra, ou de franca irrealidade em relação à vida normal.
Já, na busca de defini-los, o autor chegou à seguinte tipologia: 

agon (competição – a ambição de triunfar graças apenas ao próprio 
mérito em uma competência regulamentada), ilinx (a busca de vertigem), 
mimicry (simulacro – o gosto por uma personalidade alheia) e alea 
(sorte – a renúncia da vontade em benefício de uma espera ansiosa 
e passiva do destino). As atitudes psicológicas discutidas por 
Caillois (1990) são pensadas a partir das formas culturais que 
apresentam relativa autonomia em relação ao sistema e aquelas que 
já foram incorporadas pela sociedade como valores institucionais. 
Como exemplos da primeira têm esportes (agon); loterias, cassinos, 
hipódromos, apostas em corrida (alea); carnaval, teatro, cinema, culto 
a artistas (mimicry); e alpinismo, esqui, busca da velocidade (ilinx). 
Já as formas institucionais mescladas ao sistema são a competência 
comercial, os exames e concursos (agon); a especulação (sorte); o 
uniforme, os cerimoniais, os ofícios de representação (mimicry); e 
as profissões que exigem domínio da vertigem (ilinx). A corrupção do 
agon, da alea, da mimicry e do ilinx dá-se, respectivamente, pela 
violência, desejo de poder e astúcia; pela superstição e astrologia 
pelo desdobramento da personalidade e pelo alcoolismo e drogas em 
desequilíbrio. Em cada categoria existe uma hierarquia antagônica e 
análoga, com dois pólos distintos: paidia e ludus. Paidia diz respeito 
às manifestações espontâneas do instinto do jogo e ludus pode ser 
compreendido como o desejo primitivo de se alegrar e divertir com os 
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obstáculos que constantemente se renovam, inventando situações de 
estruturas que buscam a satisfação de necessidades do homem.

Assim, o autor conclui que o jogo não é solidão, ele é companhia, 
reúne pessoas, transformando-o em verdadeiro fenômeno cultural.

A palavra lúdico é um adjetivo masculino, com origem no latim 
ludus, que significa tanto brincar quanto jogar (FERREIRA, 2001, 
p.433). O lúdico parte da essência de toda atividade que desperta o 
prazer, a fim de desenvolver na criança a criatividade, os conhecimentos 
através dos jogos, músicas e danças.

O principal intuito é educar trazendo a diversão e a interação 
uns com os outros. A força dos conteúdos lúdicos é importante na 
assimilação do conhecimento, isso porque desperta a noção de que 
aprender não precisa ser monótono e pode sim ser divertido. As 
brincadeiras no aprendizado intensificam a criatividade e auxiliam 
no desenvolvimento intelectual do aluno.

Ao ensinar de forma lúdica, podemos considerar que a brincadeira 
faz parte da vida do ser humano, apresentando assim referências da 
própria vida do sujeito. Onde a criança deve conseguir construir sua 
cultura lúdica através das brincadeiras, jogos, brinquedos e através 
da interação com outras crianças, mudando conforme o meio social 
e o sexo da criança. A importância dos jogos e brincadeiras está 
relacionada, ao desenvolvimento de atitudes de convívio social, pois, 
a criança quando trabalha em grupo, melhora também a sociabilidade.

Os jogos e as atividades lúdicas tornaram-se significativas à medida 
que a criança se desenvolve, com a livre manipulação de materiais 
variados, ela passa a reconstruir, reinventar as coisas, o que já exige 
uma adaptação mais completa. Essa adaptação só é possível a partir do 
momento em que ela própria evolui internamente transformando essas 
atividades lúdicas, que é o concreto da vida dela, em linguagem escrita 
que é o abstrato. (PIAGET, 1998, p.158).

Pensar o lúdico como apenas prazer e diversão, sem desenvolvimento 
acadêmico é ingenuidade. Educação Lúdica é uma ação inerente na 
criança e no adulto. Como parte que auxilia muito a concepção do 
conhecimento em situações reais, a criança aprende no lúdico. Sendo 
assim, se utilizando então o lúdico em sala de aula, as brincadeiras 
e os jogos transformam-se num meio para realização da evolução 
educacional e do conhecimento sistematizados pelo educador,

Devemos oportunizar ritmos mais suaves com as crianças bem como a 
exploração do mundo da arte, promovendo a expressão, a comunicação, 
as linguagens e, sobretudo, o diálogo que a criança necessita para 
inserir-se enquanto sujeito que quer e sabe como conversar com o mundo 
através da imaginação e da fantasia. (COSTA, 2020,p.5)

Portanto, a ludicidade é de extrema relevância para o 
desenvolvimento mental da criança. Através das atividades lúdicas a 
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criança é livre para criar o seu mundo simbólico e é estimulada a 
fantasia e imaginação, desenvolvendo assim o cognitivo da criança. 
O educador deve olhar para o lúdico como um suporte a mais na arte 
de ensinar, inserindo o ato de brincar como um forte aliado de seus 
recursos pedagógicos. Pois os jogos e as brincadeiras podem auxiliar 
na transposição dos conteúdos para o mundo do educando, de acordo com 
Santos (2007), o lúdico serve de suporte para o educador, contribuindo 
para a reflexão dialética entre teoria e prática, possibilitando a 
reconstrução da práxis pedagógica,

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento 
da identidade e da autonomia da criança, desde muito cedo, pode se 
comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde ter determinado papel na 
brincadeira faz com que ela se desenvolva sua imaginação... A fantasia 
e a imaginação são elementos fundamentais para que a criança aprenda 
mais sobre a relação entre as pessoas. (BRASIL - RCNEI, vol. 2, p.22).

De acordo com o RCNEI, as brincadeiras desenvolvem a identidade 
e a autonomia das crianças, brincar é sério e deve ser encarado 
como tal, pois é uma importante forma de comunicação. O brincar deve 
ser visto como parte do ensino e aprendizagem e não apenas como um 
passatempo ou lazer, para isso é preciso que haja uma conscientização 
generalizada dos educadores e da sociedade, mostrando a importância 
da ludicidade no dia a dia das crianças e que essas brincadeiras podem 
contribuir em vários aspectos físicos, social, cultural, afetivo, 
emocional e cognitivo. Através das brincadeiras a criança pode 
vivenciar diferentes situações, onde permite ela compreender o mundo 
e a si mesmo, pois tem a oportunidade de desenvolver o raciocínio, 
a criatividade e a atenção, lembrando que para o aluno o lúdico, 
não se resume apenas lazer, mas sim são meios dele explorar os seus 
sentimentos de aprender.

EDUCAÇÃO EM vAlORES E A MORAlIDADE NA EDUCAÇÃO INfANTIl

A educação em valores é algo que perpassa todo o currículo 
escolar, desde a educação infantil, até mesmo no ensino superior, 
todavia, por mais que esteja inserido, o mesmo se apresenta de 
forma subjetiva, até mesmo no dito currículo oculto, fazendo com 
que a educação em valores seja algo trazida de forma unilateral 
pela conceituação de certo e errado pelos professores. Puig (1988) 
diz “[...] com frequência se associa a educação moral a formas 
educativas tradicionais; ela é vista como uma imposição heterônoma 
de valores e normas”, entretanto, a educação em valores, para que 
seja realmente parte do desenvolvimento humano e da autonomia dos 
mesmos, deve ser construída em um ambiente reflexivo, que se dá 
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através da legitimação de diversos pontos de vistas, ou seja, as 
relações sociais possibilitam que o sujeito consiga, através da 
reciprocidade, ter uma conduta ética perante a sociedade. 

Pensamos que a educação moral deve converter-se em um âmbito de reflexão 
individual e coletiva que permite elaborar racional e autonomamente 
princípios gerais de valor, princípios que ajudem a defrontar-se 
criticamente com realidades como violência, a tortura ou a guerra 
(PUIG, 1988, p.15)

Portanto, educar em valores está além de definir aos sujeitos o 
que é certo ou errado, sobretudo, através de posturas unilaterais 
que promovam a coação, consequentemente, afastando-os ainda mais da 
possibilidade de conquistar a autonomia. Em especial, às crianças na 
fase da educação infantil, momento tão único, que pode ser transformador 
ou cerceador, a considerar as posturas adotadas pelos docentes que 
ali se encontram. DeVries (1998) afirma que a escola é um ambiente 
extremamente favorável para a educação em valores, pois é um espaço 
de constante trocas de pontos de vista, possibilitando que a criança 
avance na construção da moralidade. Como já abordado acima, a educação 
em valores perpassa todo o currículo escolar, entretanto, o mesmo 
se faz necessário ser abordado de forma mais incisiva “ de modo que 
contribua para idealizar formas mais justas e adequadas de convivência” 
(PUIG, 1988, p.15), todavia, ao buscarmos algo mais efetivo dentro da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em especial as contidas nas 10 
competências da educação básica, ou melhor, as competências um, seis, 
sete, nove e dez, que trazem as seguintes descrições:

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 
sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar 
a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-
se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 
relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas 
ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões 
comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos 
outros e do planeta.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e 
aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de 
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários 
(BRASIL, 2018, p. 9-10)
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Logo, podemos observar que a proposta curricular perpassa toda 
a estrutura da educação básica, mas não há objetividade traduzida, 
ficando apenas no campo subjetivo daquilo que se almeja alcançar. O 
mesmo pode ser encontrado nos objetivos de aprendizagem ao longo da 
estrutura dos campos de experiências da educação infantil. Dessa 
forma, a BNCC aborda muito superficialmente a educação em valores, 
relegando aos docentes todo o empenho em traduzir isso em ações 
objetivas que realmente promovam uma educação moral efetiva. Para 
que realmente possamos entender do que se trata a educação em 
valores para o desenvolvimento da autonomia das crianças, recorremos 
à Piaget (1932/1994) e seu estudo sobre o juízo moral na criança.

Para Piaget toda a moralidade tem regras plenamente estabelecidas 
e partindo desse princípio, o autor utilizou o jogo para compreender 
a evolução moral (TOGNETTA, 2003), pois dessa forma, através da 
ludicidade, a criança ao jogar, passa a descentração, ou seja, 
toma consciência de novos pontos de vista e coordenar suas ações de 
acordo com as demais.

A legitimidade da regra do jogo está no contrato que se estabelece 
entre os jogadores, assim como as regras morais que são contratos com 
os outros. Na regra do jogo, o que há de moral é o respeito pelo outro 
que se traduz no respeito à regra (TOGNETTA, 2003, p.30)

Partindo dessa perspectiva contratual da regra do jogo, 
a educação infantil, através da sua especificidade, se torna um 
ambiente extremamente favorável para possibilitar as relações sociais 
necessárias para a descentralização da criança, consequentemente, 
favorecendo o desenvolvimento da autonomia. 

Piaget percebeu que, conforme a criança vai se desenvolvendo e ampliando 
sua maneira de se relacionar com as pessoas, deixa de conviver apenas 
com os adultos de referência (família), passando a incluir crianças de 
diferentes idades em sua relação (LEPRE et al, 2020, p.9)

 Nesse sentido, proporcionar um cenário em que a criança terá de 
lidar com diversas situações conflitantes e estimulá-la a compreender 
os diversos pontos de vista envolvidos em cada situação, poderá 
facilitar o processo de tomada de consciência. 

Entretanto, educar em valores deve estar além de histórias 
como morais e imposições normativas, não que essas histórias não 
tenham seu peso no processo educacional, mas é que estão distante 
da realidade da criança e esse afastamento não contribui para que 
ela consiga perceber os pontos de vista incutidos na história, 
tampouco ajuda impor à criança valores e regras que ela seguirá 
apenas em respeito a autoridade por medo de alguma punição, fato 
que traduz o respeito unilateral, consequentemente, a heteronomia. 
É necessário, para tal fim, um ambiente que promova a cooperação, 
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uma vez que a partir dessa iniciativa no ambiente escolar, a criança 
conseguirá afastar-se do seu egocentrismo e coordenar novos pontos 
de vista, possibilitando o desenvolvimento de sua moralidade (LEPRE 
et al, 2020) Nesse ínterim, Piaget (1932/1994) constatou em seus 
estudos três estágios, sendo o primeiro pré-moral, ou seja, que 
ainda não atende aos requisitos morais, mais encontrado em bebês 
que tem como característica principal, o prazer motor, típico do 
estágio sensório-motor descrito pelo autor. Encontrou também o que 
foi denominado de moral de heteronomia ou moral do dever, que em 
suas palavras “à moral de heteronomia e do dever puro corresponde, 
naturalmente, a noção de expiação para aquele cuja lei moral 
consiste, unicamente, em regras impostas pela vontade superior dos 
adultos e dos mais velhos” (PIAGET, 1932/1994, p.176) e concluindo, 
a moral da autonomia e da cooperação;

A moral do respeito mútuo, que é a do bem (por oposição ao dever) e da 
autonomia, conduz, no campo da justiça, ao desenvolvimento da igualdade, 
noção constitutiva da justiça distributiva, e da reciprocidade. A 
solidariedade entre iguais aparece, uma vez mais, como a origem de um 
conjunto de noções morais complementares e coerentes, que caracterizam 
a mentalidade racional. (PIAGET, 1932/1994, p.243)

Para Piaget, o desenvolvimento da moralidade se dá nas relações 
sociais baseadas no respeito mútuo, através da reciprocidade, ou 
seja, sem que a criança seja submetida a um regime autoritário, onde 
lhe é imposto toda sorte de regras coercitivas, incapacitando-a de 
refletir acerca de suas ações.

[...] parece-nos demonstrado que os educadores cujo ideal é que a 
cooperação tenha primazia sobre a coação, conseguem cumprir sua tarefa 
sem usar de sanções expiatórias e provam, assim, que a sanção por 
reciprocidade é profundamente compreendida pela criança. (PIAGET, 
1932/1994, p. 170).

Portanto, o professor tem um grande e desafiador papel no 
desenvolvimento da moralidade de seus alunos, sobretudo ao proporcionar 
um ambiente propício, que favoreça as relações sociais, bem como 
valer-se do respeito mútuo para estimulá-los. Assim, o currículo 
educacional deve possibilitar a interação ativa da criança com as 
propostas educacionais, logo,

[...] devemos considerar com seriedade a possibilidade de que programas, 
acentuadamente acadêmicos e centrados no professor, podem dificultar o 
desenvolvimento do entendimento interpessoal e da competência sócio-
moral das crianças. (DEVRIES, 1998, p.34)

As propostas educacionais, devem possibilitar com que a criança 
reflita sobre aquilo que está executando, agindo e interagindo de 
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forma ativa, afastando-se do modelo mecanicista, onde há um comando 
dado pela autoridade e que deve ser executado sem pensar. Reafirmamos 
assim, que a educação infantil e a escola em si podem promover 
avanços significativos no desenvolvimento da moralidade da criança, 
principalmente quando aliadas à brincadeiras e jogos, pois o ambiente 
lúdico facilita a aproximação da criança com o objetivo da educação 
em valores. Iremos discorrer sobre os jogos e brincadeiras e a sua 
importância na educação infantil na seguir.

CONSIDERAÇÕES fINAIS

O brincar na educação infantil não pode ser visto como uma 
atividade sem fim em si, deve estar compreendido dentro de um 
planejamento sistematizado, permeado pela intencionalidade 
pedagógica, mesmo em seus momentos livres, para tanto, é importante 
que o professor, educador, docente, enfim, qualquer pessoa que esteja 
direta ou indiretamente envolvido com a educação infantil tenha em 
seu arcabouço metodológico não apenas um grande conteúdo de jogos 
e brincadeiras para diversos fins, mas que compreenda também a sua 
estrutura cultural, que tenha fundamentação na teoria para que sua 
aplicação prática não seja inócua ou sem valor educacional. Portanto, 
aqui se abre um convite para o aprofundamento teórico-metodológico 
acerca daquilo que envolve o brincar na educação infantil, sua 
cultura e que assim possa ser refletido constantemente durante o 
processo de ensino-aprendizagem. 

Para além disso, é importante ressaltar que a brincadeira promove 
momentos de socialização, interação e que consequentemente. possibilita 
a autorregulação da criança, favorecendo a construção de valores 
morais para um convívio social embasado em valores universalmente 
aceitos, além disso, é nesse processo de troca durante o ato de 
brincar que que a criança consegue, paulatinamente, descentrar-se 
de si mesma, assumindo novos pontos de vista, desenvolvendo esquemas 
cognitivos que auxiliam na mediação desse desequilíbrio cognitivo 
e assim, avançando na tomada de decisões mais adequadas, portanto, 
desenvolvendo o juízo moral.

Para tanto, não podemos nos esquecer das palavras de Friedmann:

As brincadeiras e os brinquedos são portadores de valores que, geralmente, 
dizem respeito à cultura em que as crianças nasceram ou foram criadas 
[...] Todos esses brinquedos imprimem características multiculturais nas 
brincadeiras, até em uma mesma família. O repertório de cada criança ou 
de cada grupo infantil, ao mesmo tempo influenciado pelo que a natureza 
e o entorno oferecem, impregna-se da realidade doméstica (já que pais, 
mães, avós e aparentados provêm, geralmente, de diferentes realidades 
socioculturais), da cultura do grupo de convivência, da cultura divulgada 
por meio da mídia, da cultura universal (FRIEDMANN,2012, p.23-24).
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Logo, há importância de compreender que a criança não é um ser 
vazio, ela carrega uma cultura, além de cotidianamente reconstruí-la 
através da interação com novos conhecimentos e o brincar, possibilita 
que ela vá reconstruindo seus valores, sua história, seu meio de 
interação, de forma agradável, incluindo seus medos e anseios, 
dessa forma, o brincar ocupa parte importantíssima no que tange o 
desenvolvimento integral da criança, bem como a assunção de valores 
morais, parte dessa integralidade.

Portanto, para educar em valores na educação infantil, não 
basta propor um “certo e errado”, deve-se partir de uma proposta 
educacional que rompa com práticas voltadas para à transmissão 
de valores unilateral, que promova a cooperação e que dentro de 
todo esse amplo leque de atuação, que seja observado os aspectos 
culturais envolvidos, possibilitando assim uma melhor articulação 
entre aquilo que é vivido pela criança em seu meio social e aquilo 
que é apresentado a ela por meio da escola. 
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INTRODUÇÃO

Discussões sobre a educação como um direito da criança, desde seus 
primeiros meses de vida, além de muito recentes, no Brasil, também 
se encontram em uma crescente, nos últimos anos, influenciadas, entre 
outros motivos, por interesses políticos, econômicos e sociais, 
presentes na sociedade pós-moderna. 

Sobre isso, Horn e Barbosa (apud FOCHI, 2015) ressaltam que, 
com a complexidade da vida moderna, certos fatores, como a garantia 
de renda familiar para o sustento dos filhos, a interdependência 
econômica dos responsáveis pela criança e o ingresso da mulher 
no mercado de trabalho, impuseram às famílias, cada vez mais, a 
necessidade de buscar outros espaços educacionais para compartilhar 
a tarefa de educar e cuidar dos bebês.

No Brasil, o reconhecimento dos direitos da criança e a necessidade 
de garantir sua proteção integral passaram a ser não somente um 
dever da família, mas também de toda a sociedade e Estado, o que 
se deu após a promulgação da Constituição Federal (BRASIL, 1988), 
especialmente em seu artigo 227. Esse marco histórico resultou em 
diversos avanços, no que tange às leis, atendimento e construção de 
políticas públicas que contemplam o direito à educação das crianças 
de zero a seis anos.

Hoje,o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (BRASIL, 1990), a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 2020a), 
a qual trouxe um grande avanço, ao inserir a Educação Infantil como 
parte da Educação Básica2, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil - DCNEI (BRASIL, 2009), os quais se ampliaram, 
nas discussões das diretrizes de 1999, e a Base Nacional Comum 
Curricular - BNCC (BRASIL, 2017), compõem um conjunto de orientações 
para aprendizagens essenciais a todos os alunos da Educação Básica, 
no Brasil, seja de instituições públicas, seja de particulares.
2 Embora reconhecida como direito de todas as crianças, a Educação Infantil passou 
a ser obrigatória, a partir de 2016, apenas para as crianças de 4 e 5 anos. Essa 
extensão da obrigatoriedade se deu com a Emenda Constitucional nº 59/2009 e foi 
incluída na LDB, em 2013.
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Contudo, apesar do notório avanço em termos legais, no que diz 
respeito ao reconhecimento do direito à educação, nos primeiros anos 
de vida, outro desafio surge nesse contexto: a qualidade do atendimento 
e o papel das creches e pré-escolas para o desenvolvimento infantil.

A esse respeito, considera-se que a educação da criança pequena 
envolve dois processos simultâneos e indissociáveis: educar e cuidar 
(BRASIL, 2017).No entanto, ainda é possível encontrar currículos de 
instituições de Educação Infantil com diferentes concepções sobre 
seus objetivos educacionais, priorizando uma ou outra dimensão; 
conforme aponta Assis (2013), dentre elas, a que prevê a instituição 
de Educação Infantil enquanto extensão do lar, ou seja, o local onde 
os pais deixam as crianças para poder trabalhar e cujo objetivo 
principal são os cuidados vinculados à saúde, higiene etc., 
evidenciando, assim, o caráter assistencialista. 

Outra concepção ressaltada pela autora é a de preparar a criança 
para o Ensino Fundamental. Os currículos que compactuam dessa ideia 
pouco respeitam as especificidades e as necessidades psicológicas, 
fisiológicas, afetivas e sociais da criança, pois há uma preocupação 
excedente com as habilidades de leitura e escrita, limitando as 
experiências das crianças a atividades de recortes, exercícios de 
coordenação motora, uso de lápis e de papel. 

Tais concepções negligenciam o desenvolvimento integral da 
criança, suas necessidades psicossociais, valorizando um aspecto 
em detrimento de outro, no período quando a carência de estímulos 
adequados pode comprometer seriamente o desenvolvimento infantil. 
Além disso, tais concepções não são coerentes com os objetivos 
propostos pela legislação e teorias científicas as quais explicam o 
desenvolvimento humano, o que requer, portanto, pensar a formação do 
profissional como um dos fatores fundamentais desse processo. 

Dessa maneira, sendo a Educação Infantil a primeira etapa da 
Educação Básica, uma das condições para assegurar a qualidade no 
atendimento às crianças dessa faixa etária é oportunizar que os 
docentes, atuantes nesse contexto, conheçam os principais aspectos 
do desenvolvimento infantil, para poder desenvolver práticas 
educativas que possibilitem pleno desenvolvimento dos educandos, 
por meio de situações de aprendizagem que tenham como eixos 
estruturantes as interações e brincadeiras, atendendo às propostas 
da DCNEIs (2009) e BNCC (2017).

A BNCC traz contribuições, ao evidenciar o papel da experimentação 
e da ação infantil, ao retomar como eixos estruturantes da prática 
pedagógica as interações e a brincadeira, “experiências nas quais 
as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por 
meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, 
o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização.” 
(BRASIL, 2017, p. 35)
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Ao se refletir sobre a Educação Infantil, percebe-se que a criança 
é a essência desse contexto, contudo, nota-se que as pesquisas em 
torno dessa realidade têm-se debruçado no ponto de vista do professor, 
sendo fundamental a preocupação em voltar o olhar para a criança, 
na pesquisa, além de promover a modificação do olhar, um olhar que 
compreenda o seu desenvolvimento.Assinala Kishimoto (2010):

A criança, mesmo pequena, sabe muitas coisas: toma decisões, escolhe 
o que quer fazer, interage com pessoas, expressa o que sabe fazer e 
mostra, em seus gestos, em um olhar, uma palavra, como é capaz de 
compreender o mundo. Entre as coisas de que a criança gosta está 
o brincar, que é um dos seus direitos. O brincar é uma ação livre, 
que surge a qualquer hora, iniciada e conduzida pela criança; dá 
prazer, não exige como condição um produto final; relaxa, envolve, 
ensina regras, linguagens, desenvolve habilidades e introduz a criança 
no mundo imaginário. (KISHIMOTO, 2010, p.1).

Assim, contemplar a criança justifica-se pela necessidade de 
se conhecer, compreender e respeitar as suas diversas etapas de 
desenvolvimento e sua aprendizagem, principalmente no processo 
educacional. Portanto, justifica-se a elaboração deste artigo, tendo 
como fio condutor o brincar enquanto atividade central no trabalho 
pedagógico com crianças da Educação Infantil e suas relações com a 
educação em valores 

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INfANTIl NA PERSPECTIvA DA EPISTEMOlOGIA GENÉTICA

A epistemologia genética piagetiana constitui-se num arcabouço 
teórico e metodológico, sustentado por inúmeras e criteriosas 
pesquisas que fundamentam diferentes estudos, as quais em várias 
áreas, entre elas a Psicologia do Desenvolvimento. Ainda que o autor 
não tenha criado diretamente uma teoria ou proposta metodológica para 
a educação, várias são as contribuições para esse campo. Concordamos 
com Becker (2012), ao frisar que a epistemologia genética de Jean 
Piaget é capaz de realizar a necessária crítica a outras correntes 
epistemológicas (empirista e inatista) e indicar novos caminhos 
pedagógicos e didáticos, a partir dos notáveis avanços que ela 
produziu nas concepções de desenvolvimento e aprendizagem humanos.

No que diz respeito à atividade lúdica, para Piaget (1978), este é 
o berço obrigatório das atividades intelectuais infantis, sendo, por 
isso, indispensável à prática educativa. No curso do desenvolvimento 
infantil, as brincadeiras vão se complexificando, promovendo assim o 
desenvolvimento e a aprendizagem do sujeito. As diferentes formas 
de sua manifestação contribuem para suas estruturas básicas e as 
mudanças com que o sujeito irá se deparar, enquanto se desenvolve. 

Por isso, o brincar ganha destaque dentro de uma prática educativa, 
uma vez que a forma de comunicação da criança pequena se coloca à 
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frente do outro, numa posição ativa e capaz de desenvolver-se. Dessa 
forma, para dar ao brincar um caráter educativo, é preciso tomá-
lo com intencionalidade e seriedade, no trabalho direcionado às 
crianças. Ou seja, o brincar deve assumir, na prática do professor, 
um espaço convocatório das ações infantis, estimulando as ações 
mentais e interações múltiplas (MACEDO, 1995).

Piaget (1978) discorre com bastante rigor e detalhes acerca da 
origem e da evolução dos jogos, identificando-as como esquemas, de ação 
ou de pensamento, as quais, simultaneamente, seja por assimilação, 
seja por acomodação, criam uma relação de interdependência entre 
os dois processos, determinando o caráter adaptativo, imitativo ou 
lúdico. Assim, descreve:

O jogo começa, com efeito, desde os primórdios de dissociação entre 
a assimilação e a acomodação. Após haver aprendido a agarrar, a 
balançar, a lançar, etc. o que comportava ao mesmo tempo, um esforço de 
acomodação a situações novas e um esforço de repetição, reconhecimento 
e generalização, que constituem os elementos da assimilação, produz-se 
mais cedo ou mais tarde [...] o fato de a criança agarrar pelo prazer 
de agarrar, balançar pelo prazer de conseguir balançar, etc. [...] em 
resumo, repete suas condutas sem novo esforço de aprendizagem ou de 
descoberta, mas pela simples alegria de dominá-las, de dar em espetáculo 
sua própria potência e dê a ela submeter o universo. A assimilação 
dissocia-se assim da acomodação subordinando-a e tendendo a funcionar 
por si própria [...] (PIAGET, 1978, p. 208). 

Na visão de Piaget (1978), a relação da criança com o jogo é 
fundamental e essencial para seu desenvolvimento, pois as “brincadeiras” 
servem para que as crianças as assimilem e as transformem em realidade. 
De acordo com Giacometti, Barcelos e Dias (2013), um dos principais 
estudos sobre jogos infantis está na obra de Piaget, Formação do 
símbolo na criança, onde o autor traça as relações entre o jogo e 
o desenvolvimento intelectual infantil. Os autores, a partir dos 
estudos de Piaget, estabelecem que: 1. o jogo encontra finalidade em 
si mesmo, em que o jogador se preocupa mais com o resultado do que com 
o jogo; 2. pode ser considerada uma atividade espontânea, não havendo 
uma preocupação em relação com regras específicas; 3. constitui uma 
atividade que proporciona prazer; 4. o jogo possui uma certa falta 
de organização; 5. o comportamento da criança é livre de conflitos; 
6. no jogo, é possível encontrar motivações mais intensas.

Quando se levam em conta os estágios de desenvolvimento da criança, 
em especial o brincar na faixa etária de 0 a 5 anos, estabelecidos 
por Piaget, destacam-se dois estágios de formação cognitiva, que, de 
fato, estão atrelados à Educação Infantil: o sensório-motor, o qual 
se desenvolve do nascimento até os 2 anos, e o pré-operacional, dos 
2 aos 7 anos (PIAGET, 1990).

No primeiro estágio, a criança não possui capacidade simbólica, 
ou seja, “não apresenta pensamento, nem afetividade ligada a 
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representações que permitam evocar pessoas ou objetos na ausência 
deles.” (PIAGET, 1990, p. 11). Desse modo, a criança compreende o 
universo ao seu entorno, através das percepções e de movimentos 
adquiridos por meio dos órgãos sensoriais. No estágio sensório-motor, 
Piaget (1990) explana que ocorre uma interiorização do processo de 
assimilação, uma etapa essencial que resultará nos reflexos, pontos 
essenciais para o desenvolvimento cognitivo da criança. 

Trabalhando os exercícios dos reflexos, a criança poderá se sentir 
mais segura, o que servirá diretamente para avançar cognitivamente, 
quando serão iniciados seus primeiros hábitos. Isso ainda não pode 
ser considerado inteligência, mas o resultado de diversos esquemas 
intelectuais, pelos quais, além da assimilação, está ocorrendo a 
acomodação. A criança não será capaz de emitir juízo de valores em 
relação ao mundo e sobre seu entorno, entretanto, já é capaz de 
usar instrumentos para conseguir algo que deseja. O fim desse período 
ocorre entre 1 ano e meio e 2 anos de idade, quando se inicia o 
estágio pré-operacional (PIAGET, 1990).

No estágio pré-operacional, a criança já foi capaz de desenvolver 
a capacidade simbólica e, assim, pode começar a reconhecer os 
símbolos em suas variadas formas, adquirindo um certo grau de 
independência com respeito aos estímulos captados pelos seus 
sentidos. Nesses aspectos, jogos simbólicos são relevantes para 
o desenvolvimento intelectual da criança, pois, a partir desse 
estágio, conseguirá distinguir objetos e pessoas, dando-lhes nomes 
(PIAGET, 1990). Diferentemente do estágio anterior, descrito por 
Piaget, a linguagem – nesse novo período – é um fator essencial 
para o desenvolvimento cognitivo, no entanto, não é exclusivamente 
o único: será um mecanismo essencial para que a criança possa se 
adaptar ao contexto em que está inserida. Com base nesses preceitos, 
Piaget (1990, p. 83) disserta:

A linguagem e a função semiótica permitem não apenas a evocação, mas 
também, principalmente, a comunicação (linguagem verbal ou por gestos, 
jogo simbólicos entre diversas crianças, imitações recíprocas, etc.), 
o universo da representação já não é exclusivamente formado de objetos 
(ou de pessoas-objetos) como no nível sensório motor, mas igualmente de 
sujeitos, ao mesmo tempo exteriores de análogos ao eu, com tudo o que 
essa situação comporta de perspectivas distintas e múltiplas, que será 
preciso diferenciar e coordenar. 

Nesse sentido, demonstra-se que a linguagem é um mecanismo 
fundamental para que os aspectos intelectual, afetivo e social 
da criança sejam desenvolvidos. Nessa fase, as crianças conseguem 
internalizar suas ações e formar o pensamento representativo. De 
2 a 7 anos, a linguagem, quer oral, quer por gestos, serve para 
que as crianças possam evocar pessoas e objetos, os quais passam 
a fazer parte do plano conceitual concreto, deixando de integrar 
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somente o campo perceptivo, anteriormente contemplado pelo estágio 
sensório-motor (PIAGET, 1990).

Essas capacidades desenvolvidas pelas crianças, durante os 
primeiros estágios (sensório-motor e pré-operatório) preconizados 
por Piaget, apresentam-se na Tabela 1, como forma de resumir o 
entendimento antes exposto.

Tabela 1. Estágios do desenvolvimento da criança de 0 a 7 anos.

Estágio Idade Capacidades

Sensório-
motor

0 a 2 
anos

Conhecimento do mundo, a partir dos sentidos e 
habilidades motoras. Ao final desse período, é possível 

incluir representações mentais.

Pré-
operatório

2 a 7 
anos

Através do uso de símbolos, palavras e números, as 
crianças passam a representar aspectos do mundo. 

Relacionam-se por meio da sua perspectiva individual, 
na qual o mundo é fruto da percepção imediata. Inicia-

se a compreensão de passado e futuro.
Fonte: Adaptado de Piaget (1990).

O uso de jogos e brincadeiras na Educação Infantil possibilitará 
que as crianças avancem os estágios descritos por Piaget (1990), 
pois brincar estimulará a imaginação, o respeito, o desenvolvimento 
pessoal, social e cognitivo. Dentre as brincadeiras, podem ser 
citados a amarelinha, a cantiga de roda, a mímica, o faz de conta, 
a imitação, as dobraduras, a música, entre outros (MARTINS; SILVA, 
2021). O jogo deve ser inserido no cotidiano educacional; dessa 
maneira, a criança inicia sua tomada de decisão, atua na resolução de 
problemas, aprende a superar desafios e descobrir novas alternativas 
(SANTOS; PEREIRA, 2019).

Em cada disciplina, na Educação Infantil, é possível incluir 
brincadeiras específicas, como as destacadas no Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998b). Como exemplos, 
citam-se a música e as artes visuais, que podem e têm contribuído 
para atender a diversos propósitos. Através da música, é possível 
estimular as crianças a criar hábitos, atitudes e comportamentos 
simples, como “lavar as mãos antes do lanche, escovar os dentes, 
respeitar o farol etc.” (BRASIL, 1998, p. 47). Nas artes visuais, 
as crianças conseguem se expressar, se comunicar, e “atribuem 
sentido a sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por meio 
da organização de linhas, formas, pontos, tanto bidimensional como 
tridimensional.” Assim, atividades ligadas à musicalidade, como 
cantigas e histórias, e práticas relacionadas às artes visuais, 
como desenho, pinturas, formação de figuras por meio de massinhas e 
argilas, se complementam, atuando na formação pessoal e social. 

Borba (2007) afirma que as crianças podem se expressar de diferentes 
formas e muitos tipos de linguagem; nesse sentido, a brincadeira pode 
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ser um fator fundamental para esse crescimento. O autor salienta 
que as pinturas, danças, brincadeiras, gestos e olhares são formas 
de linguagens, as quais, de maneira lúdica, ultrapassam barreiras, 
permitindo maior desenvolvimento racional. 

É importante frisar que, com o avanço das tecnologias, outros 
recursos foram surgindo, de sorte que podem e devem ser aproveitados, 
em sala de aula, para estimular e auxiliar no desenvolvimento da 
criança. Navarro e Prodócimo (2012) apontam que, com a multiplicação de 
brinquedos eletrônicos e o surgimento dos videogames, as experiências 
até então vivenciadas pelas crianças foram modificadas, pois, além 
daquelas atividades lúdicas antes já praticadas, novas formas e meios 
de aprender se mostram possíveis. Com isso, a adaptação do professor 
também é fundamental, porque, conforme já mencionado anteriormente, 
a criança brinca, trazendo seu universo para esse momento, bem como 
suas vivências, medos e aspectos do dia a dia.

EDUCAÇÃO EM vAlORES E O BRINCAR

Para que a aprendizagem lúdica seja incluída como fator essencial 
nas creches e na pré-escola, é necessário haver sensibilidade do 
professor, o qual deverá estar atento “às necessidades e capacidades 
da criança e a sua aptidão para utilizar as contingências do meio 
a fim de dar a possibilidade de passar do que sabe fazer para o que 
não sabe.” (GUERESCHI, 2020, p. 477). Nesse sentido, professores(as) 
atuam como mediadores(as), propiciando espaço, tempo, planejando 
brincadeiras e materiais adequados para as faixas etárias, avaliando 
o perfil da turma, propondo regras para estimular os valores morais e 
propondo brincadeiras inclusivas, de maneira a possibilitar que todas 
as crianças participem. Navarro e Prodócimo (2012, p. 634) explanam 
um pouco mais sobre esse papel do professor, em sala de aula: 

O valor que determinadas brincadeiras terão para as crianças na 
escola dependerá muito de como elas serão encaradas, nesse contexto, 
pelos adultos que o frequentam. As formas de mediação realizadas pelo 
professor, a organização dos espaços e tempos da escola e dos materiais 
que se encontram ao alcance das crianças nos momentos de brincadeiras, 
são atitudes que podem fazer a diferença no brincar da escola.

Quando objetivamos um ambiente lúdico e pedagógico, de modo a 
contribuir para que a educação em valores ocorra diariamente e não 
apenas em momentos isolados e fragmentados, é imperioso direcionar 
a discussão para os processos psicológicos de construção de valores 
(ARAÚJO; PUIG; ARANTES, 2007).No entanto, os autores sinalizam a 
importância de fugirmos do lugar comum que vincula os valores à 
moralidade, pois, do ponto de vista psicológico, é possível construir 
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valores que não sejam morais, já que eles são diretamente associados 
a sentimentos que a criança nutre por certo ambiente ou pessoa.

Abordar a educação sempre está associado à construção efetiva 
de valores éticos desejáveis por uma sociedade que busca justiça 
social, igualdade e felicidade para todos. Para tanto, a Psicologia 
e a Educação precisam andar em sincronia, a fim de propiciar o 
desenvolvimento dos educandos, através de processos psicológicos 
para a construção desses valores. A Psicologia fornece elementos 
para o conhecimento da natureza e das relações humanas, ferramentas 
fundamentais para aqueles que procuram a efetividade dos processos 
educacionais. Nessa perspectiva, o pedagogo Puig define quatro tipos 
de práticas procedimentais e substantivas para a educação moral: as 
práticas de reflexividade, as práticas de deliberação, as práticas de 
virtude e as práticas normativas (PUIG, 2002).

O desenvolvimento de uma educação moral até hoje se dá pela 
aplicação dessas práticas morais definidas por Puig (2002). A prática 
da reflexividade tende a direcionar o educando a várias conclusões, 
a principal das quais pode ser vista como a construção de uma 
consciência de si mesmo, intensificando os valores de autenticidade. 
A prática deliberativa é aquela que concerne ao diálogo racional 
como forma de reconhecer a justiça e refletir sobre a convivência 
entre o grupo e a respeito da realidade do outro. Essa prática pode 
ser vista como o papel informativo na sala de aula e pode partir dos 
professores(as) e dos estudantes para eles mesmos. 

Com essa ação, objetiva-se formar estudantes autônomos para 
exercer seu papel na cidadania. As práticas de virtude buscam o 
movimento de construção e reconstrução de normas de convivência 
pelos próprios alunos, s tornando-os agentes da sua própria mudança, 
porque se compreende que tais normas só serão respeitadas, quando 
a sua função de organizar a convivência seja vista através das 
suas reais necessidades. Por fim, as práticas normativas fecham as 
práticas sugeridas por Puig, com a finalidade de promover o debate 
sobre as regras de convivência e, posteriormente, incentivar que 
os mesmos zelem para que elas sejam respeitadas (PUIG, 2002). 
Essas práticas morais não podem ser vistas somente como dever do 
professor, mas as ações devem ser organizadas e pensadas para todos 
os sujeitos da comunidade escolar, a fim de que o desenvolvimento 
pedagógico seja mais efetivo.

A educação moral é um tema transversal nas escolas e aparece até 
mesmo nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998a). Ela pode 
estar presente em diferentes espaços da escola, como nas finalidades do 
ensino, no regulamento escolar, nas regras e expectativas explícitas 
ou ocultas, nos julgamentos dos atos e critérios neles adotados, nos 
conflitos ocorrentes nas relações e nos critérios de sua resolução. 
Dentre esses diversos espaços, os valores morais são vistos de 
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maneiras diferentes e nem sempre possuem coerência entre si, porque, 
para definirmos questões centrais de ética, nós nos orientamos pela 
resposta ao questionamento “o que nos obriga a sermos bons?”. A 
questão concerne justamente na resposta que é individual e ancorada 
em diversas posições filosóficas ou ideológicas, nas quais estão os 
nossos valores morais (BUXARRAIS, 1997).

A construção dos valores morais nas escolas segue três linhas 
diferentes – os modelos baseados em valores absolutos, nos quais 
prevalece uma visão de mundo povoada por valores e normas de conduta 
imutáveis; o oposto dessa ideia, cujo modelo se baseia em valores 
relativos, em que as normas e condutas são valores subjetivos; e, 
por fim, os modelos mais aceitos, baseados na construção racional e 
autônoma de valores, quando se procura propor situações que facilitem 
o desenvolvimento da autonomia por parte do aluno (LEPRE, 2005). 
Nesse contexto, Buxarrais (1997, p. 86) discorre:

Se trata de trabajar la dimensión moral de la persona, y desarrollar y 
fomentar su autonomía, su racionalidad y el uso del diálogo como forma 
de construir princípios y normas, tanto cognitivos como conductuales 
– que afecten por igual al modo de pensar y de actuar – que orientem 
a las personas ante situaciones de conflicto de valor. (BRUXARRAIS, 
1997, p. 86).

Piaget, com efeito, também entende que a educação moral não 
deve constituir uma disciplina isolada, todavia, englobar diversas 
práticas, de modo a propiciar às crianças um desenvolvimento 
ativo, com a construção de uma escola que lhe permita experienciar 
situações com outras crianças que as façam experimentar situações de 
cooperação, democracia, respeito mútuo e, assim, individualmente, 
construir paulatinamente sua moralidade. Com base em Piaget, Puig 
(1998) concebe a educação moral como construção da personalidade 
moral, o que acrescenta um novo conceito às ideias de Piaget, que 
considera a educação moral como desenvolvimento. Ele complementa 
a ideia de Piaget, inserindo o ponto de que a educação moral deve 
pressupor as diferenças culturais de grupos culturais diversos, 
enfatizando o seguinte pensamento suplementar a respeito do assunto:

A educação moral como desenvolvimento entende que o domínio progressivo 
de formas de pensamento moral é um valor desejável em si mesmo e, sem 
dúvida nenhuma, o seu principal objetivo. Isso deve ser assim à medida 
que nos aproxima de raciocínios mais equilibrados e amplos, isto é, 
raciocínios mais justos… no entanto, vale destacar sua capacidade 
de fundamentar uma ideia de autonomia baseada na reflexão, e não na 
escolha, assim como sua eficácia para fundamentar a educação moral além 
das crenças concretas. Esta é, portanto, uma proposta muito útil em 
sociedades abertas, plurais e democráticas… 
A educação moral como desenvolvimento não esclarece muito quando se 
trata de considerar problemas morais contextualizados e concretos; 
não consegue localizar corretamente as aquisições morais das gerações 
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anteriores que parece lógico conservar e transmitir; tem dificuldade 
para acomodar elementos da personalidade moral tais como os sentimentos 
e as emoções ou, ainda, a necessidade de explicar a própria conduta 
moral. (PUIG, 1998, p. 72).

A partir dessa obra, é possível compreender uma nova forma de 
educação moral, aquela na qual o indivíduo constrói sua própria 
consciência moral autônoma e individual. Para tal, ressalta-se 
novamente a importância da formação do profissional da Educação para 
inclusão de atividades lúdicas que auxiliarão no desenvolvimento 
das crianças. Além disso, existe necessidade de que as instituições 
providenciem recursos educacionais, possibilitando que o professor 
adote diferentes metodologias didáticas, para cada faixa etária 
(BELO; NUNES, 2020).

Esses novos paradigmas da educação aumentaram a discussão a 
respeito da importância da formação de professores(as), que deve 
seguir alguns conceitos, a fim de melhorar suas práticas didáticas, 
como o papel da profissionalização e a educação continuada do pedagogo 
(DAY, 1999), o uso de práticas reflexivas para o desenvolvimento 
profissional (EVANS, 2002), a formação do professor pesquisador que 
trará novos olhares para a pedagogia (BANKS; MAYES, 2001), a inclusão 
de práticas pedagógicas para todos os níveis da educação (DAHLBERG; 
MOSS; PENCE, 1999) e a formação de profissionais habilitados com 
especialidades voltadas para a sua realidade (DAHLBERG; MOSS; 
PENCE, 1999, KISHIMOTO, 2005). Entretanto, a realidade dos cursos de 
Pedagogia, no Brasil, não segue essas diretrizes de modo integral, 
e acaba errando na formação desses profissionais.

A formação básica de um pedagogo possui entre 58% e 70% da 
carga horária do curso,10% de estágio, enquanto as habilitações, 
de 10% a 16% (KISHIMOTO, 2005). A problemática existente é a falta 
de especificidade desses cursos, com a sua carga horária inflada 
de disciplinas de formação geral, repetidas nos quatro semestres 
iniciais, as quais apresentam uma sucessão de fatos lineares, 
sem direcionar seu foco para a pedagogia infantil, na verdade. 
Entende-se que a exposição desses fatos, tratados de forma teórica 
e positivista, não contempla o contexto da criança até os seis anos 
e, assim, prejudica a formação do pedagogo (BRUNER, 1996).

A superposição e a fragmentação de conteúdos são constantes, sem 
eixos integradores para a formação do adulto, futuro(a) professor(a), 
com a criança. A formação do pedagogo possui, conforme se frisou, 
praticamente 2/3 de sua carga horária em formação pedagógica geral, 
restando apenas de 10% a 16% para a sua formação específica, gerando 
um reprodutivismo pragmático e perdendo especificidade, não dando 
conta dos conteúdos tanto da formação do(a) professor(a) quanto 
da criança, para uma faixa etária tão ampla (KISHIMOTO, 1996). A 
pedagogia da Educação Infantil deveria buscar novos olhares para 
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seus cursos de formação, procurando tratar de concepções sobre 
criança e Educação Infantil, suas práticas e formas de gestão 
e supervisão, que atendam às crianças pequenas, de creches, ou 
as maiores, dos centros infantis (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 1999). 
Essas práticas integradas possibilitam um maior entendimento da 
criança como ser ativo, portador de identidade e de cultura, o qual 
se distingue da abordagem de áreas disciplinares que segmenta o 
conhecimento (KISHIMOTO, 1996).

CONSIDERAÇÕES fINAIS 

É muito difícil, sem uma observação empírica, direta sobre os 
dados, analisar de que modo o ser humano se estrutura intelectualmente.

Mais uma vez, devemos refletir sobre a importância do protagonismo 
infantil, no sentido de agir sobre o mundo com mais liberdade 
de expressão, com maior espontaneidade, segundo nossas próprias 
reflexões, inspiradas pela teoria piagetiana. Portanto, isso não 
significa que devemos deixar a criança apenas brincar livremente, nos 
espaços escolares, mas que essas brincadeiras podem ter objetivos 
específicos e a intervenção da professora pode acontecer. 

Dessa maneira, o professor deve planejar atividades que propiciem 
condutas investigativas e criativas, de pesquisa, ou seja, a criança 
precisa ser ativa, durante as atividades dirigidas, não somente 
reproduzindo modelos prontos, de modo mecanicista, como ainda ocorre 
em muitas escolas. Por isso, Piaget preconiza que brincar é uma 
ferramenta de aprendizagem da criança. Ademais, a conduta lúdica é a 
principal forma de a criança se comunicar, na primeira infância, e 
os professores precisam ficar atentos a isso, para que possam mapear 
a zona de interesse dos pequenos indivíduos e compreendê-los. 

Como o brincar é um direito das crianças, é essencial que o 
professor entenda que o brincar é uma atividade dinâmica, em constante 
movimento e transformação, que ajuda no desenvolvimento infantil e 
pode colaborar na educação de valores das crianças. 

A brincadeira pode oferecer para as crianças uma gama de situações; 
pode favorecer o desenvolvimento cognitivo, social, emocional, de 
valores e outros. Brincando, a criança pode experimentar a vida 
real; logo, quando brinca com seus pares, a criança interage com as 
outras crianças, facilitando o convívio social. 

Por sorte, toda criança gosta de brincar, afinal, é da natureza 
dela; na verdade, a criança aprende brincando, porque isso faz parte 
do processo de formação da criança e constitui, sem dúvida, uma 
forma prazerosa de aprender.
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O PlANEJAMENTO NA PRÁXIS PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INfANTIl

Juliana Isis Zechmeister da Costa

UNESP - Assis, SP - Brasil

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo refletir sobre o processo de 
planejamento na práxis pedagógica na educação infantil, a partir da 
premissa de que planejar é uma ação fundamental nesta etapa educativa. 
O planejamento é um processo contínuo de exercício do refletir, do 
agir, e do refletir e agir novamente, configurando-se como uma ação 
dialética. Para Vasconcellos (2002), planejar envolve intencionalidade 
uma vez que antecipa mentalmente uma ação que se pretende realizar, 
permitindo que o sujeito aja em função daquilo que pensou.

O planejamento, enquanto construção-transformação de representações, 
é uma mediação teórico-metodológica para a ação, que, em função de 
tal mediação, passa a ser consciente e intencional. Tem por finalidade 
procurar fazer algo vir à tona, fazer acontecer, concretizar, e para 
isto é necessário “amarrar”, “condicionar”, estabelecer as condições – 
objetivas e subjetivas- prevendo o desenvolvimento da ação no tempo[...] 
no espaço [...] as condições materiais [...] e políticas [...], bem 
como a disposição interior (desejo, mobilização) para que aconteça. 
(VASCONCELLOS, 2012, p.42)

No ato de planejar está presente a dialética da ação humana, de 
forma consciente e intencional, considerando a ação e a reflexão. 
(VASCONCELLOS, 2012). Para que o planejamento seja efetivo é 
importante que a realidade do objeto de planejamento seja conhecida 
e contextualizada, assim, ao considerarmos o planejamento na práxis 
pedagógica da Educação Infantil, é necessário observar que a mesma 
envolve desde a análise dos documentos norteadores da Educação Infantil 
até o conhecimento da realidade que será objeto do planejamento. 

O planejamento escolar, em qualquer etapa, deve ser flexível, 
respeitando os momentos e as particularidades de todos os envolvidos 
no processo de ensino e aprendizagem, o que garantirá um equilíbrio 
nas ações, quando for necessário reavaliar o processo de planejamento. 
Neste sentido, o professor precisa reconhecer que o planejamento é 
um instrumento articulador da teoria e da prática, sendo possível 
prever e decidir sobre as ações pedagógicas adequadas em cada 
momento da práxis. 

Sem o planejamento, o processo de ensino e aprendizagem perde o 
fundamento do agir e limita-se a intuição do educador, que, a partir 
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do espontaneísmo, desenvolverá atividades que não permitem a reflexão 
sobre a ação educativa, que deve envolver a relação entre a prática e 
a teoria, visando a ideia de unidade e complementaridade. É preciso 
compreender que uma sustenta-se na outra e fornece instrumentos para 
considerar determinadas intervenções pedagógicas com propriedade 
adequadas à situação correspondente. 

Para refletir e dialogar com colegas professores de educação 
infantil sobre o tema, desenvolvemos este artigo a partir de dois 
eixos: 1) os fundamentos legais da educação infantil no Brasil e 
sua relação com o planejamento e 2) o planejamento no dia a dia da 
educação infantil.

OS fUNDAMENTOS lEGAIS DA EDUCAÇÃO INfANTIl NO BRASIl E SUA RElAÇÃO COM O PlANEJAMENTO

Nas últimas décadas, a Educação Infantil no Brasil passou a 
ganhar destaque no campo educacional, buscando superar uma educação 
assistencialista e passando a assumir as especificidades que envolvem 
o desenvolvimento infantil integral observando e interagindo com os 
aspectos físicos, sociais, emocionais e cognitivos. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 
9394/96, o artigo 29 define que:

a Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica e deve ser tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) 
anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade.(BRASIL, 1996)

Destaca-se ainda o Art. 30, que define que a educação infantil será 
oferecida em: I - Creches, ou entidades equivalentes, para crianças 
de até três anos de idade; II - Pré-escolas, para as crianças de 4 
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade. Em seu artigo 31, a LDB 9394/96 
prevê ainda: a avaliação dos alunos da educação infantil mediante 
acompanhamento pedagógico, observações diárias registradas, carga 
mínima de 800 (oitocentas) horas divididas em 200 (duzentos) dias 
letivos em uma jornada de 4 a (quatro) a 7(sete) horas por dia, 
controle de frequência com no mínimo de 60% (sessenta) de presença 
e documentação que ateste o desenvolvimento da criança. 

É possível observar que a Educação infantil, a partir da LDB, 
deixou se ser, ao menos ao nível da legislação, apenas um espaço 
onde as crianças recebiam assistência e passou a ser concebida como 
um locus essencial ao desenvolvimento infantil, se constituindo 
enquanto uma etapa educativa da educação básica.

Considerando a LDB, o Ministério da Educação e do Desporto 
elaborou e entregou no ano de 1998 o Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) visando destacar metas 
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de qualidade e contribuir com o processo de ensino e aprendizagem 
nas instituições de Educação Infantil. O RCNEI foi divulgado como 
um guia educacional no qual foram definidos objetivos, conteúdos 
e orientações pedagógicas aos professores e auxiliares que atuam 
junto a crianças de até 6 (seis) anos. 

O RCNEI contribui e amplia as discussões sobre a educação infantil 
a partir das práticas pedagógicas destacando que as mesmas devem 
estar embasadas nos seguintes princípios:

• o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas 
nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, 
étnicas, religiosas etc.; • o direito das crianças a brincar, como 
forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação 
infantil; • o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, 
ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à 
comunicação, à interação social, ao pensamento, à ética e à estética; • 
a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas 
mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; 
• o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e 
ao desenvolvimento de sua identidade. (RCNEI, volume 1, pág. 13, 1998)

Após a implantação do RCNEI (1998), o Ministério da Educação 
e Secretaria da Educação Básica fixam as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil na Resolução nº 5, de 17 de 
dezembro de 2009, com o objetivo de estabelecer as Diretrizes para 
a Educação Infantil que devem ser observadas no desenvolvimento das 
propostas pedagógicas na educação infantil. 

Desta forma, as Diretrizes norteiam o trabalho pedagógico 
na elaboração, planejamento, execução e avaliação das propostas 
pedagógicas e curriculares de Educação Infantil e destaca que a 
proposta pedagógica ou o projeto político pedagógico é um plano 
orientador que define metas e estratégias do processo de ensino 
aprendizagem e deve ser formulado coletivamente com a participação 
da gestão escolar, professores e comunidade. 

As Diretrizes destacam que a proposta pedagógica deve garantir 
sua função sociopolítica, para que os alunos possam usufruir dos 
seus direitos civis, humanos e sociais, que a educação possa ser 
compartilhada entre escola e família, que a aprendizagem possibilite 
e amplie os saberes dos alunos em diferentes naturezas, que promova a 
igualdade ao acesso a bens culturais e sociais e construa novas formas 
de sociabilidade e subjetividade no tocante ao rompimento de relações 
de dominância etária, econômica, social, cultura e de gênero. 

As DCNEI, em seu Art. 9., destacam que os eixos norteadores 
das práticas pedagógicas na Educação Infantil são as interações e 
as brincadeiras, e que tais experiências servem de apoio para as 
crianças construírem e apropriarem-se de conhecimentos por meio das 
interações com o meio e assim terem a oportunidade de desenvolver 
suas aprendizagens e socialização. 
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Posteriormente a implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil, o Governo Federal homologa a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) no dia 20 (vinte) de dezembro de 2017, com o 
objetivo de definir o que todos os alunos têm o direito de aprender, 
servindo de base e referência na elaboração de currículos em todas 
as redes educacionais do país.

A BNCC está prevista na Constituição de 1988, nas LDB e nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais e no Plano Nacional de Educação e 
deve ser obrigatoriamente observada na elaboração e implantação de 
Currículos das redes públicas, privadas, urbanas e rurais. 

De acordo com o texto introdutório da BNCC:

A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo 
que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais 
que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades 
da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de 
aprendizagens e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o 
Plano Nacional de Educação (PNE). (BNCC, pág. 7, 2017).

Observando que a BNCC orienta a Educação Básica, destaca-se que 
a inclusão da Educação Infantil na BNCC é um marco importante no 
desenvolvimento das concepções pedagógicas voltadas para a Educação 
Infantil onde o educar e brincar e o cuidar são indissociáveis ao 
processo educativo, articulando as experiências das crianças e seus 
conhecimentos prévios as propostas pedagógicas. 

Diante disso, observamos a necessidade da intencionalidade 
educativa em toda a etapa da Educação Infantil e destacamos que a BNCC 
assegura seis Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação 
Infantil a partir dos eixos norteadores interação e brincadeira: 
conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

Tal intencionalidade parte da atuação do professor, ação essa 
que permite a reflexão, o planejar, o executar, o avaliar e o mediar 
e visa garantir a diversidade de ações pedagógicas que promovam o 
pleno desenvolvimento do aluno. 

A organização curricular da BNCC para a Educação Infantil define, 
pautada nos eixos norteadores interação e brincadeiras (previstos 
no DCNEI) e nos direitos de aprendizagem, os campos de experiências 
que visam interligar as experiências concretas, os conhecimentos 
prévios aos conhecimentos de que fazem parte do patrimônio cultural. 
Sendo assim, destacamos os campos de experiência: o eu, o outro, e 
o nós; corpo, gesto, e movimentos; traços, sons, cores e formas; 
escuta, fala, pensamento e imaginação; espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações. 

Considerando as legislações abordadas, compreendemos que a Educação 
Infantil necessita de um olhar reflexivo diante do planejamento e 
execução da ação pedagógica. Tal planejamento precisa ser pautado nas 
propostas pedagógicas elaboradas à luz dos documentos que organizam 
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a Educação Infantil no Brasil e sendo assim, é preciso observar as 
concepções sobre a criança, o educar, o cuidar e o desenvolver.

Cabe destacar que o planejamento na Educação Escolar se divide 
em níveis de abrangência, de acordo com Vasconcellos (2022): 
Planejamento do Sistema de Educação: de maior abrangência, de 
acordo com a Políticas Educacionais; Planejamento da Escola: Projeto 
Político Pedagógico ou Proposta Pedagógica; Planejamento Curricular: 
Parte da Políticas Educacionais e incorpora os diversos componentes 
curriculares; Projeto de Ensino aprendizagem: Plano de aula ou plano 
didático; Projeto de trabalho: Ação Educativa, baseada em projetos 
que são desenvolvidos com objetivos específicos tem determinado tempo 
de ação e Planejamento Setorial: Define-se pelos setores da escola e 
deve estar referido ao Projeto Educativo da Escola. 

Sendo assim, o planejamento do professor precisa estar de acordo 
com os documentos que organizam a prática da ação educativa na 
Educação Infantil, desde documentos legais como aqueles que compõem 
o Projeto Político Pedagógico. 

Ao observar o planejamento o professor precisa compreender que 
a ação de planejar não se restringe ao preenchimento de papéis e 
cumprimento de tarefas burocráticas. É preciso ter em mente que esta 
é uma etapa contínua de total importância no processo de ensino 
aprendizagem, pois possibilita ao professor conhecer e refletir sobre 
a realidade da sua sala de aula, definir suas metas e objetivos, 
elaborar estratégias pedagógicas coletivas e individuais, mediar e 
avaliar a ação educativa e por fim nortear as ações seguintes buscando 
sempre atingir os objetivos junto aos seus alunos. No Planejamento 
é ainda possível definir a metodologia a ser abordada, os recursos 
necessários, o tempo, os espaços que serão utilizados. 

Quando o professor consegue dialogar com seu planejamento 
relacionando-o com a teoria e a prática em sala de aula é possível 
mediar a ação educativa, tornando-a eficiente e objetiva. Desta 
forma, podemos destacar que a ação de planejamento possibilita a 
retomada reflexiva do processo de ensino aprendizagem. 

O PlANEJAMENTO NO DIA A DIA DA EDUCAÇÃO INfANTIl

O planejamento na Educação Infantil deve destacar o cuidar, 
o ensinar, o aprender e deve considerar a relação professor-
aluno, uma vez que a criança é um sujeito histórico marcado pelo 
meio social em que se desenvolve. Sendo assim, a referência de 
interação social será fundamental no processo de amadurecimento e 
na construção dos conhecimentos.

O RCNEI destaca que “ [...] a instituição de educação infantil 
[...] cumpre um papel socializador, propiciando o desenvolvimento 
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da identidade das crianças, por meio de aprendizagens diversificadas, 
realizadas em situações de interação. (BRASIL, 1998, p.23)

As Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Básica 
ressaltam que:

O Currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de 
práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças 
com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 
científico e tecnológico, Tais práticas são efetivadas por meio de 
relações sociais que as crianças desde bem pequenas estabelecem com 
os professores e as outras crianças, e afetam a construção de suas 
identidades. (BRASIL, 2013,p.86)

A BNCC (2017) também considera indispensável a construção da 
relação professor-aluno, diante do exposto: “Ao observar as interações 
e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível 
identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das 
frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções”. 
(BRASIL, 2017,p.37) 

Contudo, é preciso que o professor esteja atento quanto a sua 
postura mediadora, intervindo pedagogicamente nas situações de 
brincadeiras, conversas, conflitos e interação, a fim de promover a 
troca de experiências buscando o desenvolvimento da linguagem, do 
pensar, do refletir e da expressão. 

O brincar também tem grande destaque no planejamento no dia 
a dia da Educação infantil considerando que a brincadeira é uma 
linguagem universal da criança e pode ocorrer tanto no campo da 
imaginação como na realidade. Contudo, para que possa ocorrer no 
campo da imaginação é necessária a linguagem simbólica e a imitação 
da realidade. 

As DCNEI e a revisão nº20 de 2009, acrescentam no exposto acima 
que: “[...] as crianças precisam brincar em pátios, quintais, praças, 
bosques, jardins e praias, e viver de experiências de semear, plantar 
e colher frutos de terra, permitindo a construção de uma relação de 
identidade, reverência para com a natureza. Elas necessitam também 
ter acesso a espaços culturais diversificados[...]”. (BRASIL, 2009)

Desta forma, destaca a necessidade de incluir no planejamento 
diversos momentos de brincadeiras, tanto livres como direcionadas. 
O professor precisa interagir com o aluno durante a brincadeira 
e propor experiências que promovam a autonomia, a autoestima e a 
identidade pessoal. Estas e outras questões acerca das brincadeiras 
são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo partindo da ideia 
do concreto para o abstrato. 

Assim, as brincadeiras possibilitam a ideia de construção, 
criação, imaginação, realização e comunicação. Cabendo ao professor 
explorar cada momento e enriquecer a rotina escolar. 
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O cuidar tão presente no planejamento da Educação Infantil, se 
dá por uma questão de direito abarcado na Constituição de 1988, que 
declara no Art. 277:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988)

Sendo assim, a escola é responsável por cuidar e deve estar 
em planejamento este momento essencial para a vida da criança. O 
cuidar expressa o respeito à dignidade humana além de estabelecer 
a formação para as competências básicas para a criança aprender a 
cuidar de si. O planejamento do cuidar implica também na construção 
do vínculo do professor com o aluno, pois implica na relação 
com o outro o ato de confiar suas necessidades e a capacidade do  
outro em cuidar.

O currículo da Educação Infantil deve ser elaborado respeitando 
os documentos que norteiam esta etapa da Educação Básica. De acordo 
com as DCNEI, “a proposta pedagógica ou projeto político pedagógico 
é o plano orientador das ações da instituição e define as metas que 
se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que 
nela são educados e cuidados. (2010, p.13)

É necessário que haja a intencionalidade no planejamento diário 
concebendo que este é o momento de colocar em prática as estratégias 
pedagógicas que estruturam o cotidiano escolar. O currículo da 
Educação Infantil também deve garantir que as práticas pedagógicas 
ocorram de forma não fragmentada possibilitando o desenvolvimento 
das experiências a partir da relação do aluno com o meio. Para 
tanto, é necessário que o planejamento vá além da burocratização, e 
que permita organizar atividades a partir da proposta curricular. 

Um bom planejamento das atividades educativas favorece a formação de 
competências para a criança aprender a cuidar de si. No entanto, na 
perspectiva que integra o cuidado, educar não é apenas isso. Educar 
cuidando inclui acolher, garantir a segurança, mas também alimentar a 
curiosidade, a ludicidade e a expressividade infantis.(DCNEI, Relatório 
Histórico, 2009, p.9)

Na educação infantil as ações pedagógicas estabelecem uma 
integração curricular com os objetivos gerais de cada etapa e 
o planejamento norteia os campos de experiências propostos na 
BNCC. Cada campo de experiência proposto na BNCC traz consigo os 
objetivos de aprendizagem, mas é à luz do planejamento que as ações 
e intervenções pedagógicas se tornam intencionais. É preciso que 
o professor encontre e reflita sobre essa intencionalidade, pois, 
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ao contrário, o planejamento não servirá como norte do processo de 
ensino aprendizagem e deixará de ser um instrumento para tornar 
unidade única a prática e a teoria.

Dentro do planejamento diário na educação infantil, o professor 
também precisa observar a versatilidade e a necessidade do espaço. 
Sendo assim, as atividades pedagógicas precisam ser estruturadas 
em espaços coerentes a aplicação. É necessário que o professor 
tenha em seu planejamento a demanda que cada espaço traz e o quanto 
poderá integrar o desenvolvimento da práxis com a versatilidade de 
cada ambiente. 

É preciso explorar os ambientes diferentes da escola, para que 
os alunos possam vivenciar diferentes contexto de relação com o 
próprio corpo e com a interação com os outros. Esses espaços devem 
propiciar o desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo. 
Desta forma, os espaços explorados precisam ser lúdicos, dinâmicos, 
aconchegantes e livres, oportunizando as brincadeiras diversificadas, 
o repouso, a concentração, os desafios entre outras propostas que 
permitem o desenvolvimento integral do aluno.

Cabe ao professor criar contextos que explorem os ambientes de 
maneira significativa, ampliando a visão de mundo dos alunos, pois o mesmo 
ambiente pode ser utilizado com objetivos diferentes, ressignificação 
do contexto e possibilidade de diferentes integrações sociais. 

No planejamento o professor prevê e explora os recursos necessários 
para cada atividade, assim como a acessibilidade dos mesmos. Os 
materiais constituem-se instrumentos importantes na ação educativa, 
uma vez que a partir deles o professor dinamiza as estratégias e 
cria momentos de aprendizagem significativos. 

Compreendemos que a etapa da educação infantil trabalha a relação 
do concreto e é a partir da exploração dos recursos que é possível 
identificar a construção do conhecimento das propriedades de cada 
material, ressignificar sua função, atribuir novos significados a 
partir da transformação que cada recurso pode sofrer diante da 
proposta de cada atividade.

Se de um lado (os recursos), possuem qualidades físicas que permitem 
a construção de um conhecimento mais direto e baseado na experiência 
imediata, por outro lado, possuem qualidades outras que serão conhecidas 
apenas pela intervenção dos adultos ou de parceiros mais experientes. 
(DCNEI, 1998. p. 71)

A organização do tempo deve prever uma rotina equilibrada das 
horas que os alunos passam dentro da escola. Essa organização deve 
estar integrada ao planejamento das ações pedagógicas e indissociável 
a antecipação das situações que podem emergir no contexto escolar. 

Sem o planejamento minucioso do tempo que ação pedagógica tem 
o professor perde-se no processo educativo e corre o risco de 
impossibilitar o desenvolvimento do aluno. As ações pedagógicas 
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precisam prever o antes e o depois de cada atividade, para que o 
aluno possa atingir os objetivos propostos ou que o professor possa 
refletir sobre as lacunas que fizeram parte deste momento. 

O tempo é um ponto fundamental no planejamento do professor, pois 
esse evidencia a práxis e é capaz de realinhar todo o processo de 
ensino aprendizagem. Desta forma, o professor precisa ficar atento 
e integrar sua ação observando cada etapa do que foi planejado. O 
tempo é o que possibilita assegurar as condições para a organização 
do cotidiano buscando equilibrar todos os momentos sem dar a um ou 
a outro maior ênfase sem a real necessidade. 

No planejamento as DCNEI destacam também a relação entre a 
escola e a família, pois o período de adaptação escolar necessita 
do envolvimento dos professores e dos responsáveis, para que as 
crianças se sintam seguras, diminuindo assim o processo de estresse 
que ocorre com a ida à escola. A interação da família na escola 
ajuda o professor a compreender alguns comportamentos e hábitos dos 
alunos. Por isso, é essencial que no planejamento do professor tenha 
um espaço específico para o acolhimento da família e os diálogos 
contínuos, seja através de recados ou pessoalmente. 

A perspectiva do atendimento aos direitos da criança na sua integralidade 
requer que as instituições de Educação Infantil, na organização de 
sua proposta pedagógica e curricular, assegurem espaços e tempos para 
participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito 
e a valorização das diferentes formas em que elas se organizam. 
(BRASIL, 2013, p.92).

O processo de avaliação também deve iluminar o planejamento do 
professor, pois a partir dele é possível refletir sobre a prática 
pedagógica visando encontrar caminhos para orientar o processo de 
ensino aprendizagem. 

A avaliação, conforme estabelecido na Lei nº 9.394/96, deve ter a 
finalidade de acompanhar e repensar o trabalho realizado. Nunca é demais 
enfatizar que não devem existir práticas inadequadas de verificação 
da aprendizagem, tais como provinhas, nem mecanismos de retenção das 
crianças na Educação Infantil. Todos os esforços da equipe devem 
convergir para a estruturação de condições que melhor contribuam para 
a aprendizagem e o desenvolvimento da criança sem desligá-la de seus 
grupos de amizade. (BRASIL, 2009, p.95)

Por último e não mesmo importante, no planejamento do professor 
é necessário incluir o acompanhamento da continuidade do processo e 
educação, buscando garantir estratégias pedagógicas adequadas aos 
diferentes contextos e momentos vivenciados pelos alunos. 

É preciso garantir que o trabalho pedagógico possa mediar o processo 
de ensino aprendizagem articulando a transição entre a Educação infantil 
e o Ensino Fundamental. Enfim, esta última etapa do planejamento 
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consolida todas as outras possibilitando a continuidade do processo 
de ensino aprendizagem e a concretização das ações pedagógicas. 

CONSIDERAÇÕES fINAIS

Consideramos que o planejamento na Educação Infantil precisa 
assumir uma intencionalidade e deve destacar a reflexão da ação 
educativa. Somente assim, diante deste processo é que podemos 
considerar que a teoria e a prática sejam uma só unidade no planejamento 
assim articulando a práxis pedagógica. 

Destacamos que o planejamento na Educação Infantil deve ser 
pautado nos documentos legais que estabelecem uma normativa em 
relação a todo processo de ensino aprendizagem. É preciso que o 
professor considere o planejamento um instrumento indissociável 
de prática pedagógica, pois este norteará todo o processo ensino 
aprendizagem, levantará as questões anteriores e posteriores de toda 
ação educativa, cumprirá seu papel de articular as relações em sala 
de aula, possibilitará a organização do tempo, espaços e recursos 
utilizados em cada etapa do plano, permitirá a reflexão da ação 
educativa e o acompanhamento da continuidade do processo de ensino 
aprendizagem e oportunizará a concretização das ações pedagógicas. 

Enfim, a práxis na educação infantil está articulada ao 
desenvolvimento do planejamento à luz de toda ação de reflexão sobre 
a prática e sobre o caminho que o professor pretende trilhar para 
efetivar de forma intencional todo um processo de ensino aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO

Por longos anos, a Educação Infantil ocorreu sem uma finalidade 
definida, ou seja, era tida apenas como uma forma de cuidados e 
divertimento para as crianças, mas os anos se passaram e ocorreram 
muitas mudanças dentro do processo educacional infantil. 

Com as alterações propostas na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), em 2017, se passou a pensar em adequadas práticas para 
a educação infantil, “parte do trabalho do educador é refletir, 
selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das 
práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que 
promovam o desenvolvimento pleno das crianças” (BRASIL, 2017, p.39) 

Hoje se entende que o que a criança aprende do zero aos seis 
anos de idade é um aprendizado único e é um período em que o cérebro 
da criança mais se desenvolve e se transforma, constituindo-se na 
base de formação para o desenvolvimento de um cidadão adulto, daí 
a importância em se pensar nos espaços educacionais de forma mais 
cuidadosa. Nessa perspectiva, a organização escolar permite pensar 
em um ambiente propício para o engajamento da criança de forma 
ativa nas relações sociais entre professor e aluno e as demais 
configurações possíveis. (TELES, 2019)

É importante nesse período que as educadoras tenham consciência 
da importância do papel que elas exercem dentro desse processo 
educacional, pois, é por meio de um ambiente organizado, estruturado, 
acolhedor, intencional e com uma escuta mais sensível por parte das 
educadoras que a criança terá a oportunidade de se desenvolver e 
de aprender de maneira satisfatória. De acordo com Frago (2001) o 
espaço escolar:

O espaço físico não apenas contribui para a realização da educação, 
mas é em si uma forma silenciosa de educar. [ ]...este não é apenas um 
“cenário” onde se desenvolve a educação, mas sim “uma forma silenciosa 
de ensino” (FRAGO, 2001, p. 152).

Esse estudo tem como objetivo conhecer e discutir a importância 
da organização do espaço e do tempo na Educação Infantil de forma que 
ele atenda de maneira satisfatória todos os envolvidos no processo 
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sem distinção de raça e etnia. E para melhor elaborar esse estudo 
utilizamos uma revisão bibliográfica sobre o tema e, também, nossa 
experiência enquanto professoras.

Visando atingir nosso objetivo abordaremos neste artigo: a 
organização do tempo e do espaço na educação infantil; como a 
organização dos espaços e do tempo interfere na aprendizagem nesta 
etapa educativa; de que forma organizar os espaços considerando 
a diversidade étnico-racial e de que forma explorar os espaços 
na educação infantil dentro do que se determina os parâmetros de 
infraestrutura do Ministério da Educação.

JUSTIfICATIvA

Para muitas pessoas, falar da importância do espaço na Educação 
Infantil significa apenas o local onde as crianças se utilizam 
para brincar e aprender, onde este deve ser limpo e bem cuidado, 
entretanto, é necessário ficar claro que o espaço atua e interfere 
diretamente na aprendizagem das crianças. 

Na Educação infantil, o espaço em algumas experiências educacionais 
é inclusive entendido como um educador, como um interlocutor dentro 
do processo, porque ele desafia e instiga as crianças à exploração, 
à produção de linguagens e aos movimentos. A arquiteta e escritora 
Mayumi Souza Lima salienta que:

O espaço físico isolado do ambiente só existe na cabeça dos adultos para 
medi-lo, vendê-lo, guardá-lo. Para a criança existe o espaço-alegria, o 
espaço-medo, o espaço-proteção, o espaço-mistério, o espaço-descoberta, 
enfim, os espaços de liberdade ou da opressão. (LIMA, 1989, p. 30).

Utilizar o espaço como aliado na educação infantil deve fazer parte 
da rotina das instituições escolares, onde todos os cantos precisam 
ser explorados e utilizados para estimular as relações sociais das 
crianças, bem como, o aprendizado. E quando se fala em planejamento de 
aula na Educação infantil, se faz necessário que as educadoras pensem 
na organização do espaço onde essas aulas irão acontecer com muita 
intencionalidade e antecipação. E ao pensarmos em ambiente, temos 
de levar em consideração toda a relação sócio-histórica presente. 
“Em relação, as pessoas não se adaptam ao ambiente, mas criam e 
transformam a própria vida, ganham conhecimentos, autoconhecimento 
e tornam-se humanos em processo dialético contínuo de não ser, ser 
e tornar-se. (TELES, 2019, p.22).

Tendo em vista a isso, podemos considerar a importância da 
organização do ambiente para além de um espaço, mas sim de um 
“parceiro” neste processo dialético de construção e reconstrução 
da aprendizagem.
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Na Educação infantil a maneira como os espaços ou ambientes são 
estruturados, assim como, o jeito que os materiais são organizados, 
são tão importantes para a valorização da diversidade étnico-
racial quanto os conteúdos escolhidos para aprendizagem. Dessa 
forma, os objetos, os brinquedos e a maneira como esses materiais 
serão dispostos precisam ser componentes ativos dentro do processo 
educacional de aprendizagem.

A educação autêntica, repitamos, não se faz de “A” para “B” ou de “A” 
sobre “B”, mas de “A” com “B”, mediatizados pelo mundo. Mundo que 
impressiona e desafia a uns e a outros, originando visões ou pontos 
de vista sobre ele. Visões impregnadas de anseios, de dúvidas, de 
esperanças ou desesperanças que implicitam temas significativos, à base 
dos quais se constituirá o conteúdo programático da educação. (FREIRE, 
2005, p. 97-98). 

Assim, a finalidade deste estudo é conhecer e discutir a importância 
da organização do espaço e do tempo na Educação Infantil de forma que 
ele atenda de maneira satisfatória todos os envolvidos no processo 
sem distinção de raça e etnia.

COMO DEvE SER ORGANIZADO O ESPAÇO E O TEMPO NA EDUCAÇÃO INfANTIl 

Os espaços das escolas de educação infantil precisam ser 
interessantes e atrair a atenção das crianças, tanto os espaços 
internos quanto os externos devem conter diferentes ambientes, 
assim, se faz necessário ter focos de interesses. Tudo isso e ainda 
vamos mais além, os espaços precisam ser motivadores, estimulantes 
e proporcionarem condições de que, quando as crianças estiverem 
interagindo, possam ressignificar seus conhecimentos, reconstruindo 
outros. Fazendo uma associação com a física, é como se a construção 
desses espaços atuasse como focos de atração, onde as forças vão se 
atraindo e interagindo. Por essa ótica então, as crianças vão se 
agrupar e vão se reunir em função dos seus interesses. Pode ser o 
interesse de brincar junto, pode ser o interesse por um objeto ou 
aquela ideia de uma determinada brincadeira ou aquela possibilidade 
que aquele conjunto de materiais pode suscitar. 

Sendo assim, podemos dizer que o espaço organiza não apenas 
um movimento, mas também organiza as ideias, as intenções e os 
interesses das crianças. Os focos de interesses acontecem em função 
das possibilidades do espaço e podem ser vistos por exemplo quando 
as crianças exploram a área externa, onde elas se dividem em pequenos 
grupos de acordo com seus interesses, enquanto alguns brincam no 
parque, uns sobem em árvores e outros brincam com areia e água.

O desenvolvimento desse potencial criativo que a criança tem e 
traz consigo para a escola, através da sua própria iniciativa e da 
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sua autonomia, e, tudo isso sendo praticado no seu cotidiano, dá um 
ganho muito grande para a criança em relação ao seu desenvolvimento 
no geral. 

O ideal é pensar no espaço não só como um espaço meramente 
físico, mas como um espaço que envolve uma dimensão de ambientes 
e para poder explorar melhor esse espaço, as atividades da escola 
precisam respeitar uma rotina relacionada com o tempo. 

A rotina dentro das instituições escolares é para as crianças e 
para as educadoras um fator de segurança, onde orienta ambas as partes 
envolvidas nesse processo e favorece a previsão das mais diversas 
situações que possam vir a ocorrer no dia a dia da instituição 
escolar. Apesar de ser rotineiras, as atividades realizadas pelas 
instituições escolares no dia a dia não podem ser inflexíveis e 
rígidas, elas precisam sempre estar adequadas ao ritmo e as atividades 
diárias da instituição, das educadoras e das crianças.

Portanto, podemos elencar aqui mais um campo de organização, 
sendo esse agora o da práxis pedagógica, que sem ela, acabamos 
por resvalar hora no teoricismo, hora no praticismo, todavia, uma 
organização escolar fluída, deve ser pautada em conhecimentos teóricos 
relevantes, apoiados em uma prática pedagógica fluente. 

As práticas pedagógicas são entendidas como sendo o planejamento e 
a sistematização da dinâmica dos processos de ensino-aprendizagem, 
seus desdobramentos e experiências inseridas nos diversos contextos 
das escolas. Elas precisam garantir além do ensino dos conteúdos, 
o desenvolvimento de habilidades básicas que são consideradas 
fundamentais para a formação integral do estudante. (BAPTISTELLA; 
PERSKE, SARTURI, 2021, p.160)

Dessa forma, a rotina deve e pode sofrer inovações e modificações 
quantas vezes se fizer necessário durante o processo escolar. Barbosa 
diz que: 

A rotina é compreendida como uma categoria pedagógica da Educação 
Infantil que opera como uma estrutura básica organizadora da vida 
cotidiana diária em certo tipo de espaço social, creches ou pré-
escola. Devem fazer parte da rotina todas as atividades recorrentes ou 
reiterativas na vida cotidiana coletiva, mas nem por isso precisam ser 
repetitivas. (BARBOSA, Currículo sem Fronteiras, v.6, n.1, p. 56-69).

O tempo organiza o espaço e organiza as crianças, inclusive 
internamente. Quando as crianças percebem que depois da roda de 
conversa elas podem brincar lá fora, que depois elas podem voltar 
para lanchar, que elas podem depois do lanche desenvolver uma outra 
atividade e depois de todas essas atividades a mãe vai chegar para 
buscá-las, aí então as crianças começam a se dar conta da organização 
do tempo que se repete, de certa forma, começando assim a construir 
também a ideia de segurança naquelas relações e naqueles espaços. 
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É interessante que, desde o primeiro ciclo da escola, quando 
as crianças chegam no começo do ano, se proporcione uma rotina 
estruturada, uma vez que, essa rotina está intrinsecamente ligada 
com o ambiente da escola. 

Na organização do tempo, é preciso se levar em consideração 
as várias dimensões das interações, dos tipos de atividades e dos 
espaços, visando um equilíbrio onde as crianças tenham um contato 
com os espaços externos e internos, onde elas tenham atividades que 
sejam movimentadas, atividades mais concentradas e que essas sejam 
tanto de iniciativa das educadoras quanto de iniciativa das crianças.

A sala precisa de espaço de arrumação visível e acessível às crianças. As 
crianças precisam de espaço em que aprendam com as suas próprias ações, 
espaço em que se possam movimentar, em que possam construir, escolher, 
criar, espalhar, edificar, experimentar, fingir, trabalhar com os amigos, 
trabalhar sozinhas e em pequenos e grandes grupos. O arranjo deste espaço 
é importante, porque afeta tudo o que a criança faz. Afeta o grau de 
atividade que pode atingir e o quanto é capaz de falar de si própria. 
Afeta as escolhas que pode fazer e a facilidade com que é capaz de 
concretizar os seus planos. Afeta as suas relações com as outras pessoas 
e o modo como utiliza os materiais. (HOHMANN et al, 1979, p. 51).

É muito importante que nessa organização do tempo, alguns momentos 
sejam destinados a que a criança decida como ela quer usar esse 
tempo. Essa prática é uma prática estimulada e é um diferencial para 
as crianças, onde elas se sentem mais livres e onde elas percebem 
essa liberdade. Consequentemente isso gera autonomia e confiança no 
espaço onde elas se encontram e nas pessoas que estão perto delas. 

A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO/TEMPO E SUA INTERfERÊNCIA NA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INfANTIl

A escola precisa possuir uma organização do espaço/tempo e pensar 
como essa organização pode interferir na aprendizagem da criança na 
educação infantil:

Organizar o cotidiano das crianças da Educação Infantil pressupõe pensar 
que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias 
é, antes de mais nada, o resultado da leitura que fazemos do nosso 
grupo de crianças, a partir, principalmente, de suas necessidades. É 
importante que o educador observe o que as crianças brincam, como estas 
brincadeiras se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços 
preferem ficar, o que lhes chama mais atenção, em que momentos do dia 
estão mais tranquilos ou mais agitados. Este conhecimento é fundamental 
para que a estruturação espaço-temporal tenha significado. Ao lado 
disto, também é importante considerar o contexto sociocultural no qual 
se insere e a proposta pedagógica da instituição, que deverão lhe dar 
suporte. (BARBOSA; HORN, 2001 apud NONO, 2011, p. 1).

A organização do espaço escolar na Educação Infantil precisa 
promover autonomia nas crianças. É necessário que elas saibam onde 
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pegar e guardar os materiais que irão utilizar para que o tempo 
de aula seja otimizado e gasto na aprendizagem delas e não as 
fazendo perder tempo a procura de materiais para a realização das 
atividades propostas.

Para que uma educadora utilize algum tipo de recurso diferente 
nesses espaços com a intenção de enriquecer suas aulas, é necessário 
que ela já tenha previsto isto em seu planejamento inicial e que ela 
já tenha domínio do uso desse recurso, para que assim, ela consiga 
organizar suas aulas sem perder tempo e com eficiência durante a sua 
aplicação, tanto para ela quanto para as crianças.

Essa organização deve se relacionar com a intencionalidade da 
educadora com relação a aprendizagem das crianças, uma vez que, esse 
espaço precisa representar enquanto organização, a identidade do 
grupo de crianças que ali estudam. 

Se percebe que há um planejamento e organização em uma sala 
de aula quando se entra em uma delas e através dos materiais que 
estão dispostos nos cantos diversificados ou pendurados nas paredes 
se consiga identificar o que está sendo ensinado para as crianças. 
Fica claro e evidente para quem entra em uma sala bem planejada 
e organizada quais os assuntos abordados, o que as crianças estão 
aprendendo e de que maneira elas podem fazer uso dos materiais 
expostos para mostrar o que estão aprendendo.

Além disso, através dessa exposição em sala de aula é possível 
valorizar a produção das crianças, assim como, fazer com que 
elas valorizem também a produção dos coleguinhas. Ocorrendo aí 
uma aprendizagem de atitudes com relação aos cuidados com as 
produções feitas, o que acaba por influenciar ricamente o processo 
de atividade das crianças. 

DE QUE fORMA ORGANIZAR OS ESPAÇOS? O CUIDADO QUANTO A DIvERSIDADE ÉTNICO-RACIAl

Quando abordamos esse tema, temos que salientar que não se 
trata apenas só de representar esse espaço e essas crianças, mas 
de como esse espaço acolhe e as entende, e, de como deixar esse 
espaço ser utilizado pelas crianças tomando todo o cuidado quanto 
a questão étnico-racial.

Muitas vezes uma criança branca pode interagir e vivenciar esse 
espaço e ser considerada inteligente e esperta, pois aquele espaço 
contém objetos comum ao seu cotidiano, ao passo que, uma criança 
negra já pode ser considerada uma criança agitada, pois para ela 
tudo é novo, por isso ela precisa explorar para depois utilizar de 
maneira adequada. Silva (2002) afirma que:

[...] percebemos que as crianças apontadas pelas educadoras como 
difíceis são, em maioria, meninos negros, e as crianças apontadas 
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pelas educadoras como fáceis são, em maioria, meninas brancas. A estas 
meninas são atribuídos adjetivos positivos e aos meninos negros, os 
adjetivos que lhes são atribuídos são negativos e depreciativos, com 
justificativas que remetam a “carências” e “ausências” individuais ou de 
seus familiares. Ao analisarmos os registros das falas de professoras de 
creches públicas de Niterói, ao se reportarem às crianças consideradas 
fáceis e difíceis, percebemos que tais descrições nos sinalizam, de 
certo modo, a forma como as crianças negras aparecem no imaginário 
educacional de nossa sociedade. (SILVA, 2002, p.96).

Diante disso, se faz necessário um preparo e olhar muito atento 
por parte das educadoras quanto a essa questão. Para trabalhar a 
igualdade étnico-racial, as educadoras podem organizar os cantos 
diversificados com livros que tratem desses temas. Livros esses que 
podem ser literários, com boas ilustrações, com boas histórias e 
que possibilitem o aprofundamento do conhecimento sobre os povos 
indígenas, negros e sobre a África. 

As educadoras podem organizar cantos diversificados com jogos 
sobre esses temas, bem como, podem organizar um canto onde as 
crianças possam se fantasiar e brincar com roupas e artefatos de 
origem indígenas, e, um canto onde as crianças possam brincar com 
artefatos de origem africana, como por exemplo, com bonecas negras. 

As educadoras podem também organizar um “canto da cabelereira” 
com objetos que as crianças utilizam no dia a dia como espelhos, 
elásticos e pentes. Nesse canto as crianças poderão se arrumar, 
poderão se tocar, poderão pentear o próprio cabelo, poderão tocar o 
cabelo dos coleguinhas e onde as educadoras também poderão interagir 
tocando os cabelos tanto crespos quanto lisos de seus alunos.

Tem sido muito valorizada a organização de áreas de atividade 
diversificada, os “cantinhos”- da casinha, do cabelereiro, do médico e do 
dentista, do supermercado, da leitura, do descanso - que permitem a cada 
criança interagir com pequeno número de companheiros, possibilitando-
lhes melhor coordenação de suas ações e a criação de um enredo comum 
na brincadeira o que aumenta a troca e o aperfeiçoamento da linguagem. 
(OLIVEIRA, 2005, p. 195)

Não são somente as brincadeiras que contribuem para a melhoria 
das ações educativas, mas também, como as educadoras se relacionam 
com as crianças, como organizam o tempo didático em atividades 
permanentes, com sequências e projetos didáticos que auxiliam a 
otimizar e estruturar o dia a dia institucional. 

Muito se fala que o Brasil é um país miscigenado, que tem uma 
intensa diversidade cultural e racial, no entanto, muitas vezes, não 
vemos essa diversidade representada nas ações e nas atividades da 
Educação infantil, sendo que, esta é a porta de entrada mais fértil 
para se começar a trabalhar a temática da igualdade étnico-racial, 
das heranças culturais e do patrimônio cultural.
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Um outro ponto a ser analisado é o da organização do tempo sob a 
ótica das crianças, onde se faz necessário organizar os tempos para 
a vivência dentro e fora da sala de aula, assim como, para a vivência 
em atividades em grupos e individuais em espaços abertos ou fechados.

Se torna necessário organizar tempos para as crianças brincarem em 
atividades orientadas, bem como, organizar o tempo em que as crianças 
possam decidir se querem brincar sozinhas. Nas atividades orientadas, 
os tempos podem ser organizados em modalidades diferentes, como 
por exemplo, atividades com leitura e escrita, bem como atividades 
com jogos e atividades para expressão plástica, mas sempre tendo o 
cuidado de planejar o tempo segundo as escolhas das crianças. 

É importante também que as salas de aulas das instituições escolares 
tenham um acervo com grande fartura de materiais denominados de largo 
alcance, materiais estes que são polivalentes, ou seja, são utilizados 
em muitas funções, como por exemplo, pneus, panos e tocos de madeiras. 

É importante ressaltar também que, seja na utilização de 
materiais confeccionados pelas educadoras ou materiais comprados, o 
que importa nesses materiais é estar presente ali a intencionalidade 
da valorização a diversidade, seja nos livros com textos ou imagens, 
nos murais, nas bonecas e nos jogos simbólicos. 

Para que as educadoras consigam trazer elementos de culturas 
diferentes para dentro da sala de aula, se faz necessário ter 
livros que contemplem essa diversidade. Esses livros precisam pautar 
a temática da educação étnico-racial, seja para a formação das 
educadoras, seja para complementar atividades propostas ou mesmo os 
livros que as crianças irão manusear. A criação de uma “Afroteca”3 
e de uma “Triboteca”4 dentro de uma instituição escolar só irá 
engrandecer e enriquecer ainda mais esse espaço. 

Como é muito comum utilizar os recursos de imagens na aprendizagem 
com as crianças pequenas em creches e pré-escolas, é importante prestar 
atenção se nos espaços externos e internos como murais e painéis a 
diversidade estão sendo abordados também. Todos os espaços dentro das 
instituições escolares precisam ser pensados como algo que educa.

Podemos pensar que as paredes também possam falar. Então, o que 
essa parede pode representar para a criança da Educação infantil em 
termos de diversidade racial? Como ela pode olhar para aquilo que 
está disposto naquele espaço e se identificar? Como ela pode se ver ali 
representada, tanto pelo patrimônio cultural afro-brasileiro quanto 
pela própria imagem dela quando ela se vê refletida naquele espaço?

Quando se monta um mural onde as crianças possam ter acesso a fotos 
ou imagens de outras crianças negras e na parede ao lado se coloca 
espelhos para que elas possam se observar tranquilamente, estaremos 

3 Afroteca: espaço com brinquedos, livros, objetos referentes à cultura negra 
e afrodescentes.
4 Triboteca: espaço com brinquedos, livros, objetos referentes à cultura indígena.
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dando a essas crianças a oportunidade de observar ao mesmo tempo a 
imagem do mural, bem como, a sua própria imagem refletida no espelho.

O mesmo se dá com as crianças indígenas, japonesas ou de outras 
etnias que a escola tenha, o importante nesses espaços é salientar que 
todos os dias são dias do negro, do indígena e dos estrangeiros que 
vivem no nosso país e não somente em datas específicas do calendário.

Dessa forma, essas crianças podem procurar semelhanças e 
diferenças delas com as fotos ou imagens expostas, reafirmando assim, 
a importância de se trabalhar a diversidade já na Educação infantil 
e de como é importante para as crianças terem acesso a imagens 
diversas dentro das instituições escolares, para que assim, elas 
possam se identificar com essas imagens.

Educar as crianças para igualdade racial se pressupõe enriquecer 
e equipar os espaços, os transformando em fatores facilitadores, 
estimuladores de vivências, de aprendizagens e ligados a valores 
como cooperação, respeito e igualdade.

DE QUE fORMA EXPlORAR OS ESPAÇOS NA EDUCAÇÃO INfANTIl DENTRO DO QUE DETERMINA OS 
PARâMETROS DE INfRAESTRUTURA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

As escolas podem começar por explorar o rol de entrada do 
prédio, proporcionando um espaço agradável, bonito e confortável 
para recepcionar as crianças e seus pais, com cadeiras ou sofás 
confortáveis, bem como, um quadro de avisos. Se faz necessário 
que o local de entrada e saída das crianças obedeçam a todas as  
regras de segurança.

A recepção e a secretaria precisam ser de fácil acesso, com espaços 
para arquivos de documentos e mobiliadas com equipamentos modernos. 
O almoxarifado precisa ser bem cuidado e ter espaço suficiente para 
guardar todos os materiais utilizados pela escola.

A sala das professoras precisa ser um ambiente agradável, 
tranquilo, com paredes bem pintadas, mobiliada com mesas, cadeiras, 
armários e equipamentos de informática para que as educadoras possam 
se encontrar, trocar informações e fazer pequenos lanches. A sala da 
direção e da coordenação precisa ser confortável para que o trabalho 
diário seja executado com tranquilidade e privacidade, além de, ter 
um espaço para reuniões com pais e professoras.

 Pode-se também explorar o refeitório em conjunto com a cozinha, 
tornando-os um local não só apenas de preparo e de tomar as refeições, 
mas também um local de aprendizagem de boas maneiras a mesa e até de 
arriscar o preparo de receitas simples junto com as crianças. 

A escola precisa ter banheiros suficientes para o número de 
crianças acolhidas, com chuveiros, vasos sanitários e lavatórios já 
instalados na altura das crianças. Esses sanitários e lavatórios 
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precisam ser instalados perto das salas de atividades, mas longe 
da cozinha e do refeitório. Os banheiros de adultos devem ficar 
separados e perto da área administrativa. 

Uma parte do pátio deve ser coberto e outra parte deve ser 
ensolarada, se possível com palco e quadros azulejados para que 
esse pátio possa ser um espaço utilizado para muitas funções além 
da educacional, como por exemplo, festas e reuniões com os pais. 
Nesse pátio, há necessidade de vestiário e bebedouro próprios 
para as crianças. A escola precisa também proporcionar um espaço 
destinado às artes, onde as crianças possam explorar diversos 
materiais, possibilitando assim uma maior expressividade artística 
por parte dessas crianças. 

Na área externa, é interessante ter tanques de areia. Esses 
tanques necessitam ser protegidos para que não tenham contaminação 
por sujeiras ou fezes de animais. Nessa área, os brinquedos feitos 
de pneus, os balanços, os escorregadores, os bambolês e as bolas 
gigantes são o que as crianças mais amam.

 É interessante ter lousas nos espaços externos também para que 
as crianças possam brincar e desenhar. Os corredores, as escadas 
e as rampas também devem ser explorados, não apenas nas paredes, 
mas também no chão e no teto. Aí vai da criatividade da equipe 
em trabalhar trilhas, pendurar pipas, aviões ou outros objetos 
no teto, de forma que ocorram intervenções pedagógicas durante a 
travessia desses espaços. 

Nas trilhas podem ser explorados temas como a lateralidade e a 
coordenação motora. Com o auxílio de cordas ou cordões as crianças 
podem passar e fazer com que os objetos colocados ou pendurados 
pelos corredores, escadas e rampas se movimentem, subam, desçam, ou 
até mesmo “voem” por esse espaço, havendo uma interação com todos os 
elementos pelo trajeto.

Essas ações exploradoras das crianças, não ocorrem apenas nesses 
espaços pré-determinados, ela se dá na relação da criança com a 
vida a todo o tempo. Quando as instituições escolares decidem 
transformar os espaços, os trajetos, os corredores num espaço de 
desafio, isso se torna muito interessante porque se quebra com essa 
perspectiva mais fechada, de uma coisa estagnada e daquela visão 
de um espaço para cada coisa. 

Em 2006, o MEC criou os parâmetros básicos de infraestrutura 
para instituições de educação infantil. O documento mostra como deve 
ser cada espaço da escola, dividido por idade e nele o espaço para 
crianças de zero a um ano deve:

Assim como os demais espaços da instituição. O espaço destinado esta 
faixa etária deve ser concebido como um local voltado para cuidar e 
educar crianças pequenas, incentivando o seu pleno desenvolvimento. 
As crianças de zero a um ano com seus ritmos próprios, necessitam de 
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espaços para engatinhar, rolar, ensaiar os primeiros passos, explorar 
materiais diversos, observar, brincar, tocar o outro, alimentar-se, 
tomar banho, repousar, dormir, satisfazendo assim suas necessidades 
essenciais. o. (BRASIL, 2006, P.11).

Quando os bebês chegam nas instituições escolares eles ainda 
não andam e alguns estão começando a engatinhar, nessa fase é muito 
importante que eles sintam o aconchego e a segurança do espaço, para 
que eles se sintam estimulados a esses primeiros movimentos, daí a 
importância de se pensar na qualidade do piso e nos tipos de objetos 
que deverão estar disponíveis.

Tudo isso é muito importante quando se pensa no espaço voltado 
para o bebê e para as crianças até 2 anos, onde o movimento corporal, 
a segurança, principalmente do movimento amplo, está se constituindo. 

Existem os espaços permanentes e os espaços que podem ser mudados. 
Um exemplo de espaço permanente seria uma espécie de biblioteca 
infantil, que dependendo do espaço e do tema trabalhado pode ser 
chamada de “Afroteca”, “Triboteca” ou “Bebeteca”5 onde as crianças 
possam ter acesso aos livros que elas queiram ver. 

Na hora de dormir, os colchões precisam estar acessíveis em 
um espaço pré-determinado, amplo e já pensado para evitar quedas. 
Assim, a criança poderá acordar e sair desse espaço com segurança, 
uma vez que, mais crianças poderão dormir e dividir o mesmo espaço 
sem que uma atrapalhe a outra. 

Esse espaço também pode ser utilizado para outras atividades 
quando não tiver nenhuma criança dormindo. As crianças maiores que 
conseguem chegar até o local poderão ter acesso aos brinquedos que 
elas querem e terem a oportunidade de escolher esses brinquedos. É 
claro que tudo deve ser previamente pensado, por exemplo, brinquedos 
de madeiras, devem ficar embaixo para não ter perigo de machucar caso 
a criança puxe. 

A configuração do berçário precisa atender as necessidades das 
educadoras, uma vez que, as crianças pequenas precisam muitas vezes 
trocar fraldas ou tomar banhos em horários diferentes do que é 
determinado pela escola ou pelas educadoras. 

O ideal é que enquanto a troca de fralda ocorra, a educadora 
responsável possa estar de certa forma “supervisionando” as outras 
crianças, assim, a criança que esteja sendo atendida pode ter um 
momento de atendimento individualizado e integrado com o grupo, o 
que torna esse momento muito importante, uma vez que, a educadora 
pode permanecer conversando e orientando outras crianças. 

Salas de atividades para crianças de 1 a 6 anos:
O espaço físico para a criança de 1 a 6 anos deve ser visto como um suporte 
que possibilita e contribui para a vivência e expressão das culturas 
infantis - Jogos, brincadeiras, músicas, histórias que expressam a 

5 Bebeteca: espaço com brinquedos, livros, objetos, para manuseio dos bebês.
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especificidade do olhar infantil. Assim, deve-se organizar um ambiente 
adequado à proposta pedagógica da instituição, que possibilite à criança 
a realização de explorações e brincadeiras, garantindo identidade, 
segurança, confiança, Inter, ações socioeducativas e privacidade. 
Promovendo oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento. (BRASIL, 
2006, P.16)

As crianças precisam ser estimuladas pela diversidade do 
espaço, espaços com propostas diferentes despertam a autonomia e 
criatividade das crianças. Quando uma criança chega e já sabe onde 
ela vai encontrar os seus materiais, isso a ajuda a desenvolver sua 
autonomia e, acima de tudo, a promover coisas novas dentro delas. 
Porque o importante é isso, que ela consiga criar situações novas, 
que ela consiga interagir de uma forma adequada com os materiais, 
já que ela já sabe onde encontrar esses materiais e sabe que pode 
levá-los de um canto ao outro. 

Se faz necessário que as educadoras tenham em mente que as 
crianças precisam ter consciência de estar cuidando desse espaço. 
Que a criança saiba que ela tenha que ajudar a estar realizando e 
construindo esse espaço para que haja uma valorização desse espaço. 
Porque não adianta a criança chegar e encontrar tudo pronto, ela 
também precisa colaborar com esse processo para que de fato esse 
espaço faça diferença no seu aprendizado. 

O/a professor/a, junto com as crianças, prepara o ambiente da Educação 
Infantil, organiza-o a partir do que sabe que é bom e importante para o 
desenvolvimento de todos e incorpora os valores culturais das famílias 
em suas propostas pedagógicas, fazendo-o de modo que as crianças possam 
ressignificá-lo e transformá-lo. A criança pode e deve propor, recriar e 
explorar o ambiente, modificando o que foi planejado. (BRASIL, 2006, p.9).

É importante também que a instituição escolar tenha um espaço 
para o convívio de todas as crianças dentro da instituição escolar, 
como por exemplo, a ¨Oficina do convívio¨ onde uma vez por semana as 
crianças de várias turmas e idades participem juntas de atividades 
no pátio coberto da escola. 

Nesta oficina se pode propor diferentes atividades para as crianças 
brincarem, onde se pode pedir para que os maiores auxiliem os menores 
que possam se sentir perdidos, podendo haver uma maior interação 
uns com os outros ou simplesmente onde eles possam aprender a 
ser gentis uns com os outros. Para isso as educadoras precisarão 
montar previamente os espaços dessa oficina, onde as crianças terão 
a oportunidade de exercitar as suas escolhas, sendo justamente 
esse o grande enfoque desta atividade – a escolha. Nesse espaço a 
criança vai ter muitas opções de escolhas, tendo a oportunidade de 
se relacionar com colegas de outras idades e de outras salas também. 

A qualidade da interação entre a criança maior e a menor é 
diferente, nessa relação a criança maior descobre mais sobre si 
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mesmo quando ela se relaciona com a criança menor, uma vez que, 
nessa interação ela consegue perceber o que ela já faz em relação 
àquele que ainda não chegou aonde ela está. E, o pequeno também se 
sente desafiado, enfim, eles se procuram. 

Todavia, a organização do ambiente escolar ainda causa diversos 
conflitos, seja na compreensão da importância do mesmo para o 
desenvolvimento da criança, seja na disponibilidade escolar, ou 
ainda, no entendimento pedagógico do mesmo.

Entende-se que é por esse motivo que o ambiente escolar se constitui 
como objeto de tanta polêmica e controvérsia, pois, mesmo que a educação 
seja uma prática social corrente em diversos espaços e tempos e de 
diferentes modos, é possível afirmar que, sem o estabelecimento escolar, 
o direito a ela seria mais difícil de ser garantido, e ao se investigar 
a qualidade da educação que se oferece nesses lugares, considera-
se que deve compreender acesso, permanência, sucesso, organização e 
participação na discussão do processo político e pedagógico, pois 
educação é produção de saber, e o saber é, reconhecidamente, expressão 
de relações políticas e ideológicas. (SANTOS, 2019, p.4-5)

Portanto, não se trata única e exclusivamente da organização 
escolar, mas sim do direito à educação de qualidade da criança. 

CONSIDERAÇÕES fINAIS

Quando se entende que, a organização dos materiais e dos espaços 
precisam compor o ambiente de aprendizagem, que se necessita ter 
uma intencionalidade bem clara com relação às experiências e as 
oportunidades que se pretende proporcionar às crianças, o espaço 
se torna um importante elemento curricular. Assim, os cantos 
diversificados se tornam uma grande oportunidade para a criança 
demonstrar preferências, escolher e constituir novas interações. 

Já para as educadoras, os cantos diversificados trarão a 
oportunidade de conhecer e observar as preferências das crianças 
em situações bem espontâneas, dessa forma, elas poderão trabalhar 
a organização dos materiais de um jeito em que as crianças também 
consigam buscar novas aprendizagens, novas interações e novas formas 
de convivências. 

É importante que as instituições escolares utilizem menos 
materiais estruturados e mais materiais versáteis, porque assim 
as educadoras poderão transformar esse material no momento da 
organização dos espaços educacionais ou mesmo pelas crianças no 
momento das brincadeiras e nas interações.

As crianças precisam ser estimuladas pela diversidade do espaço 
e espaços com propostas diferentes despertam ainda mais a autonomia 
e criatividade das crianças. É importante também que as educadoras 
entendam que a Educação Infantil se constitui na porta de entrada 
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mais fértil para se começar a trabalhar a temática da igualdade 
étnico-racial, das heranças culturais e do patrimônio cultural do 
nosso país.

É evidente a importância de uma rotina dentro da Educação 
infantil, pois ela permite uma maior autonomia e segurança para as 
crianças, ficando claro que ela jamais deve ocorrer de forma mecânica. 
É imprescindível na Educação Infantil que ocorra um planejamento 
adequado das atividades, dos determinados espaços utilizados e dos 
horários para a realização das atividades, visando assim favorecer 
as necessidades das crianças e do trabalho pedagógico.

Assim, esperamos que esse artigo possa promover um repensar sobre 
a organização do espaço e do tempo na Educação Infantil e possa 
colaborar para uma maior reflexão sobre a organização dos espaços 
escolares nesse ambiente.
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INTRODUÇÃO

Pensar a Educação pela perspectiva da ética é problematizar e 
colocar em pauta as relações estabelecidas nas escolas entre os pares e 
entre professores e estudantes, visando a construção do respeito mútuo 
por meio da cooperação. Na Educação Infantil, a ética se faz presente 
desde a intencionalidade e planejamento pedagógico até os momentos de 
avaliação do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças.

Este artigo tem como objetivo apresentar e refletir como se dá a 
questão da ética na avaliação na educação infantil, buscando verificar 
sua eficácia nos resultados obtidos a partir de experiências relatadas 
de um trabalho sério e eficiente acompanhado por uma gestão preocupada 
com a aprendizagem de qualidade e de forma integral dos estudantes.

Neste aspecto é importante ressaltar que o tema não é estanque, 
uma vez que, sabe-se que é de uma abordagem complexa e necessita 
de mais estudo e investigação para um melhor aprimoramento do 
conhecimento, podendo ter outras possibilidades e novas abordagens 
com aprofundamento do tema. Portanto, neste artigo, buscamos um 
diálogo de professoras para professores, no intuito de socializar 
nossa ação e reflexão no que se refere a avaliar na educação infantil.

A ética não pode ser compreendida com o mesmo significado de moral, 
são palavras que se conectam e se correlacionam, mas não tem sentidos 
idênticos.  Segundo Mário Sérgio Cortella, em seu livro “Educação, 
Convivência e Ética – audácia e esperança”, de 2015, a “ética é o 
conjunto de valores e princípios que orientam a minha conduta em 
sociedade e a moral é a prática desses valores na ação cotidiana”.

Dessa forma, partimos para o conceito da palavra ética de acordo 
com o Dicionário Básico da Língua Portuguesa “S.f. 1. Estudo dos 
juízos de apreciação referentes à conduta humana, do ponto de vista 
do bem e do mal. 2. Conjunto de normas e princípios que norteiam a 
boa conduta do ser humano” (AURÉLIO, 2009).

As ações dos seres humanos são impregnadas de noções de liberdade 
e responsabilidade. Ser ético é agir livremente e se responsabilizar 
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por todos os seus atos. “O sujeito assume suas decisões, engaja-se 
por elas, assumindo também as consequências e implicações dessas 
suas decisões e de seu engajamento” (SAVIANI, 2019, p. 7).

Portanto, a ética deve perpassar toda a educação, não apenas ficar 
relegada às lições de moral, deve ser vivenciada e apresentada ao 
longo de toda a estrutura pedagógica organizada intencionalmente pelo 
professor, de modo que reflita em suas atitudes e consequentemente, 
nas de seus alunos.

ÉTICA NOS DOCUMENTOS OfICIAIS

A reflexão sobre ética na educação infantil nos permite questionar 
como ela é inserida no contexto escolar de forma a construir no estudante 
o desenvolvimento de sua autonomia, uma vez que sua formação deve ser 
de um cidadão ético. Matthew Lipman (1990, p. 67), ao desenvolver a 
sua inovadora proposta educacional “Filosofia para Crianças  Educação 
para o Pensar”, propõe um ensino de filosofia para as crianças que 
tem como finalidade a educação para os valores, destaca que “[...] a 
criança deve ter a possibilidade de experimentar o que é viver num 
contexto de respeito mútuo, de diálogo disciplinado, de investigação 
cooperativa”, o que proporciona uma convivência ética e cidadã.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
(DCNEI), no artigo 6º - I, encontramos como princípios éticos “da 
autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao 
bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades” (BRASIL, 2009, p. 02).

Em seu artigo 9º - VII quando afirma que as práticas pedagógicas que 
compõe a proposta curricular da Educação Infantil, tendo como eixos 
norteadores as interações e brincadeiras, devem garantir “vivências 
éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que 
alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e 
reconhecimento da diversidade” (BRASIL, 2009, p. 04 ).

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), 
em seu volume 1, afirma que as experiências que podem contribuir para 
o exercício da cidadania devem seguir os seguintes princípios, dentre 
eles: “o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, 
ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas [entre outras 
coisas] à ética” (1998, p. 13). E ainda, esse mesmo referencial 
aponta para a relação entre educação e ética: “[...] a educação 
poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e 
conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, 
estéticas e éticas [...]” (1998, p. 23).

A Base Nacional Comum Curricular (2017), no que tange a Educação 
Infantil, em seus campos de experiência fala sobre “o eu, o outro 
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e o nós”, afirmando sobre a importância da interação entre os pares 
que deve existir na Educação Infantil. E o que isso tem a ver 
com ética e cidadania? É que é nesse campo de experiência que a 
criança convive com outras culturas construindo assim suas noções 
de cidadania, formando-se como sujeito ético por meio do respeito 
ao outro indivíduo, conhecendo as diferenças sociais e a si mesmo, 
construindo sua própria identidade. 

O campo de experiência “escuta, pensamento, imaginação” também 
possui relevância para a nossa discussão. Algumas crianças gostam 
muito de falar, porém, falar não é saber se expressar, e é na 
Educação Infantil que as crianças devem aprender a se expressar, a 
se colocar em seu lugar de fala. Para que cada criança se torne um 
cidadão ético é necessário que ela saiba se expressar e saiba também 
ouvir o outro, desta maneira trabalhamos o respeito, a interação com 
o outro, a convivência, ou seja, saber falar e saber ouvir é muito 
importante para que se tenha um posicionamento ético.

A vivência acontece primeiramente na família, sua origem e destino 
e secundariamente na escola, instituição formal de educação. As 
crianças precisam da interação com seus pares, atuando ativamente com 
o meio e o meio com ele, somente assim é possível o desenvolvimento 
de sua autonomia com relações solidárias, respeitosas e justas. “Os 
relacionamentos que ela vai desenvolver com outros indivíduos dos 
quais ela depende, serão formadores e exercerão influências mais ou 
menos profundas para construir a realidade moral da mesma” (PIAGET, 
2007, p. 64 - 65). 

Portanto, o desenvolvimento do comportamento ético e educação 
ética devem vir para encorajar crianças a se sentirem bem consigo 
mesmas, a identificar e exercitar o seu próprio interesse, e a 
compreender a teia de inter-relacionamentos que formam o contexto 
das suas próprias vidas individuais (...) em suma, o respeito 
por si, deve encontrar um equilíbrio com o respeito pelos outros 
(SEVERINO 1999, p. 5).

Os pais, assim como os professores são modelos para as crianças 
da educação infantil, sendo primordial que tenham atitudes e ações 
pautadas na ética. A educação, conforme Saviani (2019, p. 01): 

[...] fará a mediação entre o homem e a ética permitindo ao homem     
assumir consciência da dimensão ética de sua existência, com todas 
as implicações desse fato para sua vida em sociedade. Fará, também, a 
mediação entre o homem e a cidadania, permitindo-lhe adquirir consciência 
de seus direitos e deveres diante dos outros e de toda a sociedade. E 
fará, ainda, a mediação entre ética e cidadania viabilizando, ao homem, 
a compreensão dos limites éticos do exercício da cidadania, assim como 
da exigência de que a ética não se restrinja ao plano individual-
subjetivo mas, impregnando a sociedade, adquira foros de cidadania. Em 
outros termos, pela mediação da educação, será possível construir uma 
cidadania ética e, igualmente uma ética cidadã. 
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Assim, o desenvolvimento de uma consciência da dimensão ética 
permite que o homem construa também uma sociedade mais justa e 
que permita a igualdade e a equidade entre todos, ou seja, uma 
sociedade justa.

ÉTICA NA AvAlIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INfANTIl

A avaliação na educação infantil gera dúvidas desde sempre, porque 
há muitos questionamentos que levam às reflexões pertinentes em relação 
às diversas formas de avaliação, pois implica poder. A avaliação não 
só expressa uma concepção de qualidade, como também tem potencial de 
induzir a assimilação de uma dada visão de qualidade por aqueles que 
estão direta e indiretamente envolvidos no processo avaliativo. 

Quais instrumentos avaliativos são considerados ideais para 
educação infantil? Há, nesses procedimentos avaliativos, caráter 
ético? Os instrumentos utilizados, já constatados por trabalhos 
investigativos, são de observação e registros dos avanços dos 
estudantes evidenciando todas as etapas, acompanhando-os diariamente. 
O desenvolvimento e a aprendizagem na educação infantil, embora sejam 
processos distintos de serem avaliados, possuem relação, então, é 
preciso compreender e considerá-la para que haja a construção do 
conhecimento infantil.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
(DCNEI – Brasil/2010) em seus princípios apontam cinco itens que 
devem ser garantidos no processo de acompanhamento do trabalho 
pedagógico e avaliação do desenvolvimento das crianças. São eles:

1) A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 
interações das crianças no cotidiano;
2) Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 
(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, etc.);
3) A continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de 
estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela 
criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no 
interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/
Ensino Fundamental);
4) Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da 
instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem 
da criança na educação infantil e 
5) A não retenção das crianças na Educação Infantil (Brasil, 2010).

A partir da observação criteriosa desses itens já preconizados 
pelo LDB, a Rede Municipal de Educação de Lins em seu artigo 68 
(LINS, 2016), prevê os seguintes objetivos da avaliação do processo 
de ensino aprendizagem na modalidade creche:

I. diagnosticar e registrar os progressos do alunos e suas dificuldades;
II. possibilitar que o aluno se autoavalie;
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III. orientar o aluno quanto aos esforços necessários para  
superar dificuldades;
IV. auxiliar na reflexão sobre as condições de aprendizagem oferecidas 
e ajustar sua prática às necessidades dos alunos;
V. definir critérios para planejar as atividades e criar situações que 
gerem avanços na aprendizagem dos alunos;
VI. permitir que os alunos acompanhem suas conquistas, suas 
dificuldades e suas possibilidades de superação ao longo de seu processo  
de aprendizagem;
VII. permitir que os pais acompanhem o processo de aprendizagem dos 
seus filhos, os objetivos e as ações desenvolvidas pela escola.

Parágrafo único. Todos os participantes da ação educativa serão avaliados 
em momentos individuais e coletivos.

EXPERIÊNCIA DE vIvÊNCIA DA PRÁTICA

Atuando desde o ano de 2011 em salas de aula do Maternal II, 
com crianças na faixa etária de 4 anos, observei o avanço na 
forma como avaliar e registrar a evolução de nossos alunos. O 
relatório descritivo sempre fez parte da rotina docente, porém não 
havia a percepção da necessidade de registros individualizados e os 
documentos oficiais eram padronizados com legendas. O acompanhamento 
da Professora Coordenadora foi fundamental para a mudança desses 
critérios, através de formações e estudos em HTPC (Horário de Trabalho 
Pedagógico Coletivo).

Cientes de que cada criança apresenta um percurso pessoal e 
etapas de desenvolvimento, reconhecemos as competências delas nas 
diversas situações propostas, tanto nos espaços de aprendizagem 
quanto nas suas interações, compreende-se assim, que a avaliação deve 
ser mediadora e se faz de forma dual (adulto/criança), para isso os 
registros perpassam por cada indivíduo, permitindo o acompanhamento 
cotidiano de seu desenvolvimento.

No início do ano letivo temos o período de adaptação, onde são 
propostas atividades lúdicas e de convivência, por se tratar de 
uma turma atendida desde o berçário pela unidade escolar não há 
desconfortos ou situações de choros, todos se sentem acolhidos, 
e também, no decorrer do ano anterior são efetuadas atividades de 
interação, jogos e brincadeiras entre todas as turmas da escola, 
porém é nesse período que a relação entre a professora e a turma se 
estabelece, e a partir desse convívio é que a avaliação é iniciada, 
através das rodas de conversa e do atendimento aos pequenos grupos em 
mesinhas de trabalho a “escuta”  e a interlocução podem ser efetuadas, 
portanto nesse primeiro contato a avaliação é um instrumento para 
reconhecimento e planejamento.

A avaliação em nosso contexto é instrumentalizada através de 
relatórios descritivos e fotográficos, fichas de avaliação individual 
e portifólio com atividades de alunos, estes são observados não 
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apenas em momentos formais, mas em situações rotineiras a fim de que 
se possa compreender os mecanismos e estratégias utilizados por eles 
no momento da aprendizagem.

Como exemplo da utilização da “escuta” para o planejamento ou o 
replanejamento dos conteúdos e situações de aprendizagem, as imagens 
abaixo relatam cenas de uma situação didática que foi reorganizada 
a partir do interesse dos alunos.

1. 2. 3. 4.

No ano anterior (2021), com a turma do Maternal II, iniciamos uma 
sequência didática que tinha como objetivo a abordagem da diversidade 
étnico-racial, foi apresentada a obra infanto juvenil “O cabelo de 
Lelê “/ Valéria Belém; ilustrações de Adriana Mendonça – São Paulo: 
IBEP,2012, os alunos demonstraram bastante interesse pela história 
e pela personagem principal e  o livro seria o elemento propulsor 
das atividades. 

No entanto, ao abordar a origem da personagem Lelê, através de 
imagens e vídeos da África, o foco foi transferido para o tema Savana 
Africana com sua diversidade de animais, em função da expectativa e 
interesse das crianças, houve a participação de algumas famílias que 
nos enviaram  materiais e livros como os apresentados nas imagens 
3 e 4,  compartilhando conhecimento e pesquisa. Essas atividades 
são documentadas através do registro em relatórios semanais com 
reprodução das falas e contribuições dos alunos.

As famílias, na maioria das vezes, não têm consciência da 
importância da sua colaboração no processo de ensino aprendizagem, 
principalmente na modalidade creche, onde existe a ideia preconcebida 
de que essa instituição não exerce uma contribuição pedagógica, mas 
apenas cuidados e alimentação.

Portanto, engajar os pais nesse contexto ainda é um desafio, alguns 
resultados positivos são observados após o contato do responsável com 
a ficha avaliativa individual de seu filho, a leitura a respeito das 
conquistas e desenvolvimento faz com que haja um melhor entendimento 
do papel do professor e da modalidade em questão, para isso tem sido 
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importante a forma como esses registros sejam escritos, deve-se 
privilegiar a clareza e a objetividade, sem preciosismos, citações 
desnecessárias e juízos de valor.

fICHA AvAlIATIvA
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CONSIDERAÇÕES fINAIS

No ano de 2009, com a publicação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Infantil, as instituições que se dedicam a essa 
etapa da escolarização, vem buscando criar procedimentos de avaliação 
do desenvolvimento das crianças por meio da observação crítica e 
criativa de dois eixos de atividades: brincadeiras e interações.

Sem a intenção de selecionar, promover ou classificar crianças 
para entrada no ensino fundamental, o grande objetivo da avaliação na 
educação infantil deve ser o aperfeiçoamento da prática educativa. 
Portanto, a avaliação feita por adultos e crianças colocará as 
instituições voltadas a esta etapa da educação em permanente busca 
pela qualidade.

Assim, realizar a avaliação é um instrumento de compreensão 
do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, cujo 
intuito é auxiliar nas decisões satisfatórias para que ela avance. 
Ou seja, a avaliação é uma ferramenta capaz de auxiliar de realizar 
encaminhamentos, de ajudar na reflexão, de aprofundar anseios, e 
consequentemente motivar a busca pelas respostas.

Ou seja, avaliar está totalmente associado com o ato de educar, 
de pensar no processo de ensino aprendizagem e de desenvolvimento da 
criança, de ação-reflexão-ação.

Buscar constantemente possibilidade de aprendizagem, analisando 
individualmente (turmas, crianças), é urgente pensar a avaliação 
através de roteiros de observação, de anotações individuais, 
coletâneas de produção, e todo e qualquer registros elaborados 
pela própria criança 

O processo de avaliação é parte integrante do trabalho educativo, 
ele vai corresponder aos objetivos e a prática definida pelo professor 
em conjunto com a equipe escolar, com a família.

Avaliar consiste em realizar a observação atenta em fazer análise 
continuar em estabelecer comparação de resultados obtidos ao longo 
do desenvolvimento do educando, realizando isso, o professor reflete 
sobre a metodologia utilizada, sobre o seu planejar e (re) planejar, 
sobre a dinâmica de seu trabalho, estabelecendo uma rede de ir e 
vir de pensamentos, que podem (e devem) dar continuidade aos seus 
estudos ou refazendo algum momento da construção individual ou de 
grupos de alunos, com apontamentos a respeito dos mesmos.

É essencial nesse contexto que a avaliação contribua para que as 
crianças se sintam capazes e valorizadas pelo professor, por seus 
pares, independente de quaisquer diferenças relativas a linguagem, 
classe social, etnia, sexo, religião, política. O registro de 
avaliação reflete a imagem da ação desenvolvida pelo professor. 

A BNCC (2017) propõe uma síntese das aprendizagens esperadas 
em cada campo de experiência para cada faixa etária da educação 
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infantil, e o acompanhamento dessas aprendizagens dos alunos  
deve ser constante.

Assim, a avaliação formativa não é uma prática única, e sim um 
conjunto de práticas que utilizam diferentes métodos ou instrumentos 
para avaliar o processo de ensino aprendizagem dos alunos de 
maneira profunda e individual. Esse processo de avaliação requer 
acompanhamento do que foi planejado das ações em sala de aula e da 
aprendizagem dos alunos permitindo analisar tanto os alunos quanto 
o próprio trabalho do professor.

É urgente pensar na forma que cada aluno chega à escola, seu 
repertório, suas relações culturais, as experiências vividas, de acordo 
com o ambiente sócio-cultural e familiar em que vive, e condicionado 
por suas características pessoais. Esta diversidade óbvia implica a 
relativização de duas das invariáveis das propostas uniformizadores:

- os objetivos e os conteúdos;
- a forma de ensinar;
- a exigência de serem tratadas em função da diversidade dos alunos 
(ZABALA, 1998, p. 199). 

O professor pode se valer de variados instrumentos e materiais 
documentados para acompanhar o desenvolvimento do trabalho pedagógico, 
para ajustar o planejamento e as intervenções didáticas, pode analisar 
e registrar observações relativas às atividades realizadas pelas 
crianças, como desenhos pinturas registros escritos os momentos de 
interação oral entre outros. 

No entanto, nem sempre esses registros são suficientes sendo 
necessárias observações planejadas de forma sistemática e regular, 
as quais geralmente levam em consideração alguns aspectos específicos 
da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças. Neste caso é 
fundamental que o professor defina melhor forma do registro dessas 
observações, que critérios claros sejam definidos e expostos para 
toda a comunidade escolar, para que se torne um documento formativo. 

Os registros de observação são documentos informados definidos com 
antecedência, com objetivos também já pautados, por exemplo: fichas 
ou diários de bordo. Porém, independente do tipo (ou dos tipos) de 
documento escolhido pelo professor, todos devem ser materiais que 
permitam ao professor analisar (e se necessário) rever a própria 
prática ao criar o distanciamento necessário para reflexão. 

Na escola, avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem, ponderar 
sobre ele, intervir quando necessário é reflexão essencial, uma pauta 
que exige perceber não somente a maneira como a criança percebe o mundo 
e atua nele, mas também as representações construídas pelos adultos, 
ou seja o olhar do professor com suas referências expectativas.

De acordo com Jussara Hoffman (2015), o primeiro movimento que 
o professor deve buscar no processo avaliativo é fazer uma reflexão 
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que envolva questionamentos como estes, por exemplo, como a criança 
busca compreender e descobrir o mundo, ou de que maneira domina 
línguas e se comunica por meio delas, ou como percebe os outros 
que a rodeio.

Todas as observações e registros devem ser feitos regularmente 
ao longo do ano e levar em consideração múltiplas atividades 
desenvolvidas, em múltiplos contextos pedagógicos, buscando garantir 
avaliações confiáveis e adequadas, que possam realmente contribuir 
com o objetivo de comunicar as famílias a respeito do trabalho 
desenvolvido, e que sejam capazes de evidenciar a trajetória das 
crianças na escola, mas principalmente subsidiar o trabalho pedagógico, 
refletir sobre a individualidade das crianças e considerar o contexto 
em que cada umas faz parte.

É observando o professor conhece cada criança: reconhece seus 
conhecimentos, identifica seus interesses e suas motivações, deslumbra 
potencial e aprendizagem dos potenciais de aprendizagem. Os registros 
de observação, feitos em um diário em formulários, ajudam o professor 
a refletir sobre sua prática pedagógica.

Tendo em vista favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento. 
Mas, para que a avaliação cumpra com o seu verdadeiro papel que é o 
aperfeiçoamento da prática educativa, o professor não pode adotar 
a postura de simples preenchedor de documentos e formulários. É 
necessário que o docente entenda que as suas anotações e observações 
são subsídios para rever a sua prática.

Essas anotações precisam ser feitas com frequência e 
preferencialmente concomitantes ao fato observado para que nenhuma 
informação se perca o fique em completa organização desses registros 
pode ocorrer de várias maneiras fichário, diário da turma, fotografias, 
vídeos, áudios, todos esses dados recolhidos ajudou na elaboração 
de um relatório sobre cada criança, um documento que revela o 
processo de aprendizagem desenvolvimento as interações que ela 
consegue estabelecer com colegas, com adultos da instituição e com 
os conhecimentos abordados nas diferentes temáticas.

Esse documento deve ser compartilhado com os demais profissionais 
da instituição, para que as informações importantes a respeito das 
crianças circulares, tendo em vista ação articulada da equipe no 
atendimento a cada criança. O profissional que por algum motivo, 
precisa assumir a turma, terá em mãos informações importantes para 
planejar suas ações intervenções bem como com familiares, para 
conhecerem o que vem sendo feito na escola e as aprendizagens de 
seu filho é uma forma de se aproximar das famílias e compartilhar o 
trabalho que está sendo desenvolvido na instituição escolar. 

Assim, criamos um ciclo positivo, em busca da melhoria da qualidade 
da educação pública no Brasil.
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