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Capítulo 1. 

Escola Infantil: Pra que te Quero? 

Maria Isabel Edelweiss Bujes. 

 

- Durante muito tempo, a educação da criança foi considerada uma responsabilidade das 
famílias ou do grupo social ao qual pertencia. Era junto aos adultos e outras crianças com 
as quais convivia que a criança aprendia a se tornar membro desse grupo, a participar das 
tradições que eram importantes para ele e a dominar os conhecimentos que eram 
necessários para a sua sobrevivência material e para enfrentar as exigências da vida 
adulta. Por bom período na história da humanidade, não houve nenhuma instituição 
responsável por compartilhar esta responsabilidade pela criança com seus pais e com a 
comunidade da qual faziam parte. Isso nos permite dizer que a educação infantil que 
conhecemos hoje, realizada de forma complementar à família, é um fato muito recente. 
(Edelweiss Bujes, 2001, p.13) 

- Para entendermos isto, basta perguntar aos nossos pais ou aos nossos avós como eram 
tratados em sua infância meninas/meninos, que tipo de educação eles/elas receberam, 
quem era o/a responsável imediata/o pela sua educação. Suas respostas vão demonstrar, 
tenho quase certeza como variam, de época para época, nossas maneiras de encarar os 
fenômenos sociais como a educação e os sujeitos sociais como as crianças. (Edelweiss 
Bujes, 2001, p.13e14) 

- O surgimento das instituições de educação infantil esteve de certa forma relacionada ao 
nascimento da escola e do pensamento pedagógico moderno, que pode ser localizado 
entre os séculos XVI e XVII. (...) A igreja teve um papel importante na alfabetização e, 
em virtude das disputas religiosas entre católicos e protestantes, os dois lados se 
esforçaram para garantir que seus fiéis tivessem um mínimo de domínio da leitura e da 
escrita. É preciso lembrar que, com a implantação da sociedade industrial, também 
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passaram a ser feita novas exigências educativas para dar conta das novas ocupações no 
mundo do trabalho. (Edelweiss Bujes, 2001, p.14) 

- As creches e pré-escolas surgiram depois das escolas e o seu aparecimento tem sido 
associado com o trabalho materno fora do lar a parti da revolução industrial. (Edelweiss 
Bujes, 2001. P.14) 

- O que se pode notar, do que foi dito até aqui, é que as creches e pré-escolas surgiram a 
partir das mudanças econômicas, políticas e sociais que ocorreram na sociedade: pela 
incorporação das mulheres à força de trabalho assalariado, na organização das famílias, 
num novo papel da mulher, numa nova relação entre sexos, para citar apenas as mais 
evidentes. Mas também, por razões que se identificam com um conjunto de ideias novas 
sobre a infância, sobre o papel da criança n sociedade e de como torna-la, através da 
educação, um individuo produtivo e ajustado às exigências desse conjunto social. 
(Edelweiss Bujes, 2001, p.15). 

- A educação da criança pequena envolve simultaneamente dois processos 
complementares e indissociáveis: educar e cuidar. As crianças dessa faixa etária, como 
sabemos, têm necessidades de atenção, carinho, segurança, sem as quais elas dificilmente 
poderiam sobreviver. (Edelweiss Bujes, 2001, p.16) 

- Assim, na prática, a dimensão educativa, como acabei de descrever, tem desconhecido 
um modo atual de ver as crianças: como sujeitos que vivem um momento em que 
predominam o sonho, s fantasia, a afetividade, a brincadeira, as manifestações de caráter 
subjetivo. A infância passa a ser nada mais do que um momento de passagem, que precisa 
ser apressado como, aliás, tudo em nossa vida. (Edelweiss Bujes, 2001, p.17). 

- Este processo de constituição dos sujeitos no mundo da cultura é o que chamamos de 
educação – o fenômeno pelo qual a criança (mas também os jovens e adultos) passa não 
apenas a absorver a cultura do seu grupo também a produzi-la e a ativamente transformá-
la. (Portanto, a educação n ao constitui um processo de transmissão cultural, mas de 
produção de sentidos e de criação de significados.). A forma como as instituições 
escolares, entre elas as creches e pré-escolas, se organizam para produzir estes processos 
é o currículo. (Edelweiss Bujes, 2001, p.18). 

- Também os currículos têm a pretensão de ser neutros, isto é, servir igualmente a todos, 
sem considerar que o sujeito que aprende é menino ou menina, 
negro/branco/amarelo/mestiço, nasceu na zona rural ou urbana, vem de uma família de 
imigrantes ou vem de outra que vive há muito tempo na comunidade. Enfim, que as 
crianças envolvidas pela experiência curricular são caracterizadas pelas diferenças.        
(Edelweiss Bujes, 2001, p.20) 

- Ao considerarmos que vivemos em contextos culturais e históricos em permanente 
transformação, podemos concluir ai também a ideia de que se as crianças participam 
igualmente desta transformação e, se neste processo, acabam também transformadas pelas 
experiências que vivem neste mundo extremamente dinâmico. Portanto, penso que é de 
extrema importância nos darmos conta de que as mudanças que ocorrem com as crianças, 
ao longo da infância são muito importantes e que algumas delas jamais se repetirão.  Em 
razão disso, considero da maior relevância defender o direito da criança a sua infancia, o 
que tem sido negado a muitas delas. (Edelweiss Bujes, 2001, p.21). 
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Capítulo 2 

Educação Infantil e as novas regras da legislação. 

Carmem Maria Craidy. 

 

- As leis são consequência de propostas que podem ser originárias do próprio governo ou 
de setores da sociedade organizada. Elas são sempre votadas no poder legislativo, ou seja, 
no Congresso Nacional, quando são leis federais, na Assembleia Legislativa, quando são 
leis estaduais e na Câmara dos vereadores, quando são leis municipais. A Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional é uma lei federal por isso foi votada no Congresso 
Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal) e é válida para todo o país. Ela teve 
uma longa tramitação que durou oito anos e envolveu muitos setores da sociedade e do 
governo, o que exigiu muitas negociações para conseguir aprová-la. (Carmem Maria 
Craidy, 2001, p.23) 

- Dessas definições decorre que as creches e as pré-escolas são direito de tanto das 
crianças como de seus pais e reafirma que as mesmas são instituições de caráter 
educacional e não simplesmente assistenciais como muitas vezes foram consideradas. 
(Carmem Maria Craidy, 2001, p.25).  

 - O Estatuto da Criança e do Adolescente, lei federal 8.069/1990, também conhecido 
como ECA, explicitou melhor cada um dos direitos da criança e do adolescente bem como 
os princípios que devem nortear as políticas de atendimento. Determinou ainda a criação 
dos Conselhos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares. Os primeiros 
devem traçar as diretrizes políticas e os segundos devem zelar pelo respeito aos direitos 
das crianças e dos adolescentes, entre os quais o direito à educação, que para as crianças 
pequenas incluirá o direito a creches e pré-escolas. (Carmem Maria Craidy, 2001, p.25).  

- Ainda que cada instituição do sistema escolar (portanto, também as instituições de 
educação infantil) deverá ter um plano pedagógico elaborado pela própria instituição com 
a participação dos educadores e que os educadores deverão ter sempre que possível o 
curso superior e como e como formação mínima o curso normal com especialização em 
educação infantil. (...). (Carmem Maria Craidy, 2001, p.25). 

 - Outra exigência da LDB é que todas as creches e pré-escolas existentes ou a serem 
criadas deverão integrar-se aos sistemas de ensino. As exigências para que essa integração 
seja autorizada estão sendo defendidas pelos Conselhos de Educação. A lei determinou 
ainda que até o fim da década da Educação, ou seja, no ano 2007, todos os educadores 
deverão estar devidamente habilitados conforme as exigências da lei. O que infelizmente 
não foi cumprido. 

- As diretrizes Nacionais da Educação Infantil precisam ser conhecidas por todos os 
educadores da educação infantil, e também pelos pais, pois ela define tanto aspectos 
políticos e administrativos da educação infantil, como também, ela irá propor aspectos 
que devem ser observados na elaboração das propostas pedagógicas e curriculares das 
creches e pré-escolas.  
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Capítulo 3 

O Desenvolvimento Infantil na Perspectiva Sociointeracionista - Piaget, Vygotsky, 
Wallon. 

Jane Felipe 

 

- Piaget, Vygotsky e Wallon tentaram mostrar que a capacidade de conhecer e aprender 
se constrói a partir das trocas estabelecidas entre o sujeito e o meio. As teorias 
sociointeracionistas concebem, portanto, o desenvolvimento infantil como um processo 
dinâmico, pois as crianças não são passivas, meras receptoras das informações que estão 
à sua volta.  Através do contato com o seu próprio corpo, com as coisas do seu ambiente, 
bem como através da interação com outras e crianças e adultos, as crianças vão 
desenvolvendo a capacidade afetiva, a sensibilidade e a autoestima, o raciocínio, o 
pensamento e a linguagem. A articulação entre os diferentes níveis de desenvolvimento 
(motor, afetivo e  cognitivo) não se dá forma isolada, mas sim de forma simultânea e 
integrada. (Jane Felipe, 2001 p.27) 

-Wallon assinala que o desenvolvimento se dá de forma descontinua, sendo marcado por 
rupturas e retrocessos. A cada estágio de desenvolvimento infantil há uma reformulação 
e não simplesmente uma adição ou reorganização dos estágios anteriores, ocorrendo 
também um tipo particular de interação entre o sujeito e o ambiente. (Jane Felipe, 2001 
p.28). 

- Vygotsky afirma que a relação dos indivíduos com o mundo não é direta, mas mediada 
por sistemas simbólicos, em que a linguagem ocupa um papel central, pois além de 
possibilitar o intercâmbio entre os indivíduos, é através dela que o sujeito consegue 
abstrair e generalizar o pensamento. (Jane Felipe, 2001 p.29). 

- Vygotsky observa que a criança apresenta seu processo de desenvolvimento um nível 
que ele chamou de real e outro potencial. O nível de desenvolvimento real refere-se a 
etapas já alcançadas pela criança, isto é, as coisas que ela já consegue fazer sozinha, sem 
a ajuda de outras pessoas. Já o nível de desenvolvimento potencial diz respeito à 
capacidade de desempenhar tarefas com a ajuda de outros. (...). (Jane Felipe, 2001 p.29). 

- Vygotsky  enfatiza a importância do brinquedo e da brincadeira do faz de conta para o 
desenvolvimento infantil. (...). (Jane Felipe, 2001 p.30). 

- A preocupação central de Piaget era descobrir como estruturava o conhecimento. A 
teoria de Piagetiana afirma que conhecer significa inserir o objeto  do conhecimento em 
um determinado sistema de relações, partindo de uma ação executada sobre o referido 
objeto. Tal processo envolve, portanto, a capacidade de organizar, estruturar, entender e 
posteriormente, com a aquisição da fala, explicar pensamentos e ações. Desta forma, a 
inteligência vai-se aprimorando na medida em que a criança estabelece contato com o 
mundo, experimentando-o ativamente. (...) (Jane Felipe, 2001 p.30). 
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- A perspectiva teórica do sociointeracionismo destaca o papel do adulto frente ao 
desenvolvimento infantil cabendo-lhe proporcionar experiências diversificadas e 
enriquecedoras, a fim de que as crianças possam fortalecer sua autoestima e desenvolver 
suas capacidades. (Jane Felipe, 2001 p.31). 

- È importante salientar que as dificuldades de adaptação não se manifestam apenas 
através do choro, mas podem aparecer em forma de apatia, falta de apetite ou mesmo 
através de alguma manifestação de doença. O ambiente da creche ou pré-escola deve ser 
prazeroso e agradável, despertando a confiança neste tipo de instituição. (Jane Felipe, 
2001, p.33).  

 

 

Capítulo 4 

Temas de Saúde em Instituições de Educação Infantil 

Cibeli de Souza Prates e Maira Sanhudo de Oliveira 

 

- Saúde envolve a busca do equilíbrio físico, mental e social, bem como a relação do 
indivíduo com o seu ambiente. Saúde é movimento, ação. Por isso, falar sobre saúde nas 
Instituições de Educação Infantil implica promover ações de higiene, prevenção de 
doenças e de acidentes e a realização de atividades que busquem o crescimento e o 
desenvolvimento da criança em sua ‘’ totalidade ‘’. Procuramos trabalhar ‘’ higiene’’ com 
a concepção de que além de prevenir a doença, também promove a saúde mental de cada 
indivíduo.  

- Considerando que cada criança permanecerá grande parte do seu dia neste local, 
devemos proporcionar um ambiente saudável. (Cibeli de Souza Prates, Maíra  Sanhudo 
de oliveira, 2001, p.39). 

 

Registros de informações sobre a saúde da criança. 

- Algumas informações sobre a história da vida criança devem ficar registradas para 
possibilitar um melhor atendimento de saúde. (Cibeli de Souza Prates, Maíra  Sanhudo 
de oliveira, 2001, p.43). 

- De modo geral, a higiene da criança e do ambiente implica a realização de ações de 
saúde pensando no indivíduo em sua totalidade, isto é, nas condições físicas, mentais, 
sociais e de interação da criança com o ambiente. Por isso, devemos ser criativos no 
desenvolvimento dessas ações, pois higiene não significa somente “limpeza”. Além disso, 
temos que adaptar nossas ações de acordo com o que se tem de disponível, sempre 
procurando respeitar os princípios básicos. (Cibeli de Souza Prates, Maíra  Sanhudo de 
oliveira, 2001, p.45). 



6 
 

- Sugerimos que a instituição solicite a carteira de vacinas para o controle e orientação. 
Mas a responsabilidade em vacinar deve continuar com as famílias. (Cibeli de Souza 
Prates, Maíra Sanhudo de oliveira, 2001, p.47). 

 

Acidentes mais frequentes na infância  

- Há situações em que se faz necessário um pronto atendimento à criança em situação de 
risco, antes do atendimento de um profissional da área da saúde. Para um adequado 
atendimento inicial dos acidentes infantis, é recomendável que a instituição disponha de 
uma caixa de primeiros socorros completa e mínima. (...).  Os primeiros socorros são as 
primeiras providências a serem tomadas. E são justamente estas providências que podem, 
em muitos casos, salvar uma vida! (Cibeli de Souza Prates, Maíra Sanhudo de oliveira, 
2001, p.54). 

O uso de medicações nas Instituições Infantis 

 - A administração de medicamentos na instituição infantil deve estar vinculada à receita 
médica, para segurança da criança e da instituição. (Cibeli de Souza Prates, Maíra 
Sanhudo de oliveira, 2001, p.59). 
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Citações diretas: 

- Durante muito tempo, a educação da criança foi considerada uma responsabilidade das 

famílias ou do grupo social ao qual ela pertencia. Era junto aos adultos e outras crianças 

com as quais convivia que a criança aprendia a se tornar membro deste grupo, a participar 

das tradições que eram importantes para ele e a dominar os conhecimentos que eram 

necessários para a sua sobrevivência material e para enfrentar as exigências da vida 

adulta. Por um bom período na história da humanidade, não houve nenhuma instituição 

responsável por compartilhar esta responsabilidade pela criança com seus pais e com a 

comunidade da qual estes faziam parte. Isso nos permite dizer que a educação infantil, 

como nós a conhecemos hoje, realizada de forma complementar a família, é um fato muito 

recente. Nem sempre ocorreu do mesmo modo, tem, portanto, uma história. (CRAIDY & 

KAERCHER, 2001, p.13). 

 

- O surgimento das instituições de educação infantil esteve de certa forma relacionada ao 

nascimento da escola e do pensamento pedagógico moderno, que pode ser localizado 

entre os séculos XVI e XVII. A escola, muito parecida com a que conhecemos hoje, 

organizou-se porque ocorreu um conjunto de possibilidades: a sociedade na Europa 

mudou muito com a descoberta de novas terras, com o surgimento de novos mercados e 

com o desenvolvimento científico, mas também com a invenção da imprensa, que 

permitiu que muitos tivessem acesso à leitura (da Bíblia, principalmente). A igreja teve 

um papel importante na alfabetização e, em virtude das disputas religiosas entre católicos 

e protestantes, os dois lados se esforçam para garantir que os seus fiéis tivessem um 

mínimo de domínio da leitura e da escrita. É preciso lembrar que, com a implantação da 

sociedade industrial, também passaram a ser feitas novas exigências educativas para dar 

conta das novas ocupações no mundo do trabalho. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, 

P.14). 

- O que se pode notar, do que foi dito até aqui, é que as creches e pré-escolas surgiram a 

partir de mudanças econômicas, políticas e sociais que ocorreram na sociedade: pela 

incorporação das mulheres à força de trabalho assalariado, na organização das famílias, 

num novo papel da mulher, numa nova relação entre os sexos, para citar apenas as mais 

evidentes. Mas, também, por razões que se identificam com um conjunto de ideias novas 
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sobre a infância, sobre o papel da criança na sociedade e de como torná-la, através da 

educação, um indivíduo produtivo e ajustado ás exigências desse conjunto social. 

(CRAIDY & KAERCHER, 2001, p.15). 

- A educação da criança pequena envolve simultaneamente dois processos 

complementares e indissociáveis: educar e cuidar. As crianças desta faixa etária, como 

sabemos, têm necessidades de atenção, carinho, segurança, sem as quais elas dificilmente 

poderiam sobreviver. Simultaneamente, nesta etapa, as crianças tomam contato com o 

mundo que as cerca, através das experiências diretas com as pessoas e as coisas deste 

mundo e com as formas de expressão que nele ocorrem. Esta inserção das crianças no 

mundo não seria possível sem que atividades voltadas simultaneamente para cuidar e 

educar estivessem presentes. O que se tem verificados, na prática, é que tanto os cuidados 

como a educação têm sido entendidos de forma muito estreita. (CRAIDY & 

KAERCHER, 2001, p.16). 

-Por outro lado, a criança vive um momento fecundo, em que a interação com as pessoas 

e as coisas do mundo vai levando-a a atribuir significados àquilo que a cerca. Este 

processo que faz com que a criança passe a participar de uma experiência cultural que é 

a própria de seu grupo social é o que chamamos de educação. No entanto, esta 

participação na experiência cultural não ocorre isolada, fora de um ambiente de cuidados, 

de uma experiência cultural não ocorre isolada, fora de um ambiente de cuidados, de uma 

experiência de vida afetiva e de um contexto material que lhes dá suporte. (CRAIDY & 

KAERCHER, 2001, p.16). 

- Este processo de constituição dos sujeitos no mundo da cultura é o que chamamos de 

educação – o fenômeno pelo qual a criança (mas também os jovens e os adultos) passa 

não apenas a absorver a cultura do seu grupo, mas também a produzi-la e a ativamente 

transformá-la. Isso ocorre porque o modo pelo qual compreendemos o mundo e 

atribuímos significado aos objetos que dele fazem parte é altamente dinâmico e se faz 

através de intensas trocas entre os sujeitos. Portanto, a educação não constitui um 

processo de transmissão cultural, mas de produção de sentidos e de criação de 

significados. A forma como as instituições escolares, entre elas as creches e pré-escolas, 

se organizam para produzir estes processos é o currículo. (CRAIDY & KAERCHER, 

2001, p.18). 
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-Ao considerarmos que vivemos em contextos culturais e históricos em permanente 

transformação, podemos incluir aí também a ideia de que as crianças participam 

igualmente desta transformação e, neste processo, acabam também transformadas pelas 

experiências que vivem neste mundo extremamente dinâmico. Portanto, penso que é de 

extrema importância nos darmos conta de que as mudanças que ocorrem com as crianças, 

ao longo da infância, são muito importantes e que algumas delas jamais se repetirão. Em 

razão disso, considero da maior relevância defender o direito da criança à sua infância, o 

que tem sido negado a muitas delas. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, p.21). 

 

 

 

Capitulo 2 

Educação Infantil e as Novas Definições da Legislação 

Carmem Maria Craidy  

- Desde a constituição de 1988 ficou legalmente estabelecido que os pais, a sociedade e 

o poder público têm que respeitar e garantir os direitos das crianças definidos no artigo 

227 que afirma: É dever da família, da sociedade e do estado assegurar á criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito a vida, á saúde, á alimentação, á educação, 

ao lazer, à profissionalização, á cultura, á dignidade, ao respeito, á liberdade e á 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência e opressão. (CRAIDY & KAERCHER, 

2001, p.23e24).  

- Assim, nem os pais, nem as instituições de atendimento, nem qualquer setor da 

sociedade ou do governo poderão fazer com as crianças o que bem entenderem ou 

simplesmente o que considerarem válido. Todos são obrigados a respeitar os direitos 

definidos na constituição do país que reconheceu a criança como um cidadão em 

evolução. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P. 24). 
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Capítulo 3 

O desenvolvimento infantil na perspectiva sociointeracionista: Piaget, Vygotsky, 

Wallon.  

Jane Felipe 

 

- Piaget, Vygotsky e Wallon tentaram mostrar que a capacidade de conhecer e aprender 

se constrói a partir das trocas estabelecidas entre o sujeito e o meio. (CRAIDY & 

KAERCHER, 2001, P.27). 

- Embora nem sempre concordantes em todos os aspectos, os estudos destes teóricos têm 

possibilitado uma nova compreensão do desenvolvimento infantil, influenciando de 

forma importante as ações em muitas das escolas infantis brasileiras. (CRAIDY & 

KAERCHER, 2001, P.27). 

-Henri Wallon (1879-1962), médico, francês, desenvolveu vários estudos na área da 

neurologia, enfatizando a plasticidade do cérebro, Wallon propôs o estudo integrado do 

desenvolvimento infantil, contemplando os aspectos da afetividade, da motricidade e da 

inteligência. Para ele, o desenvolvimento da inteligência depende das experiências 

oferecidas pelo meio e do grau de apropriação que o sujeito faz delas. Neste sentido, os 

aspectos físicos do espaço, as pessoas próximas, a linguagem, bem como os 

conhecimentos presentes na cultura contribuem efetivamente para formar o contexto de 

desenvolvimento. (CRAIDY & KAERCHER,2001,P.28) 

-Vygotsky afirma que a relação dos indivíduos com o mundo não é direta, mas mediada 

por sistemas simbólicos, em que a linguagem ocupa um papel central, pois além de 

possibilitar o intercâmbio entre os indivíduos, é através dela eu o sujeito consegue abstrair 

e generalizar o pensamento. Ou seja, “a linguagem simplifica e generaliza a experiência, 

ordenando as instâncias do mundo real, agrupando todas as ocorrências de uma mesma 

classe de objetos, eventos, situações, sob uma mesma categoria conceitual cujo 

significado é compartilhado pelos usuários dessa linguagem”. (Oliveira, 1993, p. 27). 

(CRAIDY&KAERCHER, 2001, P.28). 
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- Jean Piaget (1896-1980), biólogo e epistemólogo suíço, construiu sua teoria ao longo 

de mais de 50 anos de pesquisa. A preocupação central de Piaget era descobrir como se 

estruturava o conhecimento. A teoria piagetiana afirma que conhecer significa inserir o 

objeto do conhecimento em um determinado sistema de relações, partindo de uma ação 

executada sobre o referido objeto. Tal processo envolve, portanto, a capacidade de 

organizar, estruturar, entender e posteriormente, com a aquisição da fala, explicar 

pensamentos e ações. Desta forma, a inteligência vai-se aprimorando na medida em que 

a criança estabelece contato com o mundo, experimentando-o ativamente. Por exemplo: 

ao pegar um objeto, o bebê tem oportunidade de explorar e observar de forma atenta, 

percebendo suas propriedades (tamanho, cor, textura, cheiro, etc.) e aos poucos, vai 

estabelecendo relações com outros objetos. Tal a experiência é fundamental para seu 

processo de desenvolvimento. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.30) 

 

Capítulo 4 

Temas de saúde em instituições de educação infantil 

Cibeli de Souza Prates 

Maíra Sanhudo de Oliveira 

 

-Saúde envolve a busca do equilíbrio físico, mental e social, bem como a relação do 

indivíduo com o seu ambiente. Saúde é movimento, ação. Por isso, falar sobre saúde nas 

instituições de educação infantil implica promover ações de higiene, prevenção de 

doenças e de acidentes e a realização de atividades que busquem o crescimento e do 

desenvolvimento da criança em sua “totalidade”. Procuramos trabalhar “higiene” com a 

concepção de que além de prevenir a doença, também promove a saúde física e mental 

de cada indivíduo. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.39). 

- O conceito de criança saudável varia muito de acordo com as condições de vida e cultura 

das pessoas. Por exemplo, para as mães, em geral, se o filho dorme bem, se alimenta bem 

e brinca normalmente, ele é saudável. Outras podem avaliar o conceito de saudável 

através da disposição de ânimo, do estado de espírito, da interação e da aprendizagem de 
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seu filho. Com isso, verificamos que esse conceito depende de pontos de vista e de 

valores, pois alguns o relacionam com a parte física, outros com a emocional ou 

simplesmente à ausência de queixas da criança. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.39). 

- Algumas informações sobre a história de vida da criança devem ficar registradas para 

possibilitar um melhor atendimento de saúde. Sugerimos investigar: 

 Dados referentes à alimentação, sono e repouso, eliminações (urina e fezes), recreação e 

condições de moradia. 

Informações sobre problemas, doenças ou hospitalizações anteriores. 

Informações sobre a saúde atual da criança. 

Local onde faz acompanhamento de saúde e vacinação. 

Se recebe remédios. 

Se apresenta alergia a algum alimento ou remédio.  

Qual o antitérmico liberado pelo pediatra para ser administrado na instituição infantil 

quando a criança estiver com febre. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.43) 

-De modo geral, a higiene da criança e do ambiente implica a realização de ações de saúde 

pensando no indivíduo em sua totalidade, isto é, nas condições físicas, mentais, sociais e 

de interação da criança com o seu ambiente, por isso, devemos ser criativos no 

desenvolvimento dessas ações, pois higiene não significa somente “limpeza”. Além disso, 

temos que adaptar nossas ações de acordo com o que se tem disponível, sempre 

procurando respeitar os princípios básicos. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.45) 

- A Administração de medicamentos na instituição infantil deve estar vinculada à receita 

médica, para segurança da criança e da própria instituição. CRAIDY & KAERCHER, 

2001, P.59). 
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Capítulo 1- Escola Infantil: Para que te Quero?  Maria Isabel Edelweiss Bujes. 

 

Citações diretas: 

- Durante muito tempo, a educação da criança foi considerada uma responsabilidade das 

famílias ou do grupo social ao qual ela pertencia. (BUJES,2001, p.13) 

- Por um bom período na história da humanidade, não houve nenhuma instituição 

responsável por compartilhar esta responsabilidade pela criança com seus pais e com a 

comunidade da qual estes faziam parte. (BUJES, 2001, p.13) 

- O surgimento das instituições de educação infantil esteve de certa forma relacionado ao 

nascimento da escola e do pensamento pedagógico moderno, que pode ser localizado 

entre os séculos XVI e XVII. (BUJES, 2001, p.14) 

- O que se pode notar, do que foi dito até aqui, é que as creches e pré-escolas surgiram a 

partir de mudanças econômicas, políticas e sociais que ocorreram na sociedade, pela 

incorporação das mulheres à força de trabalho assalariado, na organização das famílias, 

num novo papel da mulher, numa nova relação entre os sexos, para citar apenas as mais 

evidentes. Mas, também, por razões que se identificam com um conjunto de ideias novas 

sobre a infância, sobre o papel da criança na sociedade e de como torná-la através da 

educação, um indivíduo produtivo e ajustado às exigências desse conjunto social. 

(BUJES, 2001, p. 15) 
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- A educação da criança pequena envolve simultaneamente dois processos 

complementares e indissociáveis: educar e cuidar. (BUJES, 2001, p. 16) 

- Cuidar tem significado, na maioria das vezes, realizar atividades voltadas para os 

cuidados primários: higiene, sono e alimentação. (BUJES, 2001, p.16) 

- Assim, cuidar inclui preocupações que vão desde a organização dos horários de 

funcionamento da creche, compatíveis com a jornada de trabalho dos responsáveis pela 

criança, passando pela organização do espaço, pela atenção aos materiais que são 

oferecidos como brinquedos, pelo respeito as manifestações da criança ( de querer estar 

sozinha, de ter direito aos seus ritmos, ao seu ́ ´jeitão``) até a consideração de que a creche 

não é um instrumento de controle da família, para dar apenas alguns exemplos. (BUJES, 

2001, p. 16) 

- Este processo que faz com que a criança passe a participar de uma experiência cultural  

que é próprio de seu grupo social é o que chamamos de educação. (BUJES, 2001, p. 16) 

- Ao considerarmos que a educação infantil, envolve simultaneamente cuidar e educar, 

vamos perceber que esta forma de concebê-la vai ter consequências profundas na 

organização de experiências que ocorrem nas creches e pré-escolas, dando a elas 

características que vão marcar sua identidade como instituições que são diferentes da 

família, mas também da escola (aquela voltada para crianças maiores de sete anos). 

(BUJES, 2001, p.17) 

- Portanto, a ideia de sujeito em formação e de como é vivida a experiência da infância 

podem variar de época para época (são históricas) e as escolhas que fazemos para dirigir 

este processo, também. (BUJES, 2001, p.17) 

- Portanto, a experiência que elas vão viver não é uma experiência de descoberta, como 

querem alguns, mas de ´´recriação``, a criança trabalha sobre elementos já presentes na 

cultura de seu corpo de origem (aqui esta presente a ideia de que nada é absolutamente 

original). (BUJES, 2001, p. 18) 

- O currículo é o que as crianças e professoras/es produzem ao trabalhar com os mais 

variados materiais – os objetos de estudo que podem incluir os mais diversos elementos 

da vida da criança e de seu grupo ou as experiências de outros grupos e de outras culturas 

que são trazidos para o interior da creche e da pré-escola. (BUJES, 2001, p. 18) 
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- A ideia que hoje se faz do currículo é de uma caminhada, de uma trajetória, da direção 

que toma o processo de produção de determinados saberes, do percurso empreendido 

pelos alunos e professores/as em seus estudos. Esta ideia de produção do conhecimento, 

na experiência escolar se aplica a todas as etapas do processo que se realiza nas 

instituições educativas, incluindo também aquelas dedicadas à educação infantil. 

(BUJES, 2001, p.19) 

- O que o exame de muitas propostas curriculares tem mostrado é que conhecimentos 

selecionados para fazerem parte da experiência curricular, geralmente estão organizados 

em blocos que não se comunicam uns com os outros. (BUJES, 2001, p.19) 

- Todas as ações, formas de expressão, de manifestação do gosto, da sensibilidade infantil 

são marcados pelo que é vivido e aprendido nas creches e pré-escolas (mas também fora 

delas). Tudo isso constitui conhecimento escolar na educação infantil. Tudo isso faz parte 

da experiência curricular. (BUJES, 2001, p. 20) 

- A maneira como vejo as crianças, como seres ativos, que podem se tornar cada vez mais 

competentes para lidar com as coisas do seu mundo, se tiverem oportunidades para isso, 

me faz defender algumas ideias que não são absolutamente minhas, nem totalmente 

originais. (BUJES, 2001, p.21) 

- Continuo pensando que a criança nos desafia porque ela tem uma lógica que é toda sua, 

porque ela encontra maneiras peculiares e muito originais de se expressar, porque ela é 

capaz através do brinquedo, do sonho e da fantasia de viver num mundo que é apenas seu. 

(BUJES, 2001, p.21) 

- Por tais razões, as instituições de educação infantil são hoje indispensáveis na sociedade. 

Elas tanto constituem o resultado de uma forma moderna de ver o sujeito infantil quanto 

solução para um problema de administração social, criado a partir de novas formas de 

organização da família e de participação das mulheres na sociedade e no mundo do 

trabalho. (BUJES, 2001, p. 21) 
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Capítulo 2- Educação infantil e as novas definições da legislação. Maria Carmem Craidy. 

Citações diretas. 

- A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é uma lei federal por isso votada no 

Congresso Nacional (Câmara de Deputados e Senado Federal) e é válida para todo o país. 

(CRAIDY, 2001, p.23) 

- Outra informação importante é considerarmos que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB – assim como as demais leis recentes a respeito da infância são 

consequências da Constituição Federal de 1988 que definiu uma nova doutrina em relação 

a criança que é a doutrina da criança como sujeito de direitos (CRAIDY, 2001, p.23) 

- Outras duas definições importantes da Constituição foram que os trabalhadores (homens 

e mulheres) têm direito a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento 

até os seis anos de idade em creches e pré-escolas. (CRAIDY, 2001, p. 24) 

- Outra modificação de grande importância e alcance foi a emenda constitucional nº 59 

de 2009 que mudou a exigência de Ensino Obrigatório que na Constituição de 1988 era 

definida por etapa de ensino (Ensino Fundamental) e passa a ser por idade: dos 4 aos 17 

anos. 

- A LDB que regulamentou a educação infantil, definiu-a como a primeira etapa da 

educação básica (art. 21/1) e afirmou que estas instituições têm por finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade 

(art.29). (CRAIDY, 2001, p.25) 

- As Diretrizes Nacionais da Educação Infantil precisam ser conhecidas por todos os 

educadores da educação infantil, e também pelos pais, pois ela define tanto aspectos 

políticos e administrativos da educação infantil como também ela irá propor aspectos que 

devem ser observados na elaboração das propostas pedagógicas e curriculares das creches 

e pré-escolas. (CRAIDY, 2001, p.25) 

 

Capítulo 3- O desenvolvimento infantil na perspectiva sociointeracionista: Piaget, 

Vigotsky e Wallon. Jane Felipe. 

Citações diretas. 
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- Piaget, Vigotsky e Wallon tentaram mostrar que a capacidade de conhecer e aprender 

se constrói a partir de trocas estabelecidas entre o sujeito e o meio. (FELIPE, 2001, p.27) 

- Através do contato com seu próprio corpo, com as coisas do ambiente, bem como através 

da interação com outras crianças e adultos, as crianças vão desenvolvendo a capacidade 

afetiva, a sensibilidade e a autoestima, o raciocínio, o pensamento e a linguagem. 

(FELIPE, 2001, p.27) 

- Wallon assinala que o desenvolvimento se da de forma descontinua, sendo marcado por 

rupturas e retrocessos. A cada estágio de desenvolvimento infantil há uma reformulação 

e não simplesmente uma edição ou reorganização dos estágios anteriores, ocorrendo 

também um tipo particular de interação entre o sujeito e o ambiente.  (FELIPE, 2001, p. 

28) 

- Vigotsky afirma que a relação dos indivíduos com o mundo não é direto, mas mediada 

por sistemas simbólicos, em que a linguagem ocupa um papel central, pois além de 

possibilitar o intercâmbio entre os indivíduos é através dela que o sujeito consegue 

abstrair e generalizar o pensamento. (FELIPE, 2001, p.29) 

- O nível de desenvolvimento real refere-se a etapas já alcançadas pela criança, isto é, a 

coisas que ela já consegue fazer sozinha, sem a ajuda de outras pessoas, já o 

desenvolvimento potencial diz respeito à capacidade de desempenhar tarefas com a ajuda 

de outros. (FELIPE, 2001, p. 29) 

- O papel do/a professor/a consiste em intervir na zona de desenvolvimento proximal ou 

potencial dos/as alunos/as, provocando avanços que não ocorriam espontaneamente. 

(FELIPE, 2001, p.30) 

- Vigotsky enfatiza a importância do brinquedo e da brincadeira do faz de conta e do 

desenvolvimento infantil. (FELIPE, 2001, p.30) 

- A teoria piagetiana afirma que conhecer significa inserir o objeto de conhecimento em 

um determinado sistema de relações, partindo de uma ação executada sobre o referido 

objeto. (FELIPE, 2001, p.30) 

- Estágio sensório-motor (zero a dois anos aproximadamente) esta etapa é caracterizada 

por atividades físicas que são dirigidas a objetos e situações externas. (FELIPE, 2001, 

p.30) 
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- Estágio pré-operacional (por volta dos dois aos seis sete anos) nesta fase a criança vai 

construindo a capacidade de efetuar operações lógico matemáticas (seriação e 

classificação).  (FELIPE, 2001, p.31) 

- Nos estágios seguintes - operacional concreto (dos sete aos onze anos aproximadamente) 

e operacional abstrato (doze anos em diante) a criança adquire a capacidade de pensar 

abstratamente, criando teorias e concepções a respeito do mundo que a cerca. (FELIPE, 

2001, p.31) 

- A perspectiva teórica do sociointeracionismo destaca o papel do adulto frente ao 

desenvolvimento infantil, cabendo-lhe proporcionar experiências diversificadas e 

enriquecedoras, a fim de que as crianças possam fortalecer sua autoestima e desenrolar 

suas capacidades. (FELIPE, 2001, p.31) 

- Os/as profissionais das escolas infantis precisam manter um comportamento ético para 

com as crianças, não permitindo que estas sejam expostas ao ridículo ou que passem por 

situações constrangedoras. (FELIPE, 2001, p.31) 

- No entanto, o/a profissional da educação infantil deve tratar todas com igual distinção. 

(FELIPE, 2001, p.32) 

- Os adultos também devem evitar qualquer fala ou ação que possa dar margem a atitudes 

preconceituosas ou discriminatórias em relação a pessoas ou grupos. (FELIPE, 2001, 

p.32) 

- a) Adaptação: ao entrar na creche ou pré-escola a criança se depara com um novo 

ambiente, composto de adultos e crianças com as quais ela nunca interagiu. O 

distanciamento da família por longas horas do dia e a inserção em um novo ambiente, 

com rotinas específicas, exigirão da criança uma grande capacidade de adaptação. 

(FELIPE, 2001, p.32) 

- A escola infantil não deve incentivar as ´´fugas`` dos pais, pois a criança deve ser 

informada de que eles precisarão sair para trabalhar, mas que voltarão mais tarde para 

apanhá-la. Sair sem que a criança perceba não é o comportamento apropriado, pois ela 

precisa se sentir segura em relação aos adultos, tendo a confiança de que não será 

enganada. (FELIPE, 2001, p.33) 
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- É importante salientar que as dificuldades de adaptação não se manifestam apenas 

através do choro, mas podem aparecer em forma de apatia, falta de apetite ou mesmo 

através de algumas doenças. (FELIPE, 2001, p.33) 

- Tudo o que acontece com a criança no espaço da escola infantil deve ser comunicado 

aos responsáveis. Estes devem ser chamados a uma maior participação, sempre que 

necessário. (FELIPE, 2001, p.33) 

- O sono: não deve ser entendido sempre da mesma maneira para cada faixa etária, pois 

cada criança possui um ritmo próprio em relação às horas de sono de que necessita para 

seu descanso. (FELIPE, 2001, p.34) 

- Algumas escolas infantis, no entanto costumam obrigar as crianças a dormirem após o 

almoço, não respeitando assim as necessidades individuais de cada uma delas. (FELIPE, 

2001, p.34) 

- É preciso proporcionar atividades alternativas para aquelas crianças que não quiserem 

ou não conseguirem dormir. Alguns espaços poderão ser adaptados para este propósito: 

o canto da leitura, atividades de pintura, desenho e etc. (FELIPE, 2001, p.34) 

- A alimentação: assim como as horas de sono, os momentos de alimentação são, para 

muitas crianças e professoras, momentos de stress e tortura. Na tentativa de proporcionar 

à criança uma alimentação variada, rica em proteínas, etc., muitos adultos acabam 

obrigando a criança a comer, mesmo que ela não goste ou não esteja com vontade. 

(FELIPE, 2001, p.34) 

- A introdução do copo nas refeições deve ser feita gradativamente, sem exigir da criança 

sua adesão imediata a essa nova forma de se alimentar. (FELIPE, 2001, p.35) 

- Na cultura brasileira o uso da chupeta ou bico tem sido um importante aliado, na opinião 

de muitas mães e professoras no sentido de acalmar as crianças, ou ainda como uma 

espécie de substituto do seio materno. (FELIPE, 2001, p.35) 

- O principal prejuízo que o uso da chupeta pode trazer refere-se á dificuldade de que a 

criança terá em articular corretamente as palavras, caso, esteja com a chupeta na boca. 

Além disso, certamente apresentará um comportamento mais regressivo, que a impedirá 

de vivenciar novas conquistas, principalmente no campo da linguagem. (FELIPE, 2001, 

p.35) 



20 
 

- Algumas combinações previamente estabelecidas com a família e com o próprio grupo 

de crianças, talvez seja a forma mais adequada de lidar com essa questão. (FELIPE, 2001, 

p.35) 

- No entanto, seria interessante aprendermos a escutar melhor este choro, para melhor 

interpretá-lo, pois existem sutis diferenças entre um choro de angústia, fome, raiva, dor 

ou desconforto. (FELIPE, 2001, p.36) 

- [...] no caso de crianças um pouco maiores que já saibam falar, pedir pra elas que digam 

o motivo de sua insatisfação, pois é importante fazer com que percebam a importância e 

a eficácia de expressar suas necessidades, seus problemas, e seus desejos através da fala 

e da argumentação. (FELIPE, 2001, p.36) 

- Geralmente a capacidade de controlar o cocô e o xixi começa por volta dos dois anos, 

ou mesmo antes para algumas crianças. (FELIPE, 2001, p.36) 

- Cabe à escola infantil estabelecer algumas combinações com a família para a tirada da 

fralda e a introdução do penico, pois o ideal é que isto se dê de forma conjugada, tanto na 

escola quanto na família. (FELIPE, 2001, p.36) 

Capítulo 4- Temas de saúde em instituições de educação infantil. Cibele de Souza Prates 

e Maísa Sanhudo de Oliveira. 

Citações diretas. 

- Por isso, falar sobre saúde nas instituições de Educação Infantil implica promover ações 

de higiene, prevenção de doenças e de acidentes e a realização de atividades que busquem 

o crescimento e o desenvolvimento da criança em sua ´´totalidade``. (PRATES, DE 

OLIVEIRA, 2001, p.39) 

- Algumas informações sobre a história de vida da criança devem ficar registradas para 

possibilitar um melhor atendimento de saúde. (PRATES, DE OLIVEIRA, 2001, p.43) 

- De modo geral, a higiene da criança e do ambiente implica a realização de ações de 

saúde pensando no indivíduo em sua totalidade, isto é, nas condições físicas, mentais, 

sociais e de interação da criança com o seu ambiente, por isso devemos ser criativos no 

desenvolvimento dessas ações, pois higiene não significa somente ́ ´limpeza``. (PRATES, 

DE OLIVEIRA, 2001, p.45) 



21 
 

- Embora existam discussões teóricas a respeito da necessidade de sono da criança, sabe-

se que suas finalidades básicas consistem em regular o corpo, manter o equilíbrio na 

constituição química e preservar as energias do organismo para atividades subsequentes. 

(PRATES, DE OLIVEIRA, 2001, p.46) 

- Sugerimos que a instituição solicite a carteira de vacinas para controle e orientação. Mas 

a responsabilidade de vacinar continua com as famílias. (PRATES, DE OLIVEIRA, 

2001, p.48) 
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CAPÍTULO 1  
EDUCAÇÃO INFANTIL: PRA QUE TE QUERO? 

Maria Isabel EdelweissBujes 
 

 

Citações diretas: 

"Por um bom período na história da humanidade, não houve nenhuma instituição 
responsável por compartilhar esta responsabilidade pela criança com seus pais e com a 
comunidade da qual estes faziam parte. Isso nos permite dizer que a educação infantil, 
como nós a conhecemos hoje, realizada de forma complementar à família, é um fato muito 
recente. Nem sempre ocorreu do mesmo modo, tem, portanto, uma história." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 13). 

"Outro fato que precisa ser lembrado é que muitas teorias nesta época também estavam 
interessadas em descrever as crianças, sua natureza moral, suas inclinações boas ou más. 
Defendiam ideias de que proporcionar educação era, em alguns casos, uma forma de 
proteger a criança das influências negativas do seu meio e preservar-lhe a inocência, em 
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outros, era preciso afastar a criança da ameaça da exploração, em outros, ainda, a 
educação dada às crianças tinha por objetivo eliminar as suas inclinações para a preguiça, 
a vagabundagem, que eram consideradas "características" das crianças pobres." 
(CRAIDY, KAERCHER. p. 14). 

"Estas ideias vieram a fazer com que muitas práticas discriminatórias fossem exercidas 
em nome do que era "certo", "normal", "adequado", em relação às condutas humanas, 
levando à exclusão daqueles que eram "diferentes", por uma mera impossibilidade de 
tolerar algo que fugisse a uma norma estabelecida de forma arbitrária e que acabava por 
se tornar não discutível (não podia ser posta em dúvida). Um exemplo disso é a 
discriminação sofrida pelas crianças denominadas de "excepcionais", consideradas por 
longo tempo incapazes de certas aprendizagens e de adaptação a grupos de crianças ditas 
"normais"." (CRAIDY, KAERCHER. p. 15). 

"O que se pode notar, do que foi dito até aqui, é que as creches e pré-escolas surgiram a 
partir de mudanças econômicas, políticas e sociais que ocorreram na sociedade: pela 
incorporação das mulheres à força de trabalho assalariado, na organização das famílias, 
num novo papel da mulher, numa nova relação entre os sexos, para citar apenas as mais 
evidentes. Mas, também, por razões que se identificam com um conjunto de ideias novas 
sobre a infância, sobre o papel da criança na sociedade e de como torná-la, através da 
educação, um indivíduo produtivo e ajustado às exigências desse conjunto social." 
(CRAIDY, KAERCHER. p. 15). 

"A noção de experiência educativa que percorre as creches e pré-escolas tem variado 
bastante. Quando se trata de crianças das classes populares, muitas vezes a prática tem se 
voltado para as atividades que têm por objetivo educar para a submissão, o 
disciplinamento, o silêncio, a obediência." (CRAIDY, KAERCHER. p. 16). 

"Com a concepção e o nascimento, os pais não deram somente a vida a seus filhos, eles, 
ao mesmo tempo, introduziram-nos em um mundo. Educando-os eles assumem a 
responsabilidade da vida e do desenvolvimento da criança mas também da continuidade 
do mundo." (HANNAH ARENDT. p. 17, 18). 

"A criança não cria a partir do nada, mas de significados que fazem parte da linguagem e 
do patrimônio cultural do seu grupo. Portanto, estes significados, ao mesmo tempo em 
que são transmitidos e ativamente incorporados por ela, também a constituem e 
conformam de uma determinada maneira." (CRAIDY, KAERCHER. p. 18). 

[...]A ideia de que o currículo faz parte de uma tradição cultural - isto é, daquilo que um 
grupo construiu e valoriza - que é uma maneira de transmitirmos uma herança para as 
nossas crianças.(CRAIDY, KAERCHER. p. 19). 

"Não existe apenas um conhecimento, uma tradição que deve ser compartilhada por todos, 
na sociedade. Portanto, não existe apenas um currículo, válido para todos." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 20). 

 

CAPÍTULO 2 
EDUCAÇÃO INFANTIL AS NOVAS DEFINIÇÕES DA LEGISLAÇÃO 

Carmem Maria Craidy 
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Citações diretas: 

"Esse processo complexo de propostas e negociações foi longo e difícil porque são muitos 
os interesses em torno da educação, que é uma área que atinge a toda a população e que, 
portanto, é do interesse de todos."  (CRAIDY, KAERCHER. p. 23). 

"Outra informação importante é considerarmos que a Lei de Diretrizes e Bases de 
Educação - LDB - assim como as demais leis recentes a respeito da infância são 
consequência da Constituição Federal de 1988 que definiu uma nova doutrina em relação 
à criança que é a doutrina da criança como sujeito de direitos." (CRAIDY, KAERCHER. 
p. 23). 

"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, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência e opressão." (CRAIDY, KAERCHER. p. 24). 

[...] resultaram na seguinte redação do artigo 208 da Constituição Federal que versa sobre 
o dever do Estado para com a educação - O dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de:   

"IV - educação infantil, em creches e pré escolas, à crianças até 5 (cinco) anos de idade; 

V - acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo 
a capacidade de cada um;" (CRAIDY, KAERCHER. p. 24). 

" A LBD que regulamentou a educação infantil definiu-a como a primeira etapa da 
educação básica (art.21/I) e afirmou que estas instituições têm por finalidade o 
desenvolvimento integral da criança  até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade 
(art.29). a creche e a pré-escola têm, portanto, uma função de complementação e não de 
substituição da família como muitas vezes foi entendido. Assim, elas deverão integrar-se 
com a família e com a comunidade para que juntas possam oferecer o que a criança 
necessita para seu desenvolvimento e sua felicidade." (CRAIDY, KAERCHER. p. 25). 

"As Diretrizes nacionais da Educação Infantil precisam ser conhecidas por todos os 
educadores da educação infantil, e também pelos pais, pois ela define tanto aspectos 
políticos e administrativos da educação infantil, como também, ela irá propor aspectos 
que devem ser observados na elaboração das propostas pedagógicas e curriculares das 
creches e pré-escolas." (CRAIDY, KAERCHER. p. 25). 

[...] as tarefas para as prefeituras e os Governos do Estado em colaboração com o Governo 
Federal são: 

 Valorizar os profissionais habilitados em educação infantil em cursos das 
Faculdades de educação, em especial nas Universidades, para que colaborem nos 
programas de formação em serviços, nas escolas normais, habilitação educação 
infantil, nas secretárias de Educação dos Estados e Municípios, na direção das 
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creches e pré-escolas e também no atendimento direto (cuidados e educação) das 
crianças de todas as idades (zero a seis anos).  

 Universalizar até 2014 o acesso as pré-escolas para crianças de 4 e 5 anos, de 
acordo com a obrigatoriedade escolar definida pela emente 59 de 2009 da 
Constituição Federal. 

As creches e a pré-escola deverão: 

 Buscar adequar-se às novas normas e diretrizes definidas pelos órgãos 
competentes  e que deverão estar disponíveis nas secretárias municipais e 
estaduais de educação. (CRAIDY, KAERCHER. p. 26). 

 

 

CAPÍTULO 3 
O DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PERSPECTIVA 

SOCIOINTERACIONISTA: PIAGET, VYGOTSKY, WALLON 
Jane Felipe 

 

Citações diretas: 

"Piaget, Vigotsky e Wallon tentaram mostrar que a capacidade de conhecer e aprender se 
constrói a partir das trocas estabelecidas entre o sujeito e o meio. as teoria 
sociointeracionistasconcebem, portanto, o desenvolvimento infantil como um processo 
dinâmico, pois as crianças não são passivas, meras receptoras das informações que estão 
à sua volta. Através do contato como seu próprio corpo, com as coisas do seu ambiente, 
bem como através da interação com outras crianças e adultos, as crianças vão 
desenvolvendo a capacidade efetiva, a sensibilidade e a autoestima, o raciocínio, o 
pensamento e a linguagem. A articulação entre os diferentes níveis de desenvolvimento 
(motor, afetivo e cognitivo) não se dá de forma isolada, mas sim de forma simultânea e 
integrada." (CRAIDY, KAERCHER. p. 27). 

[...] Henri Wallon, médico francês, desenvolveu vários estudos na área da neurologia, 
enfatizando a plasticidade do cérebro. Wallon propôs o estudo integrado do 
desenvolvimento infantil, contemplando os aspectos da afetividade, da motricidade e da 
inteligência. Para ele, o desenvolvimento da inteligência depende das experiências 
oferecidas pelo meio e do grau de apropriação que o sujeito faz delas. Neste sentido, os 
aspectos físicos do espaço, as pessoas próximas, a linguagem, bem como os 
conhecimentos presentes na cultura contribuem efetivamente para formar o contexto de 
desenvolvimento. Wallon assinala que o desenvolvimento se dá de forma descontínua, 
sendo marcado por rupturas e retrocessos. (CRAIDY, KAERCHER. p. 28).  

"Estágio Impulsivo-emocional (1º ano de vida): Nesta fase predomina nas crianças as 
relações emocionais com o ambiente. Trata-se de uma fase de construção do sujeito, em 
que a atividade cognitiva se acha indiferenciada da atividade afetiva. Nesta fase vão sendo 
desenvolvidas sensório-motoras (olhar, pegar, andar)." (CRAIDY, KAERCHER. p. 28). 
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"Estágio sensório-motor (um a três anos aproximadamente): ocorre neste período 
uma intensa exploração do mundo físico, em que predominam as relações cognitivas com 
o meio. A criança desenvolve a inteligência prática e a capacidade de simbolizar." 
(CRAIDY, KAERCHER. p. 28). 

"Personalismo (três aos seis anos aproximadamente): nesta fase ocorre a construção 
da consciência de si, através das interações sociais dirigindo os interesses da criança para 
as pessoas, predominando assim as relações afetivas”.(CRAIDY, KAERCHER. p. 28). 

"Estágio categorial (seis anos):  a criança dirige seu interesse para o conhecimento e a 
conquista do mundo exterior, em função do progresso intelectual que conseguiu 
conquistar até então. Desta forma, ela imprime às suas relações com o meio uma maior 
visibilidade do aspecto cognitivo." (CRAIDY, KAERCHER. p. 29). 

[...] Lev Semenovich Vygotsky, estudioso russo na área de história, literatura, filosofia 
e psicologia. Para esse autor o funcionamento psicológico estrutura-se a partir das 
relações sociais estabelecidas entre o indivíduo e o mundo exterior. Tais relações ocorrem 
dentro de um contexto histórico e social, no qual a cultura desempenha um papel 
fundamental, fornecendo ao indivíduo os sistemas simbólicos de representação do mundo 
real. Desta forma, o desenvolvimento psicológico não pode ser visto como um processo 
abstrato, descontextualizado ou universal."(CRAIDY, KAERCHER. p. 29). 

"Vygotsky enfatiza a importância do brinquedo e da brincadeira do faz-de -conta para o 
desenvolvimento infantil. por exemplo, quando a criança coloca várias cadeiras uma atrás 
da outra dizendo tratar-se de um trem, percebe-se que ela é capaz de simbolizar, pois as 
cadeiras enfileiradas representam uma realidade ausente, ajudando a criança a criança a 
separar objeto de significado. tal capacidade representa um passo importante para o 
desenvolvimento do pensamento, pois faz com que a criança se desvincule das situações 
concretas e imediatas sendo capaz de abstrair." (CRAIDY, KAERCHER. p. 30). 

[...] Jean Piagetbiólogo e espistemólogo suíço, construiu sua teoria ao longo de mais de 
50 anos de pesquisa. A preocupação central de Piaget era descobrir como se estruturava 
o conhecimento. A teoria piagetiana afirma que conhecer significa inserir o objeto do 
conhecimento em um determinado sistema de relações, partindo de uma ação executada 
sobre o referido objeto. Tal processo envolve, portanto, a capacidade de organizar, 
estruturar, entender e posteriormente, com a aquisição da fala, explicar pensamentos e 
ações. (CRAIDY, KAERCHER. p. 30). 

"Estágio sensório-motor (zero a dois anos aproximadamente): esta etapa é 
caracterizada por atividades físicas que são dirigidas a objetos e situações externas. 
Quando a criança adquire a marcha e a linguagem, as atividades externas desenvolvem 
uma dimensão interna importante, pois toda a experiência vai sendo representada 
mentalmente."(CRAIDY, KAERCHER. p. 30). 

"Estágio pré-operacional (por volta dos dois aos seis-sete anos): nesta fase a criança 
vai construindo a capacidade de efetuar operações lógico-matemático (seriação, 
classificação). Ela aprende, por exemplo, a colocar objetos do menor para o maior, a 
separá-lo por tamanho, cor, forma, etc. Embora a inteligência já seja capaz de empregar 
símbolos e signos, ainda que lhe falte a reversibilidade, ou seja, a capacidade de pensar 
simultaneamente o estado inicial e o estado final de alguma transformação efetuada sobre 
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os objetos (por exemplo, a ausência de conservação da quantidade quando se passa 
líquido de um copo mais largo para outro recipiente mais estreito)"(CRAIDY, 
KAERCHER. p. 31). 

"A perspectiva teórica do sociointeracionista destaca o papel do adulto frente ao 
desenvolvimento infantil, cabendo-lhe proporcionar experiências diversificadas e 
enriquecedoras, a fim de que as crianças possam fortalecer a autoestima e desenvolver 
suas capacidades." (CRAIDY, KAERCHER. p. 31). 

"Cabe à educadora perceber quais são as características daquela criança, seu jeito de ser 
e de se relacionar com o novo ambiente que agora passará a frequentar, bem como a 
maneira como interage com os/ as colegas e com as pessoas que dela cuidam / educam. 
É preciso respeitar o ritmo de cada criança, bem como suas manifestações de medo e 
ansiedade." (CRAIDY, KAERCHER. p. 32). 

"No entanto, não se deve mentir para a criança, dizendo que ficará lá fora, se a intenção 
for realmente de ir embora. A escola infantil não deve incentivar as "fugas" dos pais, pois 
a criança deve ser informada de que eles precisam sair para trabalhar, mas que voltarão 
mais tarde para apanhá-la. Sair sem que a criança perceba não é o comportamento mais 
apropriado, pois ela precisa se sentir segura em relação aos adultos, tendo confiança de 
que não será enganada." (CRAIDY, KAERCHER. p. 33). 

"É importante salientar que as dificuldades de adaptação não se manifestam apenas 
através do choro, mas podem aparecer em forma de apatia, falta de apetite ou mesmo 
através de algumas manifestações de doenças." (CRAIDY, KAERCHER. p. 33). 

"Porém é preciso estabelecer limites quanto à intervenção dos pais no espaço escolar, pois 
alguns deles pensam que podem mandar em tudo na escola, desrespeitando muitas vezes 
o trabalho que ali é desenvolvido. Cabe `a escola infantil conquistar a confiança e o 
respeito dos pais, através de um trabalho competente e bem fundamentado 
pedagogicamente." (CRAIDY, KAERCHER. p. 34). 

"Num primeiro momento, as estratégias utilizadas para fazerem as crianças dormirem, 
podem parecer até muito naturais, mas são na verdade uma violência ao direito delas. É 
preciso proporcionar atividades alternativas para aquelas crianças que não quiserem ou 
não conseguirem dormir." (CRAIDY, KAERCHER. p. 34). 

"Por volta dos dois anos já é possível introduzir a caneca ou o copo na hora das refeições. 
Caso a criança se recuse, querendo a mamadeira, não se deve obrigá-la a utilizar o copo, 
pois o importante é que esteja alimentada. A introdução do copo nas refeições deve ser 
feita gradativamente, sem exigir da criança sua adesão imediata a essa nova forma de se 
alimentar." (CRAIDY, KAERCHER. p. 35). 

"Uso de chupetas: as teorias psicológicas têm enfatizado a importância da fase oral para 
o desenvolvimento infantil. Desta forma, a boca desempenha um papel fundamental, pois 
é através dela que o bebê conseguirá não só o alimento, mas momentos de satisfação ao 
sugar o seio materno." (CRAIDY, KAERCHER. p. 35). 

"O choro:  Há uma necessidade muito grande dos adultos em torno das manifestações de 
choro da criança. No entanto, seria interessante aprendermos escutar melhor este choro, 
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para melhor interpretá-lo, pois existem sutis diferenças entre um choro de angústia, fome, 
raiva, dor ou desconforto."  (CRAIDY, KAERCHER. p. 35). 

"Outro problema refere-se à prática de colocar todas as crianças ao mesmo tempo e à 
mesma hora para fazer cocô ou xixi, como se todas as pessoas fizessem suas necessidades 
sempre no mesmo horário. Tal atitude também se constitui numa violência aos direitos 
da criança. Essa questão do que deve ser coletivo e do que deve ser individual precisa ser 
melhor debatida no contexto escolar, especialmente na escola infantil." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 36). 

 

 

CAPÍTULO 4 
TEMAS DE SAÚDE EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Cibele de Souza Prates 

Maíra Sanhudo de Oliveira 

 

"Saúde envolve a busca do equilíbrio físico, mental e social, bem como a relação do 
indivíduo com o seu ambiente. Saúde é movimento, ação. Por isso, falar sobre saúde nas 
instituições de Educação Infantil implica promover ações de higiene, prevenção de 
doenças e de acidentes e a realização de atividades que busquem o crescimento e o 
desenvolvimento da criança em sua "totalidade". procuramos trabalhar "higiene" com a 
concepção de que além de prevenir a doença, também promove a saúde física e mental 
de cada indivíduo." (CRAIDY, KAERCHER. p. 40). 

 

"Resumo 

 Três meses - firma a cabeça 
 Seis meses - senta com apoio 
 Um ano - fica de pé 
 Um ano e dois meses - caminha 
 Dois anos - corre" (CRAIDY, KAERCHER. p. 43). 

"A escola infantil deverá comunicar aos pais ou encaminhas aos Serviços de Saúde a 
criança que apresentar alterações de saúde. Ficará a critério de cada instituição e de acordo 
com o problema apresentado, a permanência da criança naquele local." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 43). 

"O sono não deve ser entendido sempre da mesma maneira para cada faixa etária, pois 
cada criança possui um ritmo próprio em relação às horas de sono que necessita para o 
descanso." (CRAIDY, KAERCHER. p. 46). 

"A febre é provavelmente o sintoma mais comum de doenças nas crianças pode ser 
causada por bactérias, vírus ou excesso de roupas. A temperatura normal varia de 36,5ºC 
até 37ºC." (CRAIDY, KAERCHER. p. 49). 
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"Convulsão é um tipo de desmaio que pode ser causado por febre alta ou por um problema 
mais sério, como a epilepsia." (CRAIDY, KAERCHER. p. 49). 

"Há situações em que se faz necessário um pronto atendimento à criança em situações de 
risco, antes do atendimento de um profissional da área da saúde." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 54). 

"Os primeiro socorros são as primeiras providências a serem tomadas. E são justamente 
estas providências que podem, em muitos casos, salvar uma vida." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 54). 
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FICHAMENTO 

 

Referência: CRAIDY, Carmen Maria; et al. Educação Infantil Pra que te quero?. 
Porto Alegre. Armed, 2001. 
 
Citações diretas: 

Capítulo 1. Escola infantil: Para que te quero? 

- A educação da criança pequena envolve simultaneamente dois processos 
complementares e indissociáveis: educar e cuidar. As crianças desta faixa etária, como 
sabemos, têm necessidades de atenção, carinho, segurança, sem as quais elas dificilmente 
poderiam sobreviver. (CRAIDY, p.16) 

- Que a responsabilidade pela criança é cheia de conflitos, ela envolve protegê-la do 
mundo, cuidar para que ela não sucumba aos seus perigos, mas, também, garantir que as 
novas gerações preservem o mundo que receberam para assegurar que ele e a humanidade 
sobrevivam. (CRAIDY, p.18) 

- A experiência que a criança vive na escola infantil é muito mais completa e complexa. 
(CRAIDY, p.20) 

- [...] a criança nos desafia porque ela tem uma lógica que é toda sua, porque ela encontra 
maneiras peculiares e muito originais de se expressar, porque ela é capaz através do 
brinquedo, do sonho e da fantasia viver num mundo que é apenas seu. (CRAIDY, p.21) 
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Capítulo 2. A Educação Infantil e as Novas Definições da Legislação 

- 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, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo, de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência e opressão. (CRAIDY, p.24) 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na 
idade própria; 
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo 
a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde. (CRAIDY, p.24,25) 
 
- As Diretrizes Nacionais da Educação Infantil precisam ser conhecidas por todos os 
educadores da educação infantil, e também pelos pais, pois ela define tanto aspectos 
políticos e administrativos da educação infantil, como também, ela irá propor aspectos 
que devem ser observados na elaboração das propostas pedagógicas e curriculares das 
creches e pré-escolas. (CRAIDY, p.25) 

Capítulo 3. O Desenvolvimento Infantil na Perspectiva Sociointernacionalista: 
Piaget, Vygotsky, Wallon 

- É preciso ter claro que a compreensão de infância, criança e desenvolvimento tem 
passado por inúmeras transformações, principalmente a partir do final do século passado. 
(CRAIDY, p.27) 

- Estágio impulsivo-emocional (1º ano de vida): nesta fase predominam nas crianças as 
relações emocionais com o ambiente. Trata-se de uma fase de construção do sujeito, em 
que a atividade cognitiva se acha indiferenciada da atividade afetiva. Nesta fase vão sendo 
desenvolvidas as condições sensório-motoras (olhar, pegar, andar) que permitirão, ao 
longo do segundo ano de vida, intensificar a exploração sistemática do ambiente. 
(CRAIDY, p.28)  

Personalismo (três aos seis anos, aproximadamente): nesta fase ocorre a construção 
da consciência de si, através das interações sociais, dirigindo o interesse da criança para 
as pessoas, predominando assim as relações afetivas. Há uma mistura afetiva e pessoal, 
que refaz, no plano do pensamento, a indiferenciação inicial entre inteligência e 
afetividade. (CRAIDY, p.28) 
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Estágio pré-operacional (por volta dos dois aos seis-sete anos): nesta fase a criança 
vai construindo a capacidade de efetuar operações lógico-matemáticas (seriação, 
classificação). Ela aprende, por exemplo, a colocar objetos do menor para o maior, a 
separá-los por tamanho, cor, forma, etc. (CRAIDY, p.31) 

a) Adaptação: Ao entrar na creche ou pré-escola a criança se depara com um novo 
ambiente, composto de adultos e crianças com os quais ela nunca interagiu. O 
distanciamento da família por longas horas do dia e a inserção em um novo ambiente, 
com novas rotinas específicas, exigirão da criança uma grande capacidade de adaptação. 
(CRAIDY, p.32) 

 b) Relacionamento entre escola e pais/mães: os responsáveis pela criança devem ser 
sempre informados sobre tudo o que ocorrer com ela durante o período em que estiver na 
instituição, bem como a forma de trabalho e a proposta pedagógica que é ali desenvolvida. 
Algumas creches e pré-escolas procuram manter esse diálogo através de agendas ou 
cadernetas onde são anotadas as informações referentes àquele dia na instituição (se a 
criança comeu ou dormiu bem, se caiu ou foi mordida por alguma colega, etc). (CRAIDY, 
p.33) 

- O principal prejuízo que o uso da chupeta pode trazer refere-se à dificuldade que a 
criança terá em articular corretamente as palavras, caso esteja com a chupeta na boca. 
Além disso, certamente apresentará um comportamento mais regressivo, que a impedirá 
de vivenciar novas conquistas, principalmente no campo da linguagem. (CRAIDY, p.35) 

Capítulo 4. Temas de Saúde em Instituições de Educação Infantil 

- O conceito de "criança saudável" varia muito de acordo com as condições de vida e 

cultura das pessoas. Por exemplo, para as mães, em geral, se o filho dorme bem, se 

alimenta bem e brinca normalmente, ele é saudável. Outras podem avaliar o conceito de 

saudável através da disposição de ânimo, do estado de espirito, da interação e da 

aprendizagem de seu filho. (CRAIDY p.39) 

- A Escola Infantil deverá comunicar aos pais ou encaminhar aos Serviços de Saúde a 

criança que apresentar alterações de saúde. Ficará a critério de cada instituição e de acordo 

com o problema apresentado, a permanência da criança naquele local. (CRAIDY p.43) 

 Sempre que possível, procurar manter a sala bem ventilada e com iluminação 

natural (sol direto na sala). (CRAIDY, p.44) 

 No inverno, as crianças deverão ser agasalhadas para não sentir frio e quando a 

temperatura aquecer, aliviar as roupas para não sentir calor. (CRAIDY, p.44) 

Assadura (Dermatite de Fraldas) 

 Procurar trocar as fraldas com mais frequência, limpando bem a região o sentido 

para baixo, para evitar infecções, principalmente nas meninas. (CRAIDY, p.50) 
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 Orientar a família da criança para que na água da última enxaguada das fraldas, 

utilize uma colher de sopa de vinagra para um litro de água, evitando a assadura 

por produtos químicos. (CRAIDY, p.50) 

 

Conjuntivite 

É a inflamação da membrana fina e transparente (conjuntiva) que cobre o branco 

dos olhos e reveste as pélpebras. 

 Remover delicadamente a secreção dos olhos com algodão molhado e água 

fervida e gelada. (CRAIDY, p.52) 

 Procurar atendimento médico para definir o tipo de conjuntivite e posterior 

tratamento. (CRAIDY, p.52) 

 Evitar o uso comum de toalhas para evitar o contágio. (CRAIDY, p.52) 

Fratura exposta 

O que fazer? 

 Não lavar o local. (CRAIDY, p.57) 

- Objetos como: bala, pipoca, amendoim, carne, espinha de peixe, moda, anel, tampinha 

de caneta, peça de brinquedo e outros pequenos objetos costumam engasgar as crianças, 

principalmente entre um e cinco anos de idade. O primeiro passo nesta situação é manter 

a calma. (CRAIDY p.58) 
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Capítulo 1 

 

Escola Infantil: Pra que te quero? 

Maria Isabel Edelweiss Bujes 

 

As creches e pré-escolas surgiram depois das escolas e o seu aparecimento tem sido 

muito associado com o trabalho materno fora do lar, a partir da revolução industrial. 

Devemos lembrar, no entanto, que isto também esteve relacionado a uma nova estrutura 

familiar, a conjugal, na qual pai/mãe/ seus filhos passaram a constituir uma nova forma, 

diferente daquelas famílias que se organizavam de forma ampliada, com vários adultos 

convivendo num mesmo espaço, possibilitando um cuidado que nem sempre estava 

centrado na figura materna. Outro fato que precisa ser lembrado é que muitas teorias nesta 

época também estavam interessadas em descrever as crianças, sua natureza moral, suas 

inclinações boas ou más. Defendiam ideias de que proporcionar educação era, em alguns 

casos, uma forma de proteger a criança das influências negativas do seu meio e preservar-

lhe a inocência, em outros, era preciso afastar a criança da ameaça da exploração, em 

outros, ainda, a educação dada às crianças tinha por objetivo eliminar as suas inclinações 

para a preguiça, a vagabundagem, que eram consideradas “características das crianças 

pobres. (Craidy e Kaercher, 2001, p.14) 

  

Continuo pensando que a criança nos desafia porque ela tem uma lógica que é toda 

sua, porque ela encontra maneiras peculiares e muito originais de se expressar, porque ela 

é capaz através do brinquedo, do sonho e da fantasia de viver num mundo que é apenas 

seu. Outro desafio que as crianças nos fazem enfrentar é o de perceber o quanto são 

diferentes e que esta diferença não deve ser desprezada nem levar-nos a tratá-las como 

desiguais. (Craidy e Kaercher, 2001, p.21) 
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Capítulo 2 

 

Educação Infantil e as Novas Definições da Legislação. 

Carmem Maria Craidy 

Esse processo complexo de propostas e negociações foi longo e difícil porque são 

muitos os interesses em torno da educação que é uma área que atinge a toda a população 

e que, portanto, é do interesse de todos. Assim, mesmo depois que entrar em vigor, no 

ano de 1996, a LDB sofreu inúmeras emendas. Também as leis estaduais e as leis 

municipais decorrentes das federais devem sempre ser adaptadas a ela. Outra informação 

importante é considerarmos que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB - assim 

como as demais leis recentes a respeito da infância são consequência da Constituição 

Federal de 1998 que definiu uma nova doutrina em relação à criança que é a doutrina da 

criança como sujeito de direitos.  (Craidy e Kaercher, 2001, p.23) 

 

 As Diretrizes Nacionais da Educação Infantil precisam ser conhecidas por todos os 

educadores da educação infantil, e também pelos pais, pois ela define tanto aspectos 

políticos e administrativos da educação infantil, como também, ela irá propor aspectos 

que devem ser observados na elaboração das propostas pedagógicas e curriculares das 

creches e pré-escolas.  (Craidy e Kaercher, 2001, p.25) 

 

 

Capítulo 3 

 

O Desenvolvimento Infantil na Perspesctiva Sociointeracionista: Piaget, Vygotsky, 

Wallon. 

Jane Felipe 
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Henry Wallon (1879 - 1962) , médico francês, desenvolveu vários estudos nas aréa da 

neurologia, enfatizando a plasticidade do cérebro.Wallon propôs o estudo integrado do 

desenvolvimento infantil, comtemplando os aspectos da afetividade, da motrocidade e da 

inteligência. Para ele, o desenvolvimento da inteligência dependente das experiências 

oferecidas pelo meio e do grau de apropriação que o sujeito faz delas. 

Personalismo (três aos seis anos, aproximadamente): nesta fase ocorre a 

construção da consciência de si, através das interações sociais, dirigindo o interesse da 

criança para as pessoas, predominando assim as relações afetivas. Há uma mistura afetiva 

e pessoal, que refaz, no plano do pensamento, a indiferenciação inicial entre inteligência 

e afetividade.  (Craidy e Kaercher, 2001, p.28) 

 

Lev Semenovich Vygotsky (1896 - 1934), estudioso russo na área de História, 

Literatura, Filosofia e Psicologia. Teve uma imensa produção teórica, apesar de ter 

morrido ainda muito jovem. Para este autor o funcionamento psicológico estrutura-se a 

partir das relações sociais estabelecidos entre o indivíduo e o mundo exterior.  

 

Para Vygotsky a imitação é uma situação muito utilizada pelas crianças porém não 

deve ser entendida como mera cópia de um modelo, mas uma reconstrução individual 

daquilo que é observado nos outros.(Craidy e Kaercher, 2001, p.29 e 30). 

 

Jean Piaget (1896 - 1980), biólogo e epistemológico suiço, construiu sua teoria ao 

longo de mais de 50 anos dde pesquisa. A preocupação central de Piage era descobrir 

como se estruturava o conhecimento.  

  Estágio sensório-motor (zero a dois anos aproximadamente): esta etapa é caracterizada 

por atividades físicas que são dirigidas a objetos e situações externas. Quando a criança 

adquire a marcha e a linguagem, as atividades externas desenvolvem uma dimensão 

interna importante, pois toda a sua experiência vai sendo representada mentalmente. 

(Craidy e Kaercher, 2001, p.30) 
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Capítulo 4 

 

Temas de Saúde em Instituições de Educação Infantil. 

Cibele de Souza Prates 

Maíra Sanhudo de Oliveira 

Não devemos nunca subestimar a habilidade de uma criana. Se não pensarmos na 

possibilidade do acidente, já podemos estar atrasados para o salvamento. Devemos 

manter algumas medidas preventivas, como por exemplo:  

 Chavear as portas de entra e saída. 

 Proteger adequadamente as tomadas elétricas e as janelas. 

 Dispor de extintor de incêndio na instituição. 

 Colocar grades baixas nas portas de acesso às áreas de serviço, como a cozinha por 

exemplo. 

 Guardar produtos de limpeza e remédios fora do alcance das crianças. 

 Não expor a criança a materiais perigosos ou tóxicos, incluindo plantas. 

 Procurar não deixar a criança sozinha nas dependências da instituição. 

 Procurar deixar longe do alcance das crianças objetos pontiagudos ou que possam 

causar algum tipo de lesão. 

 Manter sacos plásticos guardados fora do alcance da criança. 

 Não prender a chupeta por um barbante em torno do pescoço da criança. 

 Retirar os babadores na hora de dormir. 

 Verificar a temperatura da água do banho e dos alimentos que forem aquecidos. 

(Craidy e Kaercher, 2001, p.59) 
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Capítulo 1 

BUJES, Maria Isabel Edelweiss. Escola infantil: para que te quero? 

 

“Durante muito tempo, a educação da criança foi considerada uma responsabilidade 
das famílias ou ao grupo social ao qual ela pertencia. Era junto aos adultos e outras 
crianças com as quais convivia que a criança aprendia a se tornar membro deste grupo, a 
participar das tradições que eram importantes para ele e a dominar os conhecimentos que 
eram necessários para a sua sobrevivência material e para enfrentar as exigências da vida 
adulta. Por um bom período na história da humanidade, não houve nenhuma instituição 
responsável por compartilhar esta responsabilidade pela criança com seus pais e com a 
comunidade da qual estes faziam parte. Isto nos permite dizer que a educação infantil, 
como nós conhecemos hoje, realizada de forma complementar à família, é um fato muito 
recente. Nem sempre ocorreu do mesmo modo,te, portanto, uma história.” ( BUJES, 
2001,p13). 

 “Este percurso (esta história), por outro lado, só foi possível porquê também se 
modificaram na sociedade as maneira de pensar o que é ser criança e a importância que 
foi dada ao momento específico da infância. [...]” (BUJES, 2001, p13). 

“O surgimento das instituições de educação infantil teve de certa forma 
relacionado ao nascimento da escola e do pensamento pedagógico moderno, que pode ser 
localizado entre os séculos XVI e XVII. A escola, muito parecida com a que conhecemos 
hoje, organizou-se porque ocorreu um conjunto de possibilidades: a sociedade na Europa 
mudou muito com a descoberta de novas terras, com o surgimento descobrimento de 
novos mercados e com o desenvolvimento científico, mas também com a invenção da 
imprensa, que permitiu que muitos tivessem acesso à leitura (da bíblia principalmente). 
A igreja teve um papel importante na alfabetização e, em virtude das disputas religiosas 
entre católicos e protestantes, os dois lados se esforçavam para garantir que os seus fiéis 
tivessem um mínimo de domínio da leitura e da escrita. É preciso lembrar que, com a 
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implantação da sociedade industrial, também passaram a ser feitas novas exigências 
educativas para dar conta das novas ocupações no mundo do trabalho.” (BUJES, 2001, p 
14). 

  “Por outro lado, também foram importantes, para o nascimento da escola 
moderna, uma série de novas condições: uma nova forma de encarar a infância, que lhe 
dava um destaque que antes não tinha; a organização de espaços destinados especialmente 
para educar as crianças, as escolas; o surgimento de especialistas, que falavam das 
características da  infância, da importância deste momento na vida do sujeito e de como 
deveriam se organizar as aulas, os conteúdos de ensino, os horários, os alunos, distribuir 
recompensas e punições, em fim estabelecer o que e como ensinar; e, também uma 
desvalorização de outros modos de educação da criança antes existentes.” (BUJES, 2001, 
p.14). 

 [...] “Outro fato que precisa ser lembrado é que muitas teorias nesta época estavam 
interessadas em descrever as crianças, sua natureza moral, suas inclinações boas ou más.” 
[...] O que se pode perceber é que existiam para justificar o surgimento das escolas infantis 
uma série de ideias sobre o que constituía uma “natureza infantil” que, de certa forma, 
traçava o destino social das crianças (o que elas viriam a se tornar) e justificava a 
intervenção dos governos e da filantropia para transformar as crianças( especialmente as 
dos meios pobres) em sujeitos úteis,numa sociedade desejada, que era definida por 
poucos.” [...] (BUGES, 2001. P.14.p15 grifo do autor). 

 [...] “Outro dado que é preciso lembrar é que a expansão destas instituições, 
especialmente no final do século XIX na Europa e mais para a metade do século XX no 
Brasil, recebeu também grande influência dos médicos higienistas e dos psicólogos, que 
traçavam de forma bastante estrita o que constituía um desenvolvimento moral e quais as 
condutas das crianças e  de suas famílias que deveriam ser consideradas normais ou 
patológicas. O que se poderá perceber, num retrospecto histórico, revendo como tais 
noções se disseminaram e marcaram gerações, é que esse conjunto de ideias se baseou 
em concepções particulares, algumas marcadas de forma acentuada pelos preconceitos. 
Estas ideias vieram a fazer com que muitas praticas discriminatórias  fossem exercidas 
em nome do que era “certo”, “normal”, “adequado”, em relação às condutas humanas, 
levando a exclusão daquele que eram “diferentes.[...] (BUJES 2001, p.15). 

 “O que se pode notar, do que foi dito até aqui, é que as creches e pré- escolas 
surgiram a partir de mudanças econômicas, políticas e sociais que ocorreram na 
sociedade. [...] (BUJES, 2001, p.15). 

 

E, então pra quê? 

 

 “A educação da criança pequena envolve dois processos complementares 
indissociáveis: educar e cuidar.” ( BUGES 2001, p.16). 

 “A noção de experiência educativa que percorre as creches e pré- escola tem 
variado bastante. Quando se trata de crianças das classes populares, muitas vezes a prática 
tem se voltado para as atividades que tem por objetivo educar para a submissão, o 
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disciplinamento, o silêncio, a obediência. De outro lado, mas de forma igualmente 
perversa, também ocorrem experiências que trazem para pré-escola, especialmente, o 
modelo da escola fundamental, as atividades com lápis e papel, os jogos ou atividades 
realizadas na mesa, a alfabetização ou numeralização precoce, o cerceamento do corpo, a 
rigidez dos horários e das atividades, as rotinas repetitivas, pobres e empobrecedoras.” 
(BUGES, 2001, p.16, p17). 

 “Ao considerarmos que a educação infantil envolve simultaneamente cuidar e 
educar, vamos perceber que esta forma de concebê-la vai ter consequências profundas 
nas organizações das  experiências que ocorrem nas creches e pré- escolas, dando a elas 
características que vão marcar sua identidade como instituições que são diferentes da 
família, mas também da escola ( aquela que é voltada para crianças maiores de sete anos). 
Enquanto mantiver a confusão de papéis que vê na família ou na escola os modelos a 
serem seguidos, quem perde é a criança.”(BUGES, 2001,p.17). 

 

 “A educação infantil como um percurso ou caminhada (ou isto ou aquilo...)” 
(BUGES, 2001, p.17). 

 

 “Cada época tem sua maneira própria de considerar o que é ser criança e de 
caracterizar as mudanças que ocorrem com ela ao longo da infância. Nos últimos três ou 
quatro séculos, a criança passou a ter uma importância como nunca havia ocorrido antes 
e ela passou a ser descrita, estudada, a ter o seu desenvolvimento previsto, como se ela 
ocorresse sempre do mesmo jeito e na mesma sequência (de forma linear e progressiva).” 
[...] (BUGES, 2001, p.17). 

 “Com a concepção e o nascimento, os pais não deram somente a vida a seus filhos, 
eles, ao mesmo tempo, introduzira- nos em um mundo. Educando-os, eles assumem a 
responsabilidade da vida e do desenvolvimento da criança, mas também da continuidade 
do mundo.” Arendt (apud BUGES 2001, p.17, p.18). 

 “Quero destacar uma ideia de currículo que enfatiza seu aspecto produtivo e é 
interativo. Isto é, o currículo não esta construído por informações, conceitos, princípios 
que são passados para os/ alunos as (geralmente organizados pela forma de listas de 
“conteúdos”- aquilo que deve ser ensinado). O currículo é o que crianças e professoras/ES 
produzem ao trabalhar com os mais variados materiais- os objetos de estudos que podem 
incluir os mais diversos elementos da vida das crianças e de seu grupo e as experiências 
de outros grupos e de outras culturas que são trazidos para o interior da creche e da pré- 
escola. Portanto, não é conhecimento pré existente que constitui o currículo, mas o 
conhecimento que é produzido na interação educacional.” (BUGES, 2001, p.19). 

 “A ideia que hoje se faz do currículo é de uma caminhada, de uma trajetória, da 
direção que toma o processo de produção de determinados saberes, do percurso 
empreendido pelos alunos/as e professores/as em seus estudos. Esta ideia de produção do 
conhecimento, na experiência escolar, se  aplica a todas as etapas do processo que se 
realiza nas instituições educativas, incluindo também aquelas dedicadas a educação 
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infantil. Por esta razão, a experiência de educação das crianças já desde a creche implica 
a existência de currículo.” (BUGES, 2001, p.19). 

 “O que quis mostrar até aqui é uma visão do currículo muito mais política, muito 
mais comprometida com a ideia de que a educação é o processo pelo qual nos tornamos 
o que somos a educação constitui os indivíduos de uma determinada maneira, portanto, 
importa muito neste processo aquilo que é ensinado na escola infantil.” (BUGES, 2001, 
p. 19). 

 “Quero ressaltar que da experiência curricular não resultam apenas o que temos 
considerado tradicionalmente como conhecimento: o domínio de informações e 
desenvolvimento do raciocínio, de formas de pensar, que a gente quer cada vez mais 
complexas, aperfeiçoadas, abstratas. A experiência que a criança vive na escola infantil é 
muito mais completa e complexa. Nela a criança desenvolve modos de pensar, mas 
também se torna um ser que sente de uma determinada maneira.”[...] (BUGES, 2001, 
p.20). 

 

 Escola infantil, pra que te quero? 

 

 “Continuo pensado que a criança nos desafia porque ela tem uma lógica que é toda 
sua, porque ela encontra maneiras peculiares e muito originais de se expressar, porque ela 
é capaz através do brinquedo, do sono e da fantasia de viver um mundo que é apenas seu. 
Outro desafio que as crianças nos fazem enfrentar é o de perceber o quão são diferentes 
e que esta diferença não deve ser desprezada e nem de levar-nos a tratá-las como 
desiguais. 

 Tudo isso leva-me a pensar que a experiência da educação infantil deve ser muito 
mais qualificada. Ela deve incluir o acolhimento, a segurança, o lugar para a emoção, para 
o gosto para o desenvolvimento da sensibilidade; não pode deixar de lado o 
desenvolvimento das habilidades sociais, nem o domínio do espaço e do corpo e das 
modalidades expressivas; deve privilegiar o lugar para a curiosidade e o desafio e as 
oportunidades para o desafio e a investigação. Por tais razões a instituição de educação 
infantil são hoje indispensáveis na sociedade.” (BUGES,2001, p.21). 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 
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CRAIDY, Carmem Maria. Educação infantil e as novas definições da legislação. 

 “Vivemos um momento de muitas discussões, interrogações e mesmo temores em 
vista das novas definições legais sobre a educação infantil, especialmente as decorrentes 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96).” (CRAIDY, 2001, 
p.23). 

 [...] “Outra informação importante é considerarmos que a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação- LDB-, assim como as outras leis recentes a respeito da infância, são 
conseqüentes da Constituição Federal de 1998 que definiu uma nova doutrina da criança 
como sujeito de direitos. Desde de a Constituição de 1998 ficou legalmente definida que 
os pais, a sociedade e o poder público tem que respeitar e garantir os direitos das crianças 
definidos no artigo 227. [...] (CRAIDY, 2001, p.23, p.24). 

 “A LDB determina ainda que cada instituição do sistema escolar (portanto, 
também as instituições de educação infantil) deverá ter um plano pedagógico elaborado 
pela própria instituição com a participação dos educadores e que os educadores deverão 
ter sempre o curso superior e como formação mínima o curso normal com especialização 
em educação infantil. 

 “Para os que já trabalham em creches e pré-escolas e não tem a formação exigida 
deverá ser oferecida a formação em serviço.” (CRAIDY, 2001, p. 24, P. 25). 

 

Capítulo 3 

FELIPE, Jane. O desenvolvimento infantil na perspectiva sociointeracionista: Piaget, 
Vygotsky,Wuallon. 

 “Piaget, Vigotsky e Wollon tentaram mostrar que a capacidade de conhecer e 
aprender se constrói a partir das trocas estabelecidas entre o sujeito e o meio.” (FELIPE, 
2001, p.27). 

 “No entanto, é preciso ter claro que a compreensão de infância, criança e 
desenvolvimento tem passado por enumeras transformações, principalmente a partir do 
século passado. O avanço de determinadas áreas do conhecimento como a medicina, a 
biologia e a psicologia, bem como a vasta produção das ciências sociais nas últimas 
décadas (sociologia, antropologia, pedagogia etc.) produziram importantes modificações 
na forma de pensar e agir em relação à crianças pequenas. (FELIPE, 2001, p. 27). 

 “Devemos considerar que as teorias científicas são produzidas a partir de certas 
condições de possibilidade (políticas, econômicas, culturais) que vão favorecer sua 
difusão. Tais teorias também podem sofrer alterações com o passar do tempo. O 
importante é não entendê-las como verdades definitivas, pois teorias que se pretendem 
científicas devem ser passíveis de questionamentos, sujeitas, portanto, a transformações.”  

 “[...] alguns dos principais pontos de pensamento de Wollon, Wigotski e Piaget.” 
(FELIPE, 2001, p. 28). 

 “Estágio impulsivo-emocional (1°ano de vida): nesta fase predominam nas 
crianças as relações emocionais com o ambiente. Trata-se de uma fase de construção do 
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sujeito, em que a atividade cognitiva se acha indiferenciada da atividade afetiva. Nesta 
fase vão sendo desenvolvidas as condições sensório-motoras (olhar, pegar andar) que 
permitirão, ao longo do segundo ano de vida, intensificar a exploração sistemática do 
ambiente.” Wollon (apud FELIPE, 2001, p. 28, Grifo do autor).  

 “Estágio sensório-motor (um a três anos aproximadamente): ocorre neste 
período uma intensa exploração do mundo físico, em que predominam as relações 
cognitivas com o meio a criança desenvolve a inteligência prática e a capacidade de 
simbolizar. No final do segundo ano, a fala e a conduta representativa (função simbólica) 
confirmam uma nova relação com o real, que emancipará a inteligência do quadro 
perceptivo mais imediato. Ou seja, ao falarmos a palavra “bola”, a criança reconhecerá 
imediatamente do que se trata, sem que precisemos mostrar o objeto a ela. Dizemos então 
que ela já adquiriu a capacidade de simbolizar, sem a necessidade de visualizar o objeto 
ou a situação a qual estamos nos referindo”. Wollon (apud FELIPE, 2001, p. 28, grifo do 
autor). 

 “Personalismo (três aos seis anos, aproximadamente): nesta fase ocorre a 
construção da consciência de si, através das interações sociais, dirigindo o interesse da 
criança para as pessoas, predominado assim as relações afetivas. Há uma relação afetiva 
e pessoal, que refaz, no plano do pensamento, a indiferenciação inícial entre inteligência 
e afetividade”. Wollon (apud FELIPE, 2001, p. 28, grifo do autor). 

 “Estágio categorial (seis anos): a criança dirige seu interesse para o 
conhecimento e a conquista do mundo exterior, em função do progresso intelectual que 
conseguiu conquistar até então. Desta forma, ela imprime às suas relações com o meio 
uma maior visibilidade do aspecto cognitivo” Wollon (apud FELIPE, 2001, p. 29, grifo 
do autor). 

 “Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934), estudioso russo na área da história, 
literatura, filosofia e psicologia, teve uma intensa produção teórica, apesar de ter morrido 
ainda muito jovem. Para este autor, o funcionamento psicológico estrutura-se a partir das 
relações sociais estabelecidas entre o indivíduo e o mundo exterior. Tais relações ocorrem 
dentro de um contexto histórico e social, no qual a cultura desempenha um papel 
fundamental, fornecendo ao indivíduo os sistemas simbólicos de representação da 
realidade. Isto permite construir uma certa ordem e uma interpretação do mundo real. 
Desta forma o desenvolvimento psicológico não pode ser visto como um processo 
abstrato, descontextualizado e universal.” (FELIPE, 2001, p. 29, grifo do autor). 

 “Vygotsky enfatiza a importância do brinquedo e da brincadeira do faz de conta 
para o desenvolvimento infantil. Por exemplo, quando acriança coloca várias cadeiras 
uma atrás da outra dizendo tratar-se de um trem, percebe-se que ela já é capaz de 
simbolizar, pois as cadeiras enfileiradas representam uma realidade ausente, ajudando a 
criança a separar objeto de significado. Tal capacidade representa um passo importante 
para o desenvolvimento, pois faz com que a criança se desvincule das situações concretas 
e imediatas sendo capaz de abstrair.” (FELIPE, 2001, p. 30 grifo do autor). 

 [...] “Piaget observa que o desenvolvimento pode ser compreendido a partir dos 
seguintes estágios:” 
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 “Estágio sensório-motor (zero a dois anos aproximadamente): esta etapa é 
caracterizada por atividades físicas que são dirigidas a objetos e situações externas. 
quando a criança adquire marcha e linguagem, as atividades externas desenvolvem uma 
dimensão interna importante, pois toda a sua experiência vai sendo representada 
mentalmente. A partir da aquisição da linguagem, inicia-se uma socialização efetiva da 
inteligência. A criança pequena tem extrema dificuldade em se colocar no ponto de vista 
do outro, fato que a impede de estabelecer relações de reciprocidade” Piaget, (apud 
FELIPE, 2001, p. 31, grifo do autor). 

 “Estágio pré-operacional (por volta dos dois anos seis- sete anos): nesta fase a 
criança vai construindo a criança a capacidade de efetuar operações lógico-matemáticas 
(seriação, classificação). Ela aprende, por exemplo, a colocar objetos do menor para o 
maior, a separá-los por tamanho, cor, forma,etc. embora a inteligência já seja capaz de 
empregar símbolos e signos, ainda lhe falta a reversibilidade, ou seja, a capacidade de 
pensar simultaneamente o estado inicial e o estado final de alguma transformação 
efetuada sobre os objetos (por exemplo, a ausência de conservação da quantidade quando 
se passa o líquido de um copo mais largo para um  outro recipiente mais estreito). [...] 
Operacional completo (dos sete anos aos 11 aproximadamente) e operacional abstrato (12 
anos em diante)- a criança atinge a capacidade de pensar abstratamente, criando teorias e 
concepções a respeito do mundo que a cerca.” Piaget, (apud FELIPE, 2001, p. 31). 

 

 Qual o papel do/a profissional da escola infantil? 

 

 “A perspectiva teórica do sociointeracionismo destaca o papel do adulto frente ao 
desenvolvimento infantil, cabendo-lhe proporcionar experiências diversificadas e 
enriquecedoras, afim de que as crianças possam fortalecer sua auto-estima e desenvolver 
suas capacidades.” (FELIPE, 2001, p. 31). 

 

 “[...] No entanto algumas práticas podem ser prejudiciais ao bom andamento deste 
processo, como por exemplo, a colocação de apelidos pejorativos nas crianças (“ 
manhosa, “maluco,” “burro”, etc.). Os/as profissionais das escolas infantis precisam 
manter um comportamento ético para com as crianças, não permitindo que estas sejam 
expostas ao ridículo ou que passem por situações constrangedoras. Alguns adultos na 
tentativa de fazer com que as crianças lhes sejam obedientes, deflagram nelas sentimentos 
de insegurança e desamparo, fazendo-as se sentir temerosas de perder o afeto, a proteção 
e a confiança dos adultos.” (FELIPE, 2001, p. 31). 

 “Outro aspecto a ser considerado diz respeito às simpatias que os adultos 
desenvolvem em relação a algumas crianças. Estas, por sua vez, também têm suas 
preferências, identificando-se mais com algumas pessoas do que com outras. No entanto 
o/a profissional da educação infantil deve tratar a todas com igual distinção. Isto implica 
não elogiar apenas uma criança a mais simpática, a mais cheirosa, por exemplo), em 
detrimento das outras que podem se sentir rejeitadas, caso não recebam o mesmo 
tratamento. As atenções e os elogios devem ser dadas a todas não importando a cor da 
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pele, a condição social, se são meninas ou meninos, se tem este ou aquele credo religioso 
ou ainda se pertencem a determinada família. Os adultos também devem evitar qualquer 
fala ou ação que possa dar margem a atitudes preconceituosas ou discriminatórias em 
relação a pessoas ou grupos.” (FELIPE, 2001, p. 31,p.32). 

 

 Problematizando algumas práticas no cotidiano da escola infantil 

 

 “Cabe a creche ou pré-escola estabelecer, se possível, um sistema gradativo de 
adaptação para cada criança, em que os primeiros dias ela possa ficar apenas algumas 
horas e aos poucos ela vá se acostumando àquele novo ambiente, até que permaneça em 
tempo integral, se for o caso. Deve- se fazer um planejamento de ingresso na instituição, 
através de um calendário a ser combinado com as educadoras e a família, de forma que 
não haja numa mesma turma muitas crianças ao mesmo tempo (no mesmo período) em 
faze de adaptação”. [...] (FELIPE, 2001, p. 33). 

 [...] “No entanto não se deve mentir para a criança, dizendo que ficará La fora, se 
a intenção for realmente ir embora. A escola infantil não deve incentivar as “fugas” dos 
pais, pois a criança deve ser informada de que eles precisam sair para trabalhar, mas que 
voltaram mais tarde para apanhá-la. Sair sem que a criança perceba não é o 
comportamento mais adequado, pois ela precisa se sentir segura em relação aos adultos, 
tendo confiança de que não será enganada”. (FELIPE, 2001, p. 33). 

 “É importante salientar que as dificuldades de adaptação não se manifestam 
apenas através do choro, mas podem aparecer em forma de apatia, falta de apetite ou 
mesmo através de algumas manifestações de doença. O ambiente da creche ou pré-escola 
deve ser prazeroso e agradável, despertando a confiança da criança neste tipo de 
instituição.” (FELIPE, 2001, p. 33). 

 a)“Relacionamento entre escola e pais/mães: Os responsáveis pela criança 
devem sempre ser informados de tudo o que ocorrer com ela durante o período em que 
estiver na instituição, bem como a forma de trabalho e a proposta pedagógica que é ali 
desenvolvida. Algumas creches e pré-escolas procuram manter este diálogo através de 
agendas ou cadernos onde são anotadas as informações referentes aquele dia na 
instituição(se a criança comeu ou dormiu bem, se caiu ou Fo mordida por algum colega 
etc.). Tudo o que aconteceu com a criança no espaço da escola infantil deve ser 
comunicado aos responsáveis. Estes devem ser chamados a uma maior participação, 
sempre que necessário. Porém é preciso estabelecer limites entre à intervenção dos pais 
no espaço escolar, pois alguns deles penam poder mandar em tudo na escola, 
desrespeitando muitas vezes o trabalho  que ali é desenvolvido. Cabe a escola infantil 
conquistar a confiança dos pais através de um trabalho competente e bem fundamentado 
pedagogicamente.” 

  

Capitulo 4 
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PRATES, Cibeli de Souza; OLIVEIRA, Maíra Sanhudo de.Temas de saúde em 
instituições de educação infantil 

 “Saúde envolve a busca do equilíbrio físico, mental e social, bem como a relação 
do indivíduo com o seu ambiente. Saúde é movimento , ação por isso, falar sobre saúde 
na instituição infantil implica promover ações de higiene, prevenção de doenças e 
acidentes e a realização de atividades que busquem o crescimento e o desenvolvimento 
da criança em sua “totalidade”. Procuramos trabalhar “higiene”com a concepção de que 
além de prevenir a doença, também promove a saúde física e mental de cada indivíduo.” 
(PRATES; OLIVEIRA 2001,p.40) 

 “De modo geral, a higiene da criança e do ambiente implica a realização de ações 
de saúde pensando no indivíduo em sua totalidade, isto é, nas condições físicas, mentais, 
sociais e de interação da criança com o seu ambiente por isso devemos ser criativos no 
desenvolvimento destas ações, pois higiene não significa somente “limpeza”. Além disso, 
temos que adaptar nossas ações de acordo com o que se tem disponível, sempre 
procurando respeitar os princípios básicos.” (PRATES; OLIVEIRA 2001, p.45) 

  

A necessidade do sono para a criança 

 

“O sono não deve ser entendido sempre da mesma maneira para cada faixa etária, pois 
cada criança possui um ritmo próprio em relação a horas de sono que necessita para 
descanso. Algumas escolas infantis costumam a obrigar as crianças a dormirem após o 
almoço, não respeitando assim as necessidades individuais de cada uma delas. Chegam a 
usar inúmeras estratégias para que as crianças durmam. Em um primeiro momento, essas 
estratégias podem parecer muito naturais, mas são na verdade uma violência.” 

                                                                          (PRATES; OLIVEIRA 2001, p.46) 

 

 Acidentes mais freqüentes na infância  

 

“Há situações em que se faz necessário um pronto atendimento à criança em situação de 
risco, antes do atendimento de um profissional da área da saúde. Para um adequado 
atendimento inicial dos acidentes infantis, é recomendável que a instituição disponha de 
uma caixa de primeiros socorros completa e mínima.” [...] (PRATES; OLIVEIRA 2001, 
p.54)  

 Prevenções gerais de acidentes na infância 

 “Não devemos nunca subestimar a habilidade de uma criança. Se não pensarmos 
na possibilidade do acidente, já podemos estar atrasados para o salvamento.” (PRATES; 
OLIVEIRA 2001, p.58) 

O uso de medicamentos nas instituições infantis 
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 “A administração de medicamentos n instituição infantil deve estar vinculada à 
receita médica, par segurança da criança e da própria instituição”.   

                                                                       (PRATES; OLIVEIRA 2001, p.40) 
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Capítulo 1 - Escola Infantil: pra que te quero? Maria Isabel Edelweiss Bujes 

 Durante muito tempo, a educação da criança foi considerada uma 

responsabilidade das famílias ou do social ao qual ela pertence. Era junto aos adultos e a 

outras crianças com os quais convivia que a criança aprendia a se tornar membro deste 

grupo, a participar das tradições que eram importantes para eles e a dominar os 

conhecimentos que eram necessários para a sua sobrevivência material e para enfrentar 

as exigências da vida adulta. Por um bom período na história da humanidade, não houve 

nenhuma instituição responsável por compartilhar está responsabilidade pela criança com 

seus pais e com sua comunidade da qual estes fazem parte. Isso nos permite, dizer que a 

Educação Infantil, como nós a conhecemos hoje, realizada de forma complementar à 

família, é um fato muito recente. Nem sempre ocorreu do mesmo modo, tem, portanto, 

uma história. (Pág. 13). 

 O surgimento das instituições de educação infantil esteve de certa forma 

relacionado ao nascimento da escola e do pensamento pedagógico moderno, que pode ser 

localizado entre os séculos XVI e XVII. A escola, muito parecida com a que conhecemos 

hoje, organizou-se porque ocorreu um conjunto de possibilidades: a sociedade da Europa 

mudou muito com a descoberta de novas terras, com o surgimento de novos mercados e 
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com o desenvolvimento científico, mas também com a invenção da imprensa, que 

permitiu que muitos tivessem acesso à leitura (da Bíblia, principalmente). A igreja teve 

um papel muito importante na alfabetização e, em virtude das disputas religiosas entre 

católicos e protestantes, os dois lados se esforçaram para garantir que os seus fiéis 

tivessem um mínimo de domínio da leitura e da escrita. É preciso lembrar que, com a 

implantação da sociedade industrial, também passaram a ser feitas novas exigências 

educativas para dar conta das novas ocupações no mundo do trabalho. (Pág. 14). 

 O que se pode notar, do que foi dito até aqui, é que as creches e as pré-escolas 

surgiram a partir de mudanças econômicas, políticas e sociais que ocorreram na 

sociedade: pela incorporação das mulheres à força do trabalho assalariado, na organização 

das famílias, num novo papel da mulher, numa nova relação entre os sexos, para citar 

apenas as mais evidentes. Mas, também, por razões que se identificam com um conjunto 

de ideias novas sobre a infância, sobre o papel da criança na sociedade e de como torná-

la, através da educação, um indivíduo produtivo e ajustado as exigências desse conjunto 

social. (Pág. 15) 

A Educação Infantil como um percurso ou caminhada (ou isto, ou aquilo ...). 

 Cada época tem à sua maneira própria de considerar o que é ser criança e de 

caracterizar as mudanças que ocorrem com ela ao longo da infância. Nos últimos três ou 

quatro séculos, a criança passou a ter uma importância como nunca havia ocorrido antes 

e ela começou a ser descrita, estudada, a ter o seu desenvolvimento previsto, como se ele 

ocorresse sempre do mesmo jeito e na mesma sequência ( de forma linear e progressiva). 

[...] (Pág. 17) 

 Quero destacar uma ideia de currículo que enfatiza seu aspecto produtivo e 

interativo. Isto é, o currículo não está constituído por informações, conceitos, princípios 

que são passados para os/as alunos/as (geralmente organizados sob a forma de listas de 

“conteúdos” – aquilo que deve ser ensinado). [...] (Pág. 18) 

Capítulo 2- Educação Infantil e as novas definições da legislação. Carmem Maria 

Craidy 

Vivemos num momento de muitas discussões, interrogações e mesmo temores em 

vista das novas definições legais sobre a Educação Infantil, especialmente as decorrentes 
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das emendas à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 9.394/96) e a 

Constituição Federal de 1988. (Pág. 23) 

Após as grandes definições da LDB de 1996 os diferentes níveis de ensino 

constituíram as suas legislações específicas e, no final dos anos 90, foram definidas pelo 

CNE, as Diretrizes Nacionais da Educação Infantil (parecer n.22 de 17/12/1998 da 

Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação), porém em 2009, no 

conjunto da revisão das diretrizes de toda a Educação Básica, foi aprovada a resolução 

n.5 da CEB/CNE que fixa as novas Diretrizes Nacionais da Educação Infantil. (Pág. 25) 

As Diretrizes Nacionais da Educação Infantil precisam ser conhecidas por todos 

os educadores da Educação Infantil, e também pelos pais, pois ela define tanto aspectos 

políticos e administradores da Educação Infantil, como também, ela irá propor aspectos 

que devem ser observados na elaboração das propostas pedagógicas e curriculares das 

creches e pré-escolas. (Pág. 25) 

Os sistemas de ensino estão subordinados aos governos, ou seja, ao poder 

executivo, que são o Prefeito e suas equipes e Secretárias do Município. O Governador e 

suas equipes e Secretárias, no estado, e o Presidente com suas equipes e Ministérios no 

Governo Federal. [...] (Pág. 26)  

Capítulo 3- O desenvolvimento infantil na perspectiva sociointeracionista: Piaget, 

Vygotsky, Wallon. Jane Felipe 

 Piaget, Vygotsky e Wallon tentaram mostrar que a capacidade de conhecer e 

aprender se constrói a partir de trocas estabelecidas entre o sujeito e o meio. As teorias 

sociointeracionistas concebem, portanto, o desenvolvimento infantil como um processo 

dinâmico, pois as crianças não são passivas, meras receptoras de informações que estão 

a sua volta. Através do contato com o seu próprio corpo, com as coisas do seu ambiente, 

bem como através da interação com outras crianças e adultos, as crianças vão 

desenvolvendo a capacidade afetiva, a sensibilidade e a autoestima, o raciocínio, o 

pensamento e a linguagem. A articulação entre os diferentes níveis de desenvolvimento 

(motor, afetivo e cognitivo) não se dá de forma isolada, mas sim de forma simultânea 

integrada. (Pág. 27) 

 O uso da linguagem como instrumento de pensamento supõe um processo de 

internalização da linguagem, que ocorre de forma gradual, complementando-se em fases 



48 
 

mais avançadas da aquisição da linguagem. Para Vygotsky, primeiro a criança utiliza a 

fala socializada, para se comunicar. Só mais tarde é que ela passará a usa-lá como 

instrumento de pensamento, com a função de adaptação social. Entre o discurso 

socializado e o discurso interior há a fala egocêntrica, que é utilizada como apoio ao 

planejamento de sequências a serem seguidas, auxiliando assim na solução de problemas. 

Esta é a principal divergência entre Piaget e Vygotsky. Em Piaget é exatamente ao 

contrário, isto é, a fala egocêntrica seria uma transição entre estados mentais individuais 

não verbais, de um lado, e o discurso socializado e o pensamento lógico, de outro. Tanto 

para Piaget quanto para Vygotsky, e o discurso egocêntrico é entendido como uma 

transição, no entanto, entre processos diferentes. (Pág. 29) 

Qual o papel do/a profissional da escola infantil? 

 A perspectiva teórica do sociointeracionismo destaca o papel do adulto frente ao 

desenvolvimento infantil, cabendo-lhe proporcionar experiências diversificadas e 

enriquecedoras, a fim de que as crianças possam fortalecer sua autoestima e desenvolver 

suas capacidades. (Pág. 31) 

Problematizando algumas práticas no cotidiano escolar infantil. 

 Determinados aspectos que fazem parte do cotidiano da escola infantil podem 

influenciar de maneira importante o desenvolvimento das crianças. Muitas vezes estes 

aspectos, tais como à escola, a alimentação, a troca de fraldas, os momentos de sono, entre 

outros, passam despercebidos ou se constituem em práticas poucos discutidas no dia a dia 

das pessoas que lidam diretamente com a educação de crianças pequenas. (Pág. 32) 

Capítulo 4 – Temas de saúde em Instituições de Educação Infantil. Cibeli de Souza 

Prates e Maíra Sanhudo de Oliveira 

 Saúde envolve a busca do equilíbrio físico, mental e social, bem como a relação 

do indivíduo com o seu ambiente. Saúde é movimento, ação. Por isso, falar sobre saúde 

nas Instituições de Educação Infantil, implica promover ações de higiene, prevenção de 

doenças e de acidentes e a realização de atividades que busquem o crescimento e o 

desenvolvimento da criança em sua “totalidade”. [...] (Pág. 39) 

 Para traçar nossas ações de saúde devemos respeitar esses pontos de vista, sem 

que deixemos de lado princípios básicos de higiene e saúde. (Pág. 39) 
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Citações diretas: 

-  Capítulo 1 Escola infantil: pra que te quero?  

Maria Isael Edelweiss Bujes 

- Os surgimentos das instituições de educação infantil estiveram de certa forma 

relacionada ao nascimento da escola e do pensamento pedagógico moderno, que pode ser 

localizado entre os séculos XVI E XVII. A escola, muito parecida com a que conhecemos 

hoje, organizou-se porque ocorreu um conjunto de possibilidade; a sociedade na Europa 

mudou muito com a descoberta de novas terras, com o surgimento de novos mercados e 

com o desenvolvimento cientifico, mas também com a invenção da imprensa, que 

permitiu que muitos tivessem acesso a leitura. (CLAIDY e KAERCHER. P. 14. 2001) 

- A educação da criança pequena envolve simultaneamente dois processos 

complementares e indissociáveis: educar e cuidar. As crianças desta faixa etária, como 

sabemos, tem necessidades de atenção, carinho, segurança, sem as quais elas dificilmente 

poderiam sobreviver. Simultaneamente, nesta etapa, as crianças tomam contato com o 

mundo que as cerca, através das experiências diretas com as pessoas e as coisas deste 

mundo e com as formas de expressão que nele ocorrem. (CLAIDY e KAERCHER. P. 16. 

2001) 

- Por outro lado a criança vive um momento fecundo, em que a interação com as pessoas 

e as coisas do mundo vai levando-a a atribuir significados aquilo que as cerca. Este 

processo que faz com que a criança passe a participar de uma experiência cultural que é 

própria de seu grupo social. (CLAIDY e KAERCHER. P. 16. 2001) 
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- Cada época tem sua maneira própria de considerar o que é ser criança e de caracterizar 

as mudanças que ocorrem com ela ao longo da infância. Nos últimos três ou quatro 

séculos, a criança passou a ter uma importância como nunca havia ocorrido antes e ela 

começou a ser descrita estudada, a ter o seu desenvolvimento previsto, como se ele 

ocorresse sempre do mesmo jeito e na mesma sequência (de forma linear e progressiva). 

(CLAIDY e KAERCHER. P. 17. 2001) 

- Ao considerarmos que vivemos em contextos culturais e históricos em permanente 

transformação, podemos incluir ai também a ideia de que as crianças participam 

igualmente desta transformação e, neste processo, acabam também transformadas pelas 

experiências que vivem neste mundo extremamente dinâmico. Portanto, penso que é de 

extrema importância nos darmos conta de que mudanças que ocorrem com as crianças, 

ao longo da infância, são muito importantes e que alguma delas jamais se repetirão. 

(CLAIDY e KAERCHER. P. 21. 2001) 

 

Capítulo 2: Educação Infantil e as Novas Definições da Legislação 

Carmem Maria Craiddy  

- As leis são consequências de propostas que podem ser organizadas do próprio governo 

ou de setores da sociedade organizada. Elas são sempre voltadas no poder legislativo, ou 

seja, no congresso Nacional, quando são leis federais, na assembleia legislativa, quando 

são leis estaduais e na câmara de vereadores quando são leis municipais. A lei de 

diretrizes e bases da educação nacional é uma lei federal por isso foi votada no congresso 

nacional (câmara de deputados e senador federal) e é válida para todo o país. (CLAIDY 

e KAERCHER. P. 23. 2001) 

- O estatuto da criança e do adolescente, lei federal 8.069/1990, também conhecido como 

ECA, explicou melhor cada um dos direitos da criança e do adolescente bem como os 

princípios que devem nortear as políticas de atendimento. Determinou ainda a criação dos 

conselhos da criança e do adolescente e dos conselhos tutelares. Os primeiros devem 

traçar as diretrizes políticas e os segundos devem selar pelo respeito aos direitos à 

educação, que para as crianças pequenas incluirá o direito a creches e pré-escolas. 

(CLAIDY e KAERCHER. P. 25. 2001) 

- Após as grandes definições da LDB de 1996 os diferentes níveis de ensino constituíram 

as suas legislações especificas e, no final dos anos 90, foram definidas pelos CNE, as 
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diretrizes nacionais da educação infantil (parecer n. 22 de 17//12/98 da câmara de 

educação básica do conselho nacional de educação), porém em 2009, no conjunto de 

revisão das diretrizes de toda a educação basica, foi aprovada a resolução n. 5 da 

CEB/CNE que fixa as novas diretrizes nacionais da educação infantil. (CLAIDY e 

KAERCHER. P. 25. 2001) 

 

Capítulo 3: O Desenvolvimento Infantil na Perspectiva Sociointernacionista: Piaget, 
Vygotsky, Wallon  

Jane Felipe 

- Piaget, vygotsky e wallon tentaram mostrar que a capacidade de conhecer e aprender se 

constrói a partir das trocas estabelecidas entre o sujeito e meio. As teorias 

sociointeracionistas concebem, portanto, o desenvolvimento infantil como um processo 

dinâmico, pois as crianças não são passivas, eras receptoras das informações que estão á 

sua volta. Através do contato com seu próprio corpo, com as coisas do seu ambiente, bem 

como através da interação com outras crianças e adultos, as crianças vão desenvolvendo 

a capacidade efetiva, a sensibilidade e a autoestima, o raciocínio, o pensamento e a 

linguagem. (CLAIDY e KAERCHER. P. 27. 2001) 

- No entanto é preciso ter claro que a compreensão de infância, criança e desenvolvimento 

tem passado por inúmeras transformações, principalmente a partir do final do século 

passado. O avanço de determinadas áreas do conhecimento como a medicina, a biologia 

e a psicologia, bem como a vasa produção das ciências sociais nas ultimas décadas ( 

sociologia, antropologia, pedagogia, etc.)  produziram importantes modificações na 

forma de pensar e agir em relação à criança pequena. . (CLAIDY e KAERCHER. P. 27. 

2001) 

- Henri wallon( 1879-1962) wallon propôs o estudo integrado do desenvolvimento da 

inteligência depende das experiências oferecidas pelo meio do grau de apropriação que o 

sujeito faz delas. Neste sentido, os aspectos físicos do espaço, as pessoas próximas, a 

linguagem, vem como os conhecimentos presentes na cultura contribuem efetivamente 

para formar o contexto de desenvolvimento. (CLAIDY e KAERCHER. P. 28 2001) 

- Estagio impulsivo-emocional (1 ano de vida): nesta fase predominam nas crianças as 

relações emocionais com o ambiente. Trata-se de uma fase de construção do sujeito, em 

que a atividade cognitiva se acha indiferenciada da atividade afetiva. . (CLAIDY e 

KAERCHER. P. 28. 2001) 
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- Estagio sensório-motor (um a três anos): ocorre neste período uma intensa exploração 

do mundo físico, em que predominam as relações cognitivas com o meio. A criança 

desenvolve a inteligência pratica e a capacidade de simbolizar. No final do segundo ano, 

a fala e a conduta representativa (função simbólica) confirmam uma nova relação com o 

real, que emancipara a inteligência do quadro perceptivo mais imediato. . (CLAIDY e 

KAERCHER. P. 28. 2001) 

- Personalismo (três aos seis anos): nesta fase ocorre a construção da consciência de di, 

através das interações sociais, dirigido o interesse da criança as pessoas, predominando 

assim as relações afetivas. . (CLAIDY e KAERCHER. P. 28. 2001) 

-Estagio categorial (seis anos): a criança dirige seu interesse para o conhecimento e a 

conquista do mundo exterior, em função do progresso intelectual que conseguiu 

conquistar ate então. (CLAIDY e KAERCHER. P. 29. 2001) 

- Lev semenovich vygotsky (1896-1934) afirma que a relação dos indivíduos com o 

mundo não é direta, mas mediada por sistemas simbólicos, em que a linguagem ocupa 

um papel central, pois alem de possibilitar o intercambio entre os indivíduos, é através 

dela que o sujeito consegue abstrair e generalizar o pensamento. Ou seja, “a linguagem 

simplificada e generalizada a experiência, ordenado as instancias do mundo real, 

agrupando todas as ocorrências de uma mesma classe de objetos, eventos, situações, sob 

uma mesma categoria, conceitual cuja significado é compartilhado pelos usuários dessa 

linguagem”. (CLAIDY e KAERCHER. P. 28. 2001) 

- Jean Piaget (1896- 1980) a teoria piagetiana afirma que conhecer significa inserir o 

objeto do conhecimento em um determinado sistema de relações, partindo de uma ação 

executada sobre o referido objeto. Tal processo envolve, portanto, a capacidade de 

organizar, estruturar, entender e posteriormente, com aquisição da fala, explicar 

pensamentos e ações. Desta forma, a inteligência vai-se aprimorando na medida em que 

a criança estabelece contato com o mundo, experimentando-o ativamente. (CLAIDY e 

KAERCHER. P. 30. 2001) 

-Estagio sensório-motor (zero a dois anos): esta etapa é caracterizada por atividade físicas 

que são dirigidas a objetos e situações externas. Quando a criança adquire a marcha e a 

linguagem, as atividades periência vai sendo representada mentalmente. . (CLAIDY e 

KAERCHER. P. 30. 2001) 
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-Estagio pré-operacional (por volta dos dois anos aos seis-seteanos): nesta fase a criança 

vai construindo a capacidade de efetuar operações logico-matematicas (seriação, 

classificação). Ela aprende, por exemplo, a colocar objetos do menor para o maior, a 

separá-los por tamanho, cor, forma, etc. (CLAIDY e KAERCHER. P. 31. 2001) 

 

Capítulo 4: Temas de Saúde em Instituições de Educação Infantil 

Cibeli de Souza Prates e Maíra Sanhudo  de Oliveira  

- Saúde envolve a busca do equilíbrio físico, mental e social, bem como a relação do 

individuo com o seu ambiente. Saúde é movimento, ação. Por isso, falar sobre saúde nas 

instituições de educação infantil implica promover ações de higiene, prevenção de 

doenças e de acidentes e a realização de atividades que busquem o crescimento e o 

desenvolvimento da criança em sua “totalidade”. Procuramos trabalhar “ higiene” com a 

concepção de quem alem de prevenir  doença, também promove a saúde física e mental 

de cada individuo. (CLAIDY e KAERCHER. P. 39. 2001) 

- Noções  básicas do crescimento e desenvolvimento da criança de zero a seis anos:  

 Um mês  

 Reflexo de moro presente 

 Reflexo de sucção vigoroso 

 Preensão reflexa de objetos com as mãos... 

 Dois meses  

 Move vigorosamente as pernas e os braços 

 Vira a cabeça vigorosamente  

 Coloca as mãos na boca... 

 Três meses  

 Suga os dedos  

 Pega um brinquedo ativamente quando colocado na sua mão 

 Firma a cabeça 

 Faz ruídos guturais... 

 Um ano  

 Fica de pé 

 Um ano e dois meses   
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 Caminha  

 Dois anos corre... (CLAIDY e KAERCHER. P. 40. 2001) 

- De modo geral, a higiene da criança e do ambiente implica a realização de ações de 

saúde pensando no individuo em sua totalidade, isto é nas condições físicas, mentais, 

sociais e de interação da criança com seu ambiente, por isso devemos ser criativos no 

desenvolvimento dessas ações, pois higiene não significa somente “limpeza”. Alem disso, 

temos que adaptar nossas ações de acordo com o que se tem disponível, sempre 

procurando respeitar os princípios básicos. (CLAIDY e KAERCHER. P. 44. 2001) 
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Citações diretas:  

Capítulo 1. Escola Infantil: Pra que te Quero 

- As creches e pré-escolas que sugiram a partir de mudanças econômicas, políticas e 
sociais que ocorreram na sociedade: pela incorporação das mulheres à força de trabalho 
assalariado, na organização das famílias, num novo papel da mulher, numa nova relação 
entre os sexos, para citar apenas as mais evidentes. (CRAIDY, p.15) 

Escola infantil, pra que te que? 

-A maneira como hoje vejo as crianças, como seres ativos, que podem se tornar cada vez 
mais competentes para lidar com as coisas do seu mundo, se tiverem oportunidades para 
isso, me faz defender algumas ideias não são absolutamente minha, nem totalmente 
originais. ( CRAIDY, p.21) 
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- Continuo pensando que a criança nos desafia porque ela tem uma lógica que é toda sua, 
porque ela encontra maneiras peculiares e muito originais de se expressar, porque ela é 
capaz através do brinquedo, do sonho e da fantasia de viver em um mundo que é apenas 
seu. (CRAIDY, p.21) 

 Capitulo 2 .Educação Infantil e as novas definições da legislação 

- A LDB regulamente a Educação Infantil, definindo- a como primeira etapa da educação- 
básica (art.21/1) e que, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis 
anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando 
a ação da família e da comunidade (art.29). (CRAIDY, p.24) 

-O Estatuto da criança e do Adolescente, lei fed.8.069/1990, também conhecida ECA, 
explicitou melhor cada um dos direitos da criança e do adolescente bem como os 
princípios que devem nortear as políticas de atendimentos. ( CRAIDY, p.24) 

- LDB determina que cada instituição do sistema escolar (portanto, também as instituições 
de educação infantil) deverá ter um plano pedagógico elaborado pela própria instituição 
com a participação dos educadores e que os educadores deverão ter sempre que possível 
o curso superior e como formação mínima o curso normal com especialização em 
educação infantil. ( CRAIDY, p.24) 

Capitulo 3. O desenvolvimento Infantil na perspectiva Sociointeracionista: Piaget, 
Vygotsky, Wallom 

- Estágio impulsivo-emocional ( 1 ano de vida): nesta fase predominam nas crianças as 
relações emocionais com o ambiente. Trata-se de uma fase de construção do sujeito, em 
que a atividade cognitiva se acha indiferenciada da atividade afetiva. Nesta fase vão sendo 
desenvolvidas as condições sensório- motoras (olhar, pegar, andar) que permitirão, ao 
longo do segundo ano de vida, intensificar a exploração sistemática do ambiente. 
(CRAIDY, p.28) 

-Estágio sensório-motor ( um a três anos, aproximadamente): ocorre neste período é 
uma intensa exploração do mundo físico, em que predominam as relações cognitivas com 
o meio. A criança desenvolve a inteligência prática e a capacidade de simbolizar. No final 
do segundo ano, a fala e a conduta representativa (função simbólica) confirmam uma 
nova relação com o real, que emancipará a inteligência do quadro perceptivo mais 
imediato. (CRAIDY, p.28) 

- Personalismo (três aos seis anos, aproximadamente): construção da consciência de 
si, através das interações sociais, dirigindo o interesse da criança para as pessoas, 
predominando assim as relações afetivas. (CRAIDY, p. 28) 

-Estágio categorial (seis anos): a criança dirige seu interesse para o conhecimento e a 
conquista do mundo exterior, em função do progresso intelectual que conseguiu até então. 
Desta forma, ela imprime ás suas relações com o meio uma maior visibilidade do aspecto 
cognitivo. (CRAIDY, p.29) 

 - Vygotsky observa que a criança apresenta em seu processo de desenvolvimento um 
nível que ele chamou de real e outra potencial. O nível de desenvolvimento real refere-se 
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a etapas já alcançadas pela criança, isto é, a coisas que ela já consegue fazer sozinha, sem 
a ajuda de outras pessoas. (CRAIDY, p.29) 

- Estágio sensório-motor (zero a dois anos aproximadamente): etapa caracterizada por 
atividades físicas que são dirigidas a objetos e situações externas. Quando a criança 
adquire a marcha e a linguagem, as atividades desenvolvem uma dimensão interna 
importante, pois toda a sua experiência vai sendo representada mentalmente. (CRAIDY, 
p.30) 

-Estágio pré-operacional (por volta dos dois aos seis sete anos): nesta fase a criança 
vai construindo a capacidade de efetuar operações lógicas- matemáticas (seriação, 
classificação). (CRAIDY, p.31) 

Problematizando algumas práticas no cotidiano da escola infantil 

- Adaptação na “pré-escola a criança se depara com um novo ambiente, composto de 
adultos e crianças com os quais ela nunca interagiu. (CRAIDY, p.32) 

- Relacionamento entre escola e pais/ mães: os responsáveis pela criança devem ser 
sempre informados sobre tudo o que ocorre com ela durante o período em que estiver na 
instituição, bem como a forma de trabalho e a proposta pedagógica que é ali desenvolvida. 
(CRAIDY, p.33) 

- O sono: não deve ser entendido sempre da mesma maneira para cada faixa etária, pois 
cada criança possui um ritmo próprio em relação ás horas de sono de que necessita para 
seu descanso. (CRAIDY, p.34) 

 - A alimentação: assim como as horas de sono, os momentos da alimentação são, para 
muitas crianças e professoras, momentos de stress e tortura. (CRAIDY, p.34) 

- Uso de chupeta: as teorias psicológicas tem enfatizado a importância da fase oral para 
o desenvolvimento infantil. Desta forma, a boca desempenha um papel fundamental, pois 
é através dela que o bebê conseguirá não só o alimento, mas momentos de satisfação ao 
sugar o seio materno. (CRAIDY, p.35) 

- O choro: há uma ansiedade muito grande dos adultos em torno das manifestações de 
choro da criança’ (p,35).  

 - Tirando as fraldas, controlando os esfíncteres: o controle das fazes e da urina talvez 
seja uma das primeiras cobranças externas de socialização, se constituído em momentos 
de muita ansiedade para os adultos. (CRAIDY, p.36) 

Capítulo 4. Temas de saúde em instituições de Educação Infantil 

- Saúde envolve a busca do equilíbrio físico, mental e social, bem como a relação do 
indivíduo com o seu ambiente. Saúde é movimento, ação. Por isso, falar sobre saúde nas 
instituições de educação infantil implica promover ações de higiene, prevenção de 
doenças e de acidentes e a realização de atividades que busquem o crescimento e o 
desenvolvimento da criança em sua “totalidade”.  Procuramos trabalhar ‘higiene’ com a 
concepção de que além de prevenir a doença, também promove a saúde física e mental 
de cada indivíduo. (CRAIDY, p.39) 

Noções básicas do crescimento e desenvolvimento da criança de zero a seis anos 
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- Descrevemos, a seguir, algumas ações que são esperadas na faixa etária de zero a seis 
anos, com o objetivo de proporcionar maiores conhecimentos relacionados ao 
desenvolvimento das crianças, podendo assim ser detectados possível problema e auxiliar 
de estimulação. (CRAIDY, p.40) 

Um Mês 

 Reflexo de sucção vigoroso. 
 Aquieta-se com a voz. 
 Mão mantém-se fechadas. (CRAIDY, p.40) 

 

Dois meses 

 Move vigorosamente as pernas e os braços.  
 Vira a cabeça vigorosamente. 
 Coloca as mãos na boca. 
 A mão mantém-se muitas vezes abertas  
 Sorri quando se conversa com ele. (CRAIDY, p.40) 

 

Três meses 

 Suga os dedos. 
 Firma a cabeça. 
 Puxas suas roupas  
 Sorri espontaneamente. ( CRAIDY, p.40) 

 

Quatro meses 

 Senta quando bem amparado. 
 Vira a cabeça a um som ou voz. 
 Sorri para as pessoas. (CRAIDY, p.40) 

Cinco meses 

 Reflexo de moro desapareceu. 
 Controle total da cabeça quando sentado. 
 Rola. 
 Emite sons e gritos. 
 Olha objeto na mão. 
 Reconhece vozes familiares. (CRAIDY, p.41) 

Seis meses 

 Pula com os pés quando mantido em pé. 
 Senta brevemente se mantiver as pernas abertas. 
 Agarra os pés e ri alto. (CRAIDY, p.41) 

Oito meses 
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 Senta sozinho 
 Tenta rastejar. 
 Morde e masca objetos. 
 Atende quando chamado. ( CRAIDY, p.41) 

Dez meses  

 Abana 
 Rasteja 
 Atende pelo nome. 

Um ano 

 Coopera para vestir-se. 
 Aponta com o dedo. 
 Compreende ordens simples. ( CRAIDY, p.41) 

 

Um ano e três meses  

 Fica em pé sozinho. 
 Aponta aquilo que deseja. (CRAIDY, p.41) 

Um ano e seis meses 

 Corre. 
 Vira pagina. 
 Fala de cinco a 10 palavras. (CRAIDY, p.42) 

Um ano e nove meses 

 Pula e corre bem. 
 Acocora-se 
 Chuta uma bola. 
 Aprende a dobrar um papel. (CRAIDY, p.42) 

Dois anos 

 Diz frases simples. 
 Sabe quatro partes do corpo. 
 Imita rabiscos circulares. (CRAIDY, p.42) 

 

Dois anos e seis meses  

 Pula com ambos os pés. 
 Nomeia objetos (CRAIDY, p.42).   

 

Três anos 

 Pões os sapatos. 
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 Diz o nome completo. 
 Pode desabotoar botões. (CRAIDY, p.42) 

Quatro anos  

 Conhece pelo menos uma cor. 
 Monta um quebra-cabeça. (CRAIDY, p.42) 

        Cinco anos  

 Sabe idade 
 Escreve algumas letras. (CRAIDY, p.42) 

Acima de cinco anos 

 Realiza atividades motoras mais especializadas. ( CRAIDY, p.43) 

Cuidados básicos de higiene ambiental e infantil 

- Serão descritas a seguir algumas recomendações quanto aos cuidados básicos de higiene, 
sob a forma de itens com objetivo de orientar as ações em saúde. ( CRAIDY, p.43) 

Ambiente: 

 Sempre que possível, colocar o lixo em uma lixeira com tampa que contenha saco 
plástico.  

 Rever constantemente a limpeza de pisos, paredes, brinquedos e mobiliário. 
 Sempre que possível, procurar manter a sala bem ventilada e com iluminação 

natural (sol direto na sala). ( CRAIDY, p.43) 

 Higiene da criança: 

 Examinar as fraldas com frequência e realizar a troca sempre que estas estiverem 
sujas. 

 Após a mamada, manter o bebê erguido, sentado ou deitado para o lado direito. 
 A utilização de pomadas será indicada apenas quando houver alteração de cor ou 

ameaça à integridade da pele. (  CRAIDY, p.44) 
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Capítulo 5 

Sexualidade, Gênero e Novas Configurações Familiares: 

Algumas Implicações para a Educação Infantil 

Jane Felipe 

 

- A sexualidade está presente e faz parte da nossa vida, podendo ser vista como ‘’base da 
curiosidade, a força que nos permite elaborar e ter ideias, bem como o desejo de ser amado 
e valorizado à medida que aprendemos a amar e a valorizar o outro’’ (Britzman, 1998, 
p.162). (Jane Felipe, p.61, 2001). 

- Vivemos também um momento em que as crianças têm tido amplo acesso a informação. 
A mídia, através das propagandas, novelas, minisséries, programas de TV, inclusive 
aqueles dirigidos ao público infantil, têm procurado explorar com bastante frequência 
cenas erotizadas dos mais diversos tipos. Alguns programas abordam a sexualidade de 
forma jocosa e discriminatória, como têm mostrado algumas pesquisas. È possível 
observar ainda o quanto homens e mulheres, meninos e meninas são vistos de forma 
estereotipada, mostrando o homem como agressivo, forte, racional, ousado, 
empreendedor e a mulher como passiva frágil, sentimental. (Jane Felipe, p.61, 2001). 

- Outro aspecto que merece atenção diz respeito às imagens transmitidas pelos veículos 
de comunicação com relação às mulheres. Quando não aparecem associadas a um mero 
objeto sexual, são retratadas de forma infantilizada, exemplo das apresentadoras de 
programas infantis. Estas também são produzidas de maneira a representar um padrão de 
beleza, juventude e sensualidade a ser copiado. (Jane Felipe, págs. 61 e 62, 2001). 

- Qual o papel que compete às creches e às pré-escolas diante da curiosidade infantil 
frente à sexualidade? (...). (Jane Felipe, p.62, 2001). 

- Em relação à escola infantil e mesmo em outras do Ensino Fundamental é importante 
esclarecer aos pais ou responsáveis que tudo na escola pode ser transformado em tema de 
discussão, pois a criança tem o direito de questionar e ver quaisquer de suas dúvidas 
esclarecidas. Portanto, os interesses e curiosidades das crianças precisam ser trabalhados 
de forma clara, objetiva, de acordo com a capacidade de compreensão que possuem.  As 
crianças convivem diariamente com cenas de sexo, em casa na ou rua, sendo inclusive 
erotizadas precocemente, através, por exemplo, de músicas e coreografias que simulam 
relação sexual, orgasmo e várias outras situações eróticas. Além disso, muitas crianças 
são vítimas de abuso sexual, ouvem falar em prostituição infantil, etc. A escola segue 
fingindo  que tais assuntos não lhe dizem respeito, preferindo silenciar na certeza de que, 
desta forma, estes temas passarão desapercebidos aos olhos infantis. No entanto, o 
Estatuto da Criança e do adolescente (1990) é bem claro quanto o papel que cabe ao 
educador e à escola, nos casos em que se consta, por exemplo, a existência de abuso 
sexual. (Jane Felipe, p.62, 2001).  
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 É possível trabalhar com o tema da Sexualidade nas escolas infantis? 

 

- No dia a dia surgem inúmeras situações que podem despertar o interesse da criança por 
assuntos ligados à sexualidade, desencadeando uma serie de perguntas sobre o assunto. 
A professora, ao observar o quanto este tema está mobilizando as crianças, pode sugerir 
seu estudo. As curiosidades infantis mais recorrentes são: como os bebês são feitos? Por 
onde nascem? etc. (Jane Felipe, p.62, 2001). 

 

Professoras ou Vigilantes da Sexualidade Infantil 

 

- Muitas professoras tomam pra si a responsabilidade da vigilância diante da possível 
orientação sexual das crianças, especialmente quando se trata de meninos. Se estes 
demonstram interesse em brincar com bonecas, ou se estão sistematicamente brincando 
de casinha com as meninas ou se fantasiando de personagens femininos, ou ainda, se 
apresentam quaisquer outros comportamentos considerados não apropriados ou não 
condizentes com sua masculinidade, são logo vistos como um problema a ser resolvido. 
Colocados sob suspeita em relação á sua masculinidade, muitas vezes chegam a ser 
encaminhados ao Serviço de orientação Educacional e até mesmo para tratamento 
psicológico. Será que cabe à professora desempenhar este papel policialesco frente aos 
meninos. (Jane Felipe, p.65, 2001). 

- Por outro lado, as meninas que demonstram um comportamento extremamente ativo, ou 
uma grande capacidade de questionar e de se rebelar são também motivo de incômodo, 
uma vez que ao se apresentarem dessa forma, rompem com o modelo de submissão, 
passividade e meiguice no qual foram geralmente educadas. Tais comportamentos em 
relação às meninas e meninos, mulheres e homens são vistos como ‘’naturais’’ ou como 
parte integrante de uma ‘’essência’’ feminina ou masculina, servindo, muitas vezes para 
justificar a desigualdade entre ambos. (...).  (Jane Felipe, págs. 64 e 65, 2001). 

 

Capítulo 6 

Organização do Espaço e do Tempo da criança na Escola Infantil 

Maria Carmem Silveira Barbosa 

Maria da Graça Souza Horn 

 

- Organizar o cotidiano das crianças na Escola Infantil pressupõe pensar que 
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 
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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 deverá lhe dar suporte.  
(Maria Carmem Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn, p.67, 2001) 

 

A Organização das Atividades no Tempo 

- O cotidiano de uma Escola Infantil tem de prever momentos diferenciados que 
certamente não se organizarão da mesma forma para as crianças maiores e menores. 
Diversos tipos de atividade envolverão a jornada diária das crianças e dos adultos: o 
horário de chegada, a alimentação, a higiene, o repouso, s brincadeiras – os jogos 
diversificados – como o de faz-de conta, os jogos imitativos e motores, de exploração de 
materiais gráficos e plástico – os livros de historias, as atividades coordenadas pelo adulto 
e outras. Todos os momentos, sejam eles desenvolvidos nos espaços abertos ou fechados, 
deverão permitir experiências múltiplas, que desenvolvam a distintas linguagens 
expressivas e possibilitem a interação com outras pessoas. (Maria Carmem Silveira 
Barbosa e Maria da Graça Souza Horn, p.68, 2001). 

 

Atividades diversificadas para livre escolha: 

 Estas atividades permitem que as crianças escolham o que desejam fazer, desde que o 
ambiente em termos de materiais e espaços o permita. É comum o entendimento, do nosso 
ponto de vista, equivocado, que nestes momentos a professora se livra da 
responsabilidade de intervir e acompanhar o que as crianças decidem fazer. Pelo 
contrario, entendemos ser este um momento adequado para interações e observações 
significativas do adulto junto às crianças. É importante que nos períodos de jogos de livre 
escolha as crianças tenham o tempo de construir a brincadeira e desenvolvê-la. (...). 
(Maria Carmem Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn, págs. 68 e 69, 2001). 

Atividades opcionais: São aquelas que podemos propor tendo como referência o 
interesse da criança por algum fato ou acontecimento. São organizados coletivamente, 
podendo se realizar em diferentes locais, dentro ou fora da instituição.  (Maria Carmem 
Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn, p.69, 2001). 

Atividades coordenadas pelo adulto: Geralmente são organizadas pelo adulto e 
proposta para todo o grupo. Estas ocasiões são importantes para se trabalhar a atenção, a 
coordenação e a capacidade das crianças de atenderem propostas feitas coletivamente. 
Estas atividades podem se realizar tanto nos espaços internos como externos das escolas. 
(Maria Carmem Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn, p.69, 2001). 

 

 

Atividades realizadas coletivamente pelas crianças 
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- Atividades que envolvem o cuidado e a saúde são realizadas diariamente nas instituições 
de educação infantil e não podem ser consideradas na dimensão estrita de cuidados 
físicos.  A dicotomia, muitas vezes vivida entre o cuidador e o educador deve começar a 
ser desmitificado. Todos os momentos podem ser pedagógicos e de cuidados no trabalho 
com crianças de zero a seis anos. Tudo dependerá da forma como se pensam e se 
procedem às ações. Ao promovê-las proporcionamos cuidados básicos, ao mesmo tempo 
em que atentamos para construção da autonomia, dos conceitos, das habilidades, do 
conhecimento físico e social. (Maria Carmem Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza 
Horn, p.70, 2001). 

 

A Organização Das atividades no Espaço  

- Os autores que falam sobre desenvolvimento infantil, representantes dos mais diferentes 
referenciais teóricos, são unânimes em afirmar que as aquisições sensoriais e cognitivas 
das crianças têm estreita relação com o meio físico e social. (Maria Carmem Silveira 
Barbosa e Maria da Graça Souza Horn, p.73, 2001).                                       Também 
compartilhamos da ideia de que o espaço físico e social é fundamental para o 
desenvolvimento das crianças, na medida em que ajuda a estruturar as funções motoras, 
sensoriais, simbólicas, lúdicas e relacionais. Inicialmente as crianças têm as suas 
percepções centradas no corpo; concomitantemente, com o seu desenvolvimento 
corporal, sua percepção começa a descentrar-se e estabeleceras fronteiras do eu e do não 
eu. (Maria Carmem Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn, p.73, 2001). 

- Cabe destacar ainda a importância de organizar um espaço onde as crianças de diferentes 
idades, desde os bebês, possam conviver em determinados locais e momentos. (Maria 
Carmem Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn, p.74, 2001). 

 

O uso do Espaço Externo 

- Espaço de Interligação para jogos Tranquilos 

- Espaço para brinquedos de manipulação e construção  

- Espaço estruturado para jogos de Movimento 

- Espaço para Jogos Imitativos  

- Espaço Não estruturado para Jogos de Aventura e Imaginação 

 

O uso dos espaços internos 

 - Com relação à organização dos espaços internos, as salas, é fundamental partirmos do 
entendimento de que este espaço não pode ser visto como um pano de fundo e sim como 
parte integrante da ação pedagógica. Desde logo é importante ponderar que são fatores 
determinantes desta organização o número de crianças, a faixa etária, as características 
do grupo e o entendimento de que a sala de aula não é propriedade do educador e que, 
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portanto deverá ser pensada e organizada em parceria com o grupo de alunos e com os 
educadores que atuam com este grupo de crianças. (Maria Carmem Silveira Barbosa e 
Maria da Graça Souza Horn, p.76, 2001). 

- Os espaços de uso comum podem ser utilizados nesta proposta de integração das faixas 
etárias. Já falamos do espaço aberto e dos fechados e gostaríamos de inserir os espaços 
intermediários amplos, cobertos, estruturados e que possam ser utilizados por diferentes 
grupos etários ao mesmo tempo. Esses espaços são essenciais nos períodos de chuva e de 
frio, quando as crianças passam muito tempo dentro das salas. No verão, um pedaço do 
pátio coberto com telhas de cerâmica, palha ou plantas como parreira ou maracujá, com 
mesas, bancos, cavaletes e outros pode ser muito útil e agradável para o desenvolvimento 
dos trabalhos. (Maria Carmem Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn, p.79, 
2001). 

 

 

Capitulo 7 

E Por falar em Literatura... 

Gládis E. Kaercher 

 

- O ato de ouvir e contar histórias esta, quase sempre, presente nas nossas vidas: desde 
que nascemos, aprendemos por meio das experiências concretas das quais participamos, 
mas também através daquelas experiências das quais tomamos conhecimento através do 
que os outros nos contam. (Gládis E. Kaercher. P.81, 2001). 

 -Todos temos necessidade de contar aquilo que vivenciamos, sentimos, pensamos, 
sonhamos... (Gládis E. Kaercher. P.81, 2001). 

- Quem de nós não lembra de uma história em particular, contada por alguém querido,  de 
um modo especial que, talvez por isto mesmo, até hoje somos capazes de relembrar:  
fadas, reis e rainhas,  florestas mágicas, loucas aventuras, romances, histórias familiares, 
poderes gigantescos que, por alguns instantes eram nossos...faziam parte do nosso mundo. 
Eram histórias que nos faziam acreditar e realizar tudo, ou quase tudo... . (Gládis E. 
Kaercher. P.81, 2001). 

Para começo de Conversa... 

 

-Antes de mais nada, gostaria de dizer que trabalho com a concepção sociointeracionista 
sobre como a criança aprende, ou seja, credito que este processo se dá através da interação 
com o meio: em que se tratando de literatura e leitura isso acontece por meio das 
interações que ocorrem entre as crianças, entre elas e os adultos, entre os adultos. (Gládis 
E. Kaercher. P.82, 2001). 
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- Isto equivale dizer que tornar o livro parte integrante do dia a dia das nossas crianças o 
é primeiro passo para iniciarmos o processo de sua formação como leitores. (...). (Gládis 
E. Kaercher. P.83, 2001). 

 

Para os pequenos leitores – dos zero aos Dois Anos (Aproximadamente) 

 

- Neste período o que pode ser construída é uma relação com o objeto livro, no sentido 
de torná-lo próximo das crianças, tanto quanto um brinquedo, por exemplo. A 
importância que esse objeto – o- tem em nossa cultura só será compreendida pela criança 
muito mais tarde, se o adulto for um contador de história competente (e dando vida às 
histórias e personagens) e cativante (compartilhando suas emoções). Além que saiba 
construir com a criança a crença de que o livro é um ‘’brinquedo’’ que pode divertir; 
emocionar, educar, auxiliar a organizar emoções (como o medo, a angustia, a alegria, o 
ciúme, o sentimento de perda, etc.). (Gládis E. Kaercher. P.83, 2001). 

- quando estamos trabalhando com uma criança pequena, de até dois anos, precisamos 
perceber que é através dos sentidos, e das informações apreendidas através deles, que ela 
irá compreender o mundo que a cerca (e a literatura faz parte deste mundo). Assim tudo 
que puder ser cheirado, ouvido, visto, tocado ou saboreado terá uma grande importância. 
(Gládis E. Kaercher. P.84, 2001). 

- Também os livros só serão interessantes e desafiadores se, de algum modo, puderem 
atender a essa forma de compreender o mundo. (Gládis E. Kaercher. P.84, 2001). 

- Logo, terão muito mais sentido para as crianças desta idade livros de borracha (infláveis 
e coloridos) ou livros de pano (macios e bem costurados) que possam, por exemplo, ser 
manuseado pela própria criança – ou o que é mais provável, levados à boca - sem riscos. 
Sabemos, entretanto, que estes livros são quase sempre caros e difíceis de serem 
encontrados. (Gládis E. Kaercher. P.84, 2001). 

- É importante lembrar que, aproximadamente aos dois anos, a criança domina a 
linguagem oral: compreende um numero expressivo de palavras, fala e comunica-se com 
os adultos e as demais crianças com grande facilidade. Nessa fase, as palavras ganham 
destaque.  (Gládis E. Kaercher. P.84, 2001). 

 

 

Para os leitores mais crescidos – dos três aos seis anos 
(aproximadamente) 

- À medida que vão crescendo e tornando-se falantes plenos da língua portuguesa 
(dominando as regras de sintaxe e ampliando o vocabulário), as crianças passam a se 
interessar mais pela escrita. (Gládis E. Kaercher. P.85, 2001). 

- Neste momento, as histórias (os textos) passam a ganhar destaque e, com elas, os rituais 
de leitura passam a ter um sentido especial.  (Gládis E. Kaercher. P.85, 2001). 
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- Por fim, é sempre bom lembrar que a literatura é arte. Arte que se utiliza da palavra 
como um meio de expressão para, de algum modo, dar sentido à nossa existência. Se nós, 
na nossa prática cotidiana, deixarmos um espaço para que esta forma de manifestação 
artística nos conquiste seremos, com certeza, mais plenos de sentido, mais enriquecidos 
e mais felizes. (Gládis E. Kaercher. P.87, 2001). 

 

 

Capítulo 8 

Promovendo o Desenvolvimento do Faz-de-conta na Educação Infantil 

Vera Lúcia Bertoni dos Santos 

 

- Ao observar crianças em situação de jogo espontâneo, os adultos muitas vezes se 
impressionam com a forma como elas são absorvidas por essa atividade. Como é que não 
cansam? De onde vem tanta energia? O que faz com que as crianças, mesmo esgotadas e 
sem fôlego, continuem a correr para não serem pegas numa brincadeira de ‘’policia e 
ladrão’’, ou permaneçam escondidas num cantinho, apesar do medo do escuro, num jogo 
de esconde-esconde? (Vera Lúcia Bertoni dos santos, p. 89, 2001). 

- Se por um lado concordamos com os que pensam que na motivação dos jogos das 
crianças há algo que foge à compreensão racional dos adultos, por outro lado podemos 
dizer, sem medo de errar, que a causa de tamanha entrega e envolvimento por parte das 
crianças é o prazer, o divertimento que o brincar proporciona a elas. (Vera Lúcia Bertoni 
dos santos, p. 89, 2001). 

- nossa análise recai sobre um tipo especial de jogo infantil, que se manifesta de diferentes 
formas ao longo do desenvolvimento da infância: os jogos simbólicos, também chamados 
brincadeira simbólica ou faz-de-conta, que são jogos através dos quais a criança expressa 
capacidade de representar dramaticamente. (Vera Lúcia Bertoni dos santos, p. 90, 2001). 

 

 

 

Os jogos de exercício 

- Nos primeiros meses de vida, a atividade do bebê é bastante limitada e suas 
possibilidades de exploração são reduzidas; à medida que descobre novas possibilidades 
de movimento, novas capacidades perspectivas e motoras vão se desenvolvendo, e o 
contato com o mundo se amplia através de experiências que transformam a mente e o 
corpo do bebê. (Vera Lúcia Bertoni dos santos, p. 90, 2001). 

- A partir dos quatro meses de idade, com a coordenação da visão e da preensão, observa-
se maior flexibilidade e controle motor, o que possibilitará a aquisição de importantes 
funções que modificarão sua relação com os objetos. A partir daí o bebê inicia sua 
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atividade lúdica, denominada jogos de exercício ou jogos funcionais. (Vera Lúcia Bertoni 
dos santos, p. 90, 2001). 

 

Os Jogos Simbólicos  

- Vimos que o inicio dos jogos simbólicos ocorre a partir da aquisição da representação 
simbólica, impulsionada pela imitação. A criança bem pequena só é capaz de imitar um 
modelo que esteja presente, pois não é capaz de imaginar; mais adiante, na etapa 
simbólica, a criança passa a imitar modelos ausentes, ou seja, ela reproduz um modelo de 
interiorizado (imaginado). (Vera Lúcia Bertoni dos santos, p. 92, 2001). 

 

Jogos de Imitação 

- os jogos de imitação propriamente ditos ocorrem entre dois e três anos de idade e 
caracterizam-se pela utilização do corpo todo. A criança assume papéis, imitando vozes, 
gestos e formas de locomoção, mas em seguida os abandona em favor de seu próprio 
comportamento, preponderando os seus traços pessoais. Ela não se limita à cópia nem a 
fidelidade aos modelos que representa, pois busca afirmação de si mesmo. (Vera Lúcia 
Bertoni dos santos, p. 94, 2001). 

 

O Faz-de-conta dos Três aos Quatro Anos 

- Por volta dos três anos, surge um tipo de jogo mais complexo, que se caracteriza pela 
elaboração de cenas inteiras que vão ficando cada vez mais ricas e detalhadas. Nesta fase, 
a criança dedica longos momentos ao jogo solitário, criando monólogos e assumindo 
diferentes papéis.  (Vera Lúcia Bertoni dos santos, p. 94, 2001). 

 

 

 

 

Alguns aspectos essenciais ao desenvolvimento do Faz-de-Conta na 
Educação infantil 

Tempo de Brincar 

- Antes de tudo, é necessário que estejam previstos na rotina escolar períodos de tempo 
consideráveis destinados ao jogo livre, permitindo assim, que as crianças interajam entre 
si e com os objetos de forma espontânea. (Vera Lúcia Bertoni dos santos, p. 97, 2001). 

 

- Adequação Curricular 
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- A possibilidade de desenvolver curricularmente os temas e as situações evidenciados 
durante o faz-de-conta deve ser considerada pelo professor, pois é nesse tipo de atividade 
que as que as crianças demonstram espontaneamente seus interesses e inquietações. 
Assim, o jogo simbólico pode auxiliar os professores a planejarem suas atividades futuras.  
(Vera Lúcia Bertoni dos santos, p. 98, 2001). 
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Capítulo 5 

Sexualidade, gênero e novas configurações familiares: algumas implicações para a 
educação infantil. 

Jane Felipe 

 

- A sexualidade está presente e faz parte da nossa vida, podendo ser vista como “a base 
da curiosidade, a força que nos permite elaborar éter ideias, bem como o desejo de ser 
amado e valorizado à medida que aprendemos a amar e valorizar o outro” (Britzman, 
1998, p.162).  (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.61). 

- Apesar de toda a informação disponível a criança hoje, muitos pais se negam a discutir 
com ela questões ligadas a sexo e sexualidade, com receio de que isso vá despertar nela 
um comportamento precoce. Muitas vezes, na tentativa de preservarem a “inocência’ 
infantil, os pais recorrem a explicações mágicas para esclarecer questões ligadas à 
sexualidade, confundindo ainda mais a criança”. No entanto, ela elabora suas próprias 
teorias a respeito da sexualidade sem a autorização dos adultos e apesar dos empecilhos 
colocados pela cultura (Britzman, 1998). (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.62) 
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-Em relação à escola infantil e mesmo em outras séries do ensino fundamental é 
importante esclarecer aos pais ou responsáveis que tudo na escola pode ser transformado 
em tema de discussão, pois a criança tem o direito de questionar e ver quaisquer de suas 
dúvidas esclarecidas. Portanto, os interesses e curiosidades das crianças precisam ser 
trabalhados de forma clara, objetiva, de acordo com a capacidade de compreensão que 
possuem. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.62) 

- No entanto, cabe também ás educadoras e aos educadores diluir algumas barreiras 
rigidamente estabelecidas em relação ao que seja apropriado para meninas e meninos. 
Afinal, vivemos num mundo em constante transformação e diversidade, cabendo também 
á escola infantil uma leitura atenta do que está a sua volta, que não permita que as 
diferenças entre as pessoas e os grupos se transformem em desigualdades, ferindo assim 
seus direitos fundamentais. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.65). 

 

  

Capítulo 6 

Organização do Espaço e do Tempo na Escola Infantil 

Maria Carmem Silveira Barbosa 

Maria da Graça Souza Horn 

 

 

- Organizar o cotidiano das crianças na Escola Infantil pressupõe pensar que o 
estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, antes de mais nada, o 
resultado da leitura que fazemos no 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 e 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 deverá lhe dar suporte. 
(CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.67) 

- O cotidiano de uma Escola Infantil tem de prever momentos diferenciados que 
certamente não se organizarão da mesma forma para crianças maiores e menores. 
Diversos tipos de atividades envolverão a jornada diária das crianças e dos adultos: o 
horário da chegada, a alimentação, a higiene, o repouso, as brincadeiras- os jogos 
diversificados-como o de faz-de-conta, os jogos imitativos e motores, de exploração de 
materiais gráfico e plástico- os livros de histórias, as atividades coordenadas pelo adulto 
e outras. Todos os momentos, sejam eles desenvolvidos nos espaços abertos ou fechados, 
deverão permitir experiências múltiplas, que estimulem a criatividade, a experimentação, 
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a imaginação, que desenvolvam as distintas linguagens expressivas e possibilitem a 
interação com outras pessoas. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.68) 

- Com relação à organização dos espaços internos, as salas, é fundamental partirmos do 

entendimento de que estes espaço não pode ser visto como um pano de fundo e sim como 

parte integrante da ação pedagógica. Desde logo é importante ponderar que são fatores 

determinantes desta organização o número de crianças, a faixa etária, as características 

do grupo e o entendimento de que a sala de aula não é propriedade do educador e que, 

portanto, deverá ser pensada e organizada em parceria com grupo de alunos e com os 

educadores que atuam com esse grupo de crianças. Sabemos que crianças menores 

exigem determinados cuidados e têm necessidades bem diferenciadas das crianças 

maiores; por outro lado, entendemos que uma organização adequada do espaço e dos 

materiais disponíveis na sala de aula será fator decisivo na construção da autonomia 

intelectual e social das crianças. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.76). 

-Os espaços de uso comum podem ser utilizados nesta proposta de integração das faixas 

etárias. Já falamos do espaço aberto e dos fechados e gostaríamos de inserir os espaços 

intermediários amplos, cobertos, estruturados e que possam ser utilizados por diferentes 

grupos etários ao mesmo tempo. Esses espaços são essenciais nos períodos de chuva ou 

frio, quando as crianças passam muito tempo dentro das salas. No verão, um pedaço do 

pátio coberto com telhas de cerâmica, palha ou plantas como parreira ou maracujá, com 

mesas, bancos, cavaletes e outros pode ser muito útil e agradável para o desenvolvimento 

dos trabalhos. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.78). 

 

Capítulo 7 

E Por Falar em Literatura... 

Gládis E. Kaercher 

 

- O ato de ouvir e contar histórias está, quase sempre, presentes nas nossas vidas: desde 

que nascemos, aprendemos por meio das experiências concretas das quais participamos, 

mas também através daquelas experiências das quais tomamos conhecimento através do 

que os outros nos contam. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.81). 
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- Todos temos necessidade de contar aquilo que vivenciamos, sentimos, pensamos, 

sonhamos... (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.81). 

- Dessa necessidade humana surgiu a literatura: do desejo de ouvir e contar para, através 

desta prática, compartilhar. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.81). 

- Se observarmos atentamente, veremos que é destas práticas, de ouvir e contar histórias, 

que surge nossa relação com a leitura e a literatura. Portanto, quanto, mais acentuamos 

no dia a dia da Escola Infantil estes momentos, mais estaremos contribuindo para formar 

crianças que gostem de ler e vejam no livro, na leitura e na literatura uma fonte de prazer 

e divertimento. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.82). 

- Antes de mais nada, gostaria de dizer que trabalho com a concepção sociointeracionista 

sobre como a criança aprende, ou seja, acredito que este processo se dá através  da 

interação com o meio: em se tratando de literatura e leitura isso acontece por meio  das 

interações que ocorrem entre as crianças, entre elas e os adultos, entre os adultos. 

(CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.82). 

 

Capítulo 8 

Promovendo o Desenvolvimento do Faz-de-conta na Educação Infantil 

Vera Lúcia Bertoni dos Santos 

 

- O jogo espontâneo infantil possui, portanto, dois aspectos bastante interessantes e 

simples de serem observados: o prazer e, ao mesmo  tempo, a atitude de seriedade com 

que a criança se dedica à brincadeira. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.89). 

- Por envolverem extrema dedicação e entusiasmo, os jogos das crianças são 

fundamentais para o desenvolvimento de diferentes condutas e também para a 

aprendizagem de diversos tipos de conhecimentos. Podemos, então, definir o espaço do 

jogo como um espaço de experiência e liberdade de criação no qual as crianças expressam 

suas emoções, sensações e pensamentos sobre o mundo e também um espaço de interação 

consigo mesmo e com os outros. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.89). 
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- Antes de tudo, é necessário que estejam previstos na rotina escolar períodos de tempo 

consideráveis destinados ao jogo livre, permitindo, assim, que as crianças interajam entre 

si e com os objetos de forma espontâneas. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.97). 

- Nem sempre as escolas dispõem de espaços adequados, tanto no que se refere à  

dimensão, à luminosidade, ao mobiliário e, até mesmo, às condições de segurança e 

higiene, para a realização das atividades a que se propõe. Mesmo contando com mínimas 

condições, com um pouco de atenção e bom-senso é possível transformar 

significativamente o ambiente da sala de aula, tornando-o mais agradável e estimulante 

ao pleno desenvolvimento das crianças. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.97). 

- A possibilidade de desenvolver curricularmente os temas e as situações evidenciados 

durante o faz-de-conta deve ser considerada pelo professor, pois é nesse tipo de atividade 

que as crianças demonstram espontaneamente seus interesses e inquietações. Assim, o 

jogo simbólico pode auxiliar os professores a planejarem suas atividades futuras. 

(CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.98). 

 

Capítulo 9 

Na Escola Infantil todo Mundo Brinca se Você Brica 

Leni Vieira Dornelles 

 

- É comum ouvirmos queixas de pais, mães e educadores/as que as crianças hoje em dia 

não sabem mais brincar. Dizem que na hora do recreio, principalmente, só correm e 

brigam. Pergunto: quem pára e brinca hoje com as crianças? Quem as ensina a brincar? 

(CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.101). 

- Muitas vezes, porém, deixamos por conta das apresentações de TV o ensinamento de 

canções, danças, confecções de brinquedos... Por outro lado, quantas crianças deste País 

têm nas ruas de suas vilas um espaço rico de atividades, brincadeiras e jogos que não 

podem ser usados na sala de aula? Quantas parlendas, atividades, danças e canções as 

crianças aprendem na rua e não podem realiza-las nem falar sobre elas no espaço escolar? 

(CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.102). 
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- O jeito de lidar, organizar, propor, respeitar e valorizar as brincadeiras das crianças 

demonstram, através da história da infância, o entendimento que se se tem das crianças. 

O que se observa ao longo desta narrativa é que sempre existiram formas, jeitos  e 

instrumentos para se brincar, como por exemplo: a bola, roda de pena, o papagaio 

(pandorga), jogar pedrinhas na água... brinquedos e formas de brincar muito antigas. 

(CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.103). 

- A criança expressa-se pelo ato lúdico e é através desse ato que a infância carrega consigo 

as brincadeiras. Elas perpetuam e renovam a cultura infantil, desenvolvendo formas de 

convivência social, modificando-se e recebendo  novos conteúdos, a fim de se renovar a 

cada nova geração. É pelo brincar e repetir a brincadeira que a criança saboreia a vitória 

da aquisição de um novo saber fazer, incorporando-o a cada novo brincar. (CRAIDY & 

KAERCHER, 2001, P.103). 

- Nesta forma de brincar mais do que a criança simplesmente repetir  modelos que ela 

observa, exercita diferentes papéis por ela vividos em suas relações com o outro. O que 

está presente no mundo das crianças  e adultos, certamente, estará presente no seus jogos 

e brincadeiras. Também fazem parte desse mundo e dessas representações  as histórias 

dos livros com seus reis, rainhas e princesas. Quantas vezes ouvimos elas combinarem: 

“Agora eu era o rei”! “Eu sou a rainha!” /E partilham papéis que fazem parte desse jogo 

imaginário de outros tempos e mundos sonhados. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, 

P.105). 

- O brinquedo  de faz-de-conta, normalmente, é garantido na sala de aula, no pátio, na 

casa, onde a família, a educador/a estrutura um espaço que resgate a possibilidade de se 

poder brincar em pequenos grupos e longe do olhar sempre vigilante do adulto. Espaços 

como cantos de fantasias e trapos; casa de boneca, canto do cabelereiro, garagem e tantos 

outros. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.106). 

- Existe, na grande indústria de brinquedos, toda uma dominação cultural, social, étnica 

que muitas educadoras ainda não se deram conta e acabem fortalecendo esta forma de 

pensar e induzir as crianças ao consumo. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.108). 

- Talvez seja o momento de resgatarmos o prazer do estar brincando junto, afetos, 

solidariedades, compreensões que só as brincadeiras com o outro podem nos 

proporcionar. E, nesse resgate, buscarmos como  educador/as que somos, novos modos 
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de educação que garantam que o brincar faz parte da criança. (CRAIDY & KAERCHER, 

2001, P.108). 
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Capítulo 5- Sexualidade, gênero e novas configurações familiares: algumas implicações 
para a educação infantil. Jane Felipe 

 

Citações diretas: 

- Este tema tem sido cada vez mais discutido por especialistas, leigos e figuras 

importantes da mídia, que vem a público dar depoimento sobre suas preferências sexuais, 

fantasias etc. (FELIPE, 2001, p.61) 

- Alguns programas abordam a sexualidade de forma jocosa e discriminatória como tem 

mostrado algumas pesquisas. É possível observar ainda o quanto homens e mulheres, 

meninos e meninas são vistos de forma estereotipada, e mostrando o homem como 

agressivo, forte, racional, ousado, empreendedor e a mulher como passiva, frágil, 

sentimental. (FELIPE, 2001, p.61) 

- Em relação à escola infantil e mesmo em outras series do ensino fundamental é 

importante esclarecer aos pais e responsáveis que tudo na escola pode ser transformado 

em tema de discussão, pois a criança tem o direito de questionar e ver quaisquer de suas 

duvidas esclarecidas. (FELIPE, 2001, p.62) 

- Além disso, muitas crianças são vítimas de abuso sexual, ouvem falar em prostituição 

infantil etc. A escola segue fingindo que tais assuntos não lhe dizem respeito, preferindo 

silenciar na certeza de que, desta forma, estes temas passarão desapercebidos aos olhos 
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infantis. No entanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) é bem claro quanto 

ao papel que cabe ao educador e a escola nos casos em que se constata, por exemplo, a 

existência de abuso sexual. (FELIPE, 2001, p.62) 

- Nos últimos anos tem-se colocado no mercado muitos livros dirigidos ao público infantil 

que tratam de sexo e sexualidade. (FELIPE, 2001, p.64) 

- Alguns livros são extremamente preconceituosos, na medida em que, por exemplo, 

enfatizam apenas um modelo de família - ocidental, branca, de classe média, 

heterossexual, em que prevalece a figura do pai, mão e filho/a. Alguns textos chegam 

mesmo a apontar o casamento como condição básica para a constituição da família, 

excluindo assim quaisquer outras formas possíveis de relacionamentos afetivos ou 

configurações familiares. (FELIPE, 2001, p 64) 

- Cabe, portanto, à professora fazer uma seleção criteriosa dos materiais e livros sobre 

este tema, pois muitos deles apresentam uma visão estereotipada e preconceituosa em 

relação a mulheres e homens, escolha sexual, família, raça, etnia e classe social. (FELIPE, 

2001, p.64) 

- No entanto, cabe também às educadoras e aos educadores diluir algumas barreiras 

rigidamente estabelecidas em relação ao que seja apropriado para meninas e meninos. 

Afinal vivemos num mundo em constante transformação e diversidade, cabendo também 

à escola infantil, uma leitura atenta do que está a sua volta, que não permita que as 

diferenças entre as pessoas e os grupos se transformem em desigualdades, ferindo assim 

seus direitos fundamentais. (FELIPE, 2001, p.65) 

Capítulo 6- Organização do espaço e do tempo na escola infantil. Maria Carmem Silveira 

Barbosa e Maria da Graça Souza Horn 

Citações diretas: 

- 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 lhe 

chama mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. 

Este conhecimento é fundamental para que a estrutura espaço-temporal tenha significado. 

(BARBOSA, HORN, 2001, p.67) 

- A ideia central é que as atividades planejadas diariamente devem contar com a 

participação das crianças garantindo às mesmas a construção das noções de espaço e de 
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tempo possibilitando-lhes a compreensão do modo como as situações sociais são 

organizadas e, sobretudo, permitindo ricas e variadas interações sociais. (BARBOSA, 

HORN, 2001, p.67-68) 

- Para dispor tais atividades no tempo, é fundamental organizá-las tendo presentes às 

necessidades biológicas das crianças com as relacionadas ao repouso, à alimentação, à 

higiene e à sua faixa etária; as necessidades psicológicas, que se referem às diferenças 

individuais como, por exemplo, o tempo e o ritmo que cada uma necessita para realizar 

as tarefas propostas; as necessidades sociais e históricas que dizem respeito à cultura e ao 

estilo de vida, como as comemorações significativas para a comunidade onde se insere a 

escola e também as formas de organização institucional da escola infantil. (BARBOSA, 

HORN, 2001, p.68) 

- Atividades diversificadas para livre escolha: Essas atividades permitem que as 

crianças escolham o que desejam fazer, desde que o ambiente em termos de materiais e 

espaços o permita. (BARBOSA, HORN, 2001, p.68) 

- Atividades opcionais: São aquelas que podemos propor tendo como referência o 

interesse das crianças por algum fato ou acontecimento. São organizadas coletivamente, 

podendo se realizar em diferentes locais dentro ou fora da instituição. (BARBOSA, 

HORN, 2001, p.69) 

- Atividades coordenadas pelo adulto: Geralmente são organizadas pelo adulto e 

propostas para todo o grupo. Estas ocasiões são importantes para se trabalhar a atenção, 

a concentração e a capacidade das crianças de atenderem propostas feitas coletivamente. 

Estas atividades podem se realizar tanto nos espaços internos como externos da 

instituição. 

- Todos os momentos podem ser pedagógicos e de cuidados no trabalho com as crianças 

de zero a seis anos. Tudo dependerá da forma como se pensam e se procedem as ações. 

Ao promovê-las proporcionamos cuidados básicos, ao mesmo tempo atentamos para a 

construção da autonomia, dos conceitos, das habilidades, do conhecimento físico e social. 

(BARBOSA, HORN, 2001, p.70) 

- É oportuno referir que as atividades podem se estruturar entorno de eixos organizadores, 

como temáticas, que, através de um fio condutor, poderão se explicitar de modo 

interessante e contextualizado para as crianças. Assim pode-se partir de uma situação 
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problema, de um fato surgido na sala de aula ou na comunidade, de um relato interessante 

que uma criança fez e organizar estratégias pedagógicas para a construção de um estudo 

de modo adequado à faixa etária dos alunos. (BARBOSA, HORN, 2001, p.71) 

- Seria importante mencionar que o cotidiano das escolas infantis esta impregnado de 

vínculos afetivos em que o adulto tem importante papel de favorecer, de mediar a 

compreensão e interpretação do mundo pela criança. (BARBOSA, HORN, 2001, p.72) 

- Uma das formas de legitimar isto poderá ser a diversificação do lugar das atividades, 

organizando passeios, entrevistas, contatos com diferentes elementos culturais, tornando 

esses momentos prazerosos e desafiadores para as crianças. Além disso, organizar o 

espaço interno e externo da escola incentivará e estruturará experiências corporais, 

afetivas, sociais e a construção das diferentes linguagens infantis. (BARBOSA, HORN, 

2001, p.73) 

- Ao pensarmos no espaço para as crianças devemos levar em consideração que o 

ambiente é composto por gosto, toque, sons e palavras, regras de uso do espaço, luzes e 

cores, odores, mobílias, equipamentos e ritmos de vida. Também é importante educar as 

crianças no sentido de observar, categorizar, escolher e propor, possibilitando-lhes 

interações com diversos elementos. (BARBOSA, HORN, 2002, p.73) 

- Cabe destacar ainda a importância de organizar um espaço onde as crianças de diferentes 

idades, desde os bebês, possam conviver em determinados locais e momentos. 

(BARBOSA, HORN, 2001, p.74) 

- Finalmente consideramos que, para atender com qualidade as crianças, é importante o 

contato com as famílias, com seu lugar de moradia e lazer para pensar formas de 

organização do ambiente e estabelecer princípios quanto ao uso deste ambiente. Conhecer 

para preservar, dar continuidade ou transformar certos hábitos do modo de vida das 

famílias. Desta forma, a escola pode levar até a família outros hábitos, costumes, modos 

de tratar com a criança, criando interação entre os dois ambientes. (BARBOSA, HORN, 

2001, p.74) 

- Segundo Carvalho e Rubiano (apud Oliveira, 1994) considera-se o arranjo espacial de 

fundamental importância na medida em que podemos organizá-lo através de espaços 

semi-abertos, proporcionando as crianças e ao educador uma fácil visão de todo o espaço 
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disponível bem como o favorecimento das interações sociais. (BARBOSA, HORN, 2001, 

76-77) 

- Promover a identidade pessoal das crianças, personalizando espaços e objetos. A 

identidade pessoal permite que as crianças possam ver-se como indivíduos inseridos num 

momento histórico-social, possuidores de certos objetos, ocupantes de determinado 

espaço. Isto está estreitamente ligado as construções relativas a pensamentos, memórias, 

crenças e valores, preferências e significados. (BARBOSA, HORN, 2001, p.77) 

- Promover o desenvolvimento da competência (saber fazer com autonomia). É 

importante que a criança se veja constantemente desafiada com novas tarefas e desafios. 

Na medida em que planejamos um ambiente onde ela possa por si só dominar seu espaço, 

fornecendo instalações físicas para que com independência possa beber água, ir ao 

banheiro, pegar toalhas, materiais ter acesso a prateleiras e estantes, estamos pensando 

num ambiente não somente como cenário, mas, certamente, como parte integrante da ação 

pedagógica. (BARBOSA, HORN, 2001, p.77) 

- Promover a construção de diferentes aprendizagens, sem a mediação direta do 

adulto, através do desafio por meio de jogos, materiais e livros, onde em pequenos grupos 

ou individualmente as crianças possam progredir intelectualmente. (BARBOSA, HORN, 

2001, p.77) 

- Promover oportunidade para o contato social e a privacidade. Assim como 

promovemos espaços para o convívio social, é fundamental pensarmos em privacidade, 

principalmente tendo como referência crianças institucionalizadas o dia inteiro. Variar o 

tamanho dos espaços pode ser uma alternativa para expressar e explorar sentimentos, sem 

expor-se aos olhares dos outros. (BARBOSA, HORN, 2001, p.77) 

- É importante ressaltar que estamos vivendo um período historicamente muito 

importante nessa área, pois estamos criando um fato cultural novo, que é o de constituir 

mudanças nas políticas de educação para a primeira infância, tendo como premissa 

qualificar as creches e as pré-escolas e incluir as crianças pequenas como cidadãos no 

espaço social em que vivem. (BARBOSA, HORN, 2001, p.78) 

Capítulo 8- Promovendo o desenvolvimento do faz-de-conta na educação infantil. Vera 

Lúcia Bertoni dos Santos 

Citações diretas: 
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- Por envolverem extrema dedicação e entusiasmo, os jogos das crianças são 

fundamentais para o desenvolvimento de diferentes condutas e também para a 

aprendizagem de diversos tipos de conhecimento. Podemos, então, definir o espaço do 

jogo como um espaço de experiência e liberdade de criação no qual as crianças expressam 

suas emoções, sensações e pensamentos sobre o mundo. (DOS SANTOS, 2001, p.89) 

- A imitação é a base da expressão dramática. Ela está presente tanto nos jogos de faz-de-

conta das crianças de três anos quanto num espetáculo de teatro com atores profissionais 

e atesta a tendência do ser humano para agir ´´como se``, ou seja, a necessidade de 

vivenciar, de forma fictícia, papéis, condutas e situações. (DOS SANTOS, 2001, p.90) 

- Podemos dizer que o faz-de-conta é a forma como a criança reflete os valores e constrói 

sua visão de mundo. Num grupo de jogo convivem crianças provindas de famílias 

distintas, com diferentes códigos de valores morais e culturais que se revelam durante o 

faz-de-conta. É importante que estejamos atentos para que possamos intervir 

pedagogicamente no sentido de superar preconceitos e proporcionar relações saudáveis e 

solidárias. (DOS SANTOS, 2001, p.95) 

- Uma certa quantidade e variedade de materiais, organizados de maneira a oportunizar a 

fácil manipulação pelas crianças, também é um fator fundamental para estimular o faz-

de-conta. (DOS SANTOS, 2001, p.97) 

- A sala de aula da escola infantil deve, antes de mais nada, ter um espaço visualmente 

limpo e claro, permitindo que as crianças desenvolvam suas capacidades de criação e 

imaginação. (DOS SANTOS, 2001, p.97) 

- Mesas e cadeiras leves, cubos de madeira, blocos de espuma, caixas de papelão de 

diversos tamanhos podem ser interessantes elementos de composição cênica, pois são de 

fácil manipulação, possibilitando a criação de diferentes espaços que complementarão os 

jogos de faz-de-conta. (DOS SANTOS, 2001, p.98) 

-  A possibilidade de desenvolver curricularmente os temas e as situações evidenciados 

durante o faz-de-conta deve ser considerada pelo professor, pois é nesse tipo de atividade 

que as crianças demonstram espontaneamente interesses e inquietações. Assim, o jogo 

simbólico pode auxiliar os professores a planejarem suas atividades futuras. (DOS 

SANTOS, 2001, p.98) 
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- A primeira delas é a função de ´´observador``, na qual o professor procura intervir o 

mínimo possível, de maneira a garantir a segurança e o direito à livre manifestação de 

todos. A segunda função é a de ´´catalisador``, procurando, através da observação, 

descobrir as necessidades e os desejos implícitos na brincadeira, para poder enriquecer o 

desenrolar de tal atividade. E, finalmente, de ´´participante ativo`` nas brincadeiras, 

atuando como um mediador das relações que se estabelecem e das situações surgidas, em 

proveito do desenvolvimento saudável e prazeroso das crianças. (DOS SANTOS, 2001, 

p.98-99) 

- É preciso, ainda, salientar que, embora nem sempre sejam oferecidas, por parte das 

instituições de ensino, condições adequadas à realização das nossas propostas 

pedagógicas, não podemos distanciar-nos de uma busca por condições que favoreçam 

nossas intervenções neste sentido, sob pena de cairmos numa atitude conformista e, por 

que não dizer, derrotista frente à educação. (DOS SANTOS, 2001, p.99) 

Capítulo 9- Na escola infantil todo mundo brinca se você brinca. Leni Vieira Dornelles  

Citações diretas: 

- Antigamente tínhamos na rua, os irmãos mais velhos, os primos, os tios, os avós que 

nos ensinavam as brincadeiras de seu tempo de criança.  Hoje na correria do cotidiano, 

quem para e brinca com as crianças? Isso não é nostalgia de um tempo feliz que vivi, mas 

constatação que faço na convivência com crianças e educadores. (DORNELLES, 2001, 

p.101) 

- Abrir a sala de aula para as brincadeiras do folclore rico que temos em cada uma das 

diferentes regiões de nosso país, cidades, bairros é um passo importante para entendermos 

as diferentes concepções de sujeito/criança que estão presentes no cotidiano de cada um 

desses lugares. Entender essas concepções é possibilitar que vivam intensamente o seu 

modo de ser criança. É compreender sua cultura, seus valores, desejos, e, principalmente 

as necessidades que tem de compreender a realidade que as cerca através do brinquedo. 

(DORNELLES, 2001, p.102) 

- Seria interessante recriar espaços para jogos espontâneos como: canto de boneca, 

biblioteca, teatro, blocos de madeira... Curtir jogos e brincadeiras de pátio como: jogos 

de tiro ao alvo, boliche, corrida de saco, corrida com a colher, com empecilhos, com limite 

de espaço e tempo, ovo podre, cantigas de roda... Polícia e ladrão, brincar com palavras 
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através do trava-línguas (o peito do Pedro...- O rato roeu...- O tigre...), caça palavras, o 

que é – o que é, carta enigmática, diagrama, pietograma, dominox, poesias, paródias... ou 

seja, milhares de outras brincadeiras que fazíamos quando éramos pequenos e que as 

crianças recriam com a cara de seu tempo. (DORNELLES, 2001, p.103) 

- A criança expressa-se pelo ato lúdico e é através desse ato que a infância carrega consigo 

as brincadeiras. Elas perpetuam e renovam a cultura infantil, desenvolvendo formas de 

convivência social, modificando-se e recebendo novos conteúdos, a fim de se renovar a 

cada geração. É pelo brincar e repetir a brincadeira que a criança saboreia a vitória da 

aquisição de um novo saber fazer, incorporando-o a cada novo brincar. (DORNELLES, 

2001, p.103) 

- Estão sendo incorporados aos jogos infantis os brinquedos eletrônicos como os 

videogames, carros com controle remoto, minigames... eles fazem parte das novas 

tecnologias do brincar. Precisamos, enquanto educadores/as nos debruçar sobre eles, para 

que possamos compreender como as crianças constituem-se crianças através desses novos 

brinquedos. (DORNELLES, 2001, p.103) 

- Ao brincar de faz-de-conta, a criança transforma objetos que, muitas vezes, para nós 

adultos, nada tem a ver com o que ela leva nas mãos: uma tampa de panela passa a ser o 

manche do avião, ela serve como representação de uma realidade ausente e ajuda a criança 

a separar o objeto e significado. (DORNELLES, 2001, p.105) 

- Parece que tudo, na escola infantil, esta sendo excessivamente pedagogizado, perdendo-

se a ideia de prazer, que está inerente a cada atividade da criança. O prazer do brincar e 

esquecemos que: olhar, curtir, tocar, experimentar faz parte da criança, faz parte da 

descoberta na infância e da construção de novos sujeitos-criança. (DORNELLES, 2001, 

p.107) 

- Existe uma grande indústria de brinquedos, toda uma dominação cultural, social, étnica 

que muitas educadoras ainda não se deram conta e acabam fortalecendo esta forma de 

pensar e induzir as crianças ao consumo. (DORNELLES, 2001, p.108) 

- Talvez seja o momento de resgatarmos o prazer do estar brincando junto, afetos, 

solidariedades, compreensões que só as brincadeiras com o outro pode proporcionar. E 

nesse resgate, buscarmos como educador/as que somos, novos modos de educação que o 

brincar faz parte da criança. (DORNELLES, 2001, p.108) 
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CAPÍTULO 5  
SEXUALIDADES, GÊNERO E NOVAS CONFIGURAÇÕES FAMILIARES: 

ALGUMAS IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
Jane Felipe 

 

 

Citações diretas: 

"A sexualidade está presente e faz parte da nossa vida, podendo ser vista como "a base da 
curiosidade, a força que nos permite elaborar e ter ideias, bem como o desejo de ser amado 
e valorizado à medida que aprendemos a amar e a valorizar o outro" (Britzman, 1998, 
p.162)." (CRAIDY, KAERCHER. p. 61). 

"É possível observar ainda o quanto homens e mulheres, meninos e meninas são vistos 
de forma estereotipada, mostrando o homem como agressivo, forte, racional, ousado, 
empreendedor e a mulher como passiva, frágil, sentimental." (CRAIDY, KAERCHER. 
p. 61). 

"Outro aspecto que merece atenção diz respeito às imagens transmitidas pelos veículos 
de comunicação com relação às mulheres. Quanto não aparecem associadas a um mero 
objeto sexual, são retratadas de forma infantilizada, a exemplo das apresentadoras de 
programas infantis. Estas também são produzidas de maneira a representar um padrão de 
beleza, juventude e sexualidade a ser copiado." (CRAIDY, KAERCHER. p. 61). 

"Em relação à escola infantil e mesmo em outras séries do Ensino Fundamental é 
importante esclarecer aos pais ou responsáveis que tudo na escola pode ser transformado 
em tema de discussão, pois a criança tem o direito de questionar e ver quaisquer de suas 
dúvidas esclarecidas. Portanto os interesses e curiosidades das crianças precisam ser 
trabalhador de forma clara, objetiva, de acordo com a capacidade de compreensão que 
possuam." (CRAIDY, KAERCHER. p. 62). 
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"Não deve fazer parte, em hipótese alguma, da atitude do adulto, a censura a qualquer 
tipo de comportamento, comentário ou pergunta da criança, ou mesmo dizer que somente 
quando ela crescer poderá saber de determinados assuntos." (CRAIDY, KAERCHER. p. 
63). 

"Esta é uma boa oportunidade para mostrar que existem vários tipos de família, 
igualmente legítimas, que são encontradas na nossa cultura. Pode-se também comparar 
diferentes formas de nascimento entre várias espécies de animais, possibilitando, a partir 
daí, desencadear novos projetos de estudos." (CRAIDY, KAERCHER. p. 64). 

"[...] cabe também às educadoras e aos educadores diluir algumas barreiras rigidamente 
estabelecidas em relação ao que seja apropriado para meninos e meninas. Afinal, vivemos 
num mundo em constante transformação e diversidade, cabendo também à escola infantil 
uma leitura atenta do que está à sua volta, que não permita que as diferenças entre as 
pessoas e os grupos se transformem em desigualdade, ferindo assim seus direitos 
fundamentais." (CRAIDY, KAERCHER. p. 65). 

 

CAPÍTULO 6  
ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E DO TEMPO NA ESCOLA INFATIL 

Maria Carmem Silveira Barbosa 
Maria da Graça Souza Horn 

 
"Organizar o cotidiano das crianças na Escola Infantil pressupõe pensar que o 
estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, antes de mais nada, o 
resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de crianças, a partir, principalmente, de 
suas necessidades. É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como 
essas 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." (CRAIDY, KAERCHER. p. 67). 
 
"A forma de organizar o trabalho deve possibilitar o envolvimento das crianças em sua 
construção, que terá dimensões diferentes se tomarmos como referência a idade das 
mesmas." (CRAIDY, KAERCHER. p. 67). 
 
"A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NO TEMPO 
O cotidiano de uma escola infantil tem de prever momentos diferenciados que certamente 
não se organizarão da mesma forma para crianças maiores e menores." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 68). 
 
"Todos os momentos, sejam eles desenvolvidos nos espaços abertos ou fechados, deverão 
permitir experiências múltiplas, que estimulem a criatividade, a experimentação, a 
imaginação, que desenvolvam as distintas linguagens expressivas e possibilitem a 
interação com outras pessoas." (CRAIDY, KAERCHER. p. 68). 
 
"Segundo Dornelles e Horn (apud Craidy, 1998), podemos pensar em atividades de 
diferentes tipos: 
Atividades diversificadas para livre escolha: Estas atividades permitem que as crianças 
escolham o que desejam fazer, desde que o ambiente em termos de materiais e espaços o 



84 
 

permitam. É comum o entendimento, do nosso ponto de vista, equivocado, que nestes 
momentos a professora se livra da responsabilidade de intervir e acompanhar o que as 
crianças decidem fazer. Pelo contrário, entendemos ser este um momento adequado para 
interações e observações significativas do adulto junto às crianças." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 69). 
 
"Atividades opcionais: São aquelas que podemos propor tendo como referência o 
interesse das crianças por algum fato ou acontecimento. São organizadas coletivamente, 
podendo se realizar em diferentes locais, dentro ou fora da instituição." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 69). 
 
"Atividades coordenadas pelo adulto: Geralmente são organizadas pelo adulto e 
propostas para todo grupo. Estas ocasiões são importantes para se trabalhar a atenção, a 
concentração e a capacidade das crianças de entenderem propostas feitas coletivamente." 
(CRAIDY, KAERCHER. p. 69). 
 
"ATIVIDADES REALIZADAS COLETIVAMENTE PELAS CRIANÇAS 
 Atividades que envolvam o cuidado e a saúde são realizadas diariamente nas instituições 
de educação infantil e não podem ser consideradas na dimensão estrita de cuidados 
físicos. A dicotomia, muitas vezes vivida entre o cuidar e o educar dever começar a ser 
desmistificado." (CRAIDY, KAERCHER. p. 70). 
 
"É oportuno referir que as atividades podem se estruturar em torno de eixos 
organizadores, como temáticas, que, através de um fio condutor, poderão se explicitar de 
modo interessante e contextualizado para as crianças. Assim pode-se partir de uma 
situação problema, de um fato surgido na sala de aula ou na comunidade, de um relato 
interessante que uma criança fez e organizar estratégias pedagógicas para a construção de 
um estudo de modo adequado à faixa etária dos alunos."  (CRAIDY, KAERCHER. p. 
71). 
 
"Seria importante mencionar que o cotidiano das escolas infantis estão impregnados de 
vínculos afetivos em que o adulto tem importante papel de favorecer, de mediar a 
compreensão e a interpretação do mundo pela criança. Umas das formas de legitimar isto 
poderá ser a diversificação do lugar das atividades, organizando passeios, entrevistas, 
contatos com diferentes elementos culturais, tornando esses momentos prazerosos e 
desafiadores para as crianças." (CRAIDY, KAERCHER. p. 72, 73). 
 
"A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESPÇO  
Também compartilhamos a ideia de que o espaço físico e social é fundamental para o 
desenvolvimento das crianças, na medida em que ajuda a estruturar as funções motoras, 
sensoriais, simbólicas, lúdicas e relacionais. Inicialmente as crianças têm as suas 
percepções centradas no corpo; concomitante com o seu desenvolvimento corporal, sua 
percepção começa a descentrar-se e estabelecer as fronteiras do eu e do não eu." 
(CRAIDY, KAERCHER. p. 73). 
 
"A decoração de um ambiente deve ser criada, ao longo do ano, pelos usuários 
(educadores, crianças e pais). Não é preciso ter um espaço completamente pronto e 
praticamente imutável desde o primeiro encontro. O espaço é uma construção temporal 
que se modifica de acordo com necessidades, usos, etc." (CRAIDY, KAERCHER. p. 74). 
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"Cabe destacar ainda a importância de organizar um espaço onde as crianças de diferentes 
idades, desde os bebês, possam conviver em determinados locais e momentos." 
(CRAIDY, KAERCHER. p. 74). 
 
"Conhecer para preservar, dar continuidade ou transformar certos hábitos do modo de 
vida das famílias, Desta forma, a escola pode levar até a família outros hábitos, costumes, 
modos de tratar com criança, criando interação entre os dois ambientes. Nesta perspectiva, 
o objetivo principal é o de criar para cada espaço uma identidade." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 74). 
 
" O USO DOS ESPAÇOS INTERNOS 
Com relação à organização dos espaços internos, as salas, é fundamental partirmos do 
entendimento de que este espaço não pode ser visto como um pano de fundo e sim como 
parte integrante da ação pedagógica." (CRAIDY, KAERCHER. p. 76). 
 
"[...] sala de aula não é propriedade do educador e que, portanto, deverá ser pensada e 
organizada em parceria com o grupo de alunos e com os educadores que atuam com esse 
grupo de crianças." (CRAIDY, KAERCHER. p. 76). 
 
"Segundo Carvalho e Rubiano (apud Oliveira, 1994) considera-se o arranjo espacial de 
fundamental importância, na medida em que podemos organizá-lo através de espaços 
semi-abertos, proporcionando ás crianças e ao educador uma fácil visão de todo o espaço 
disponível bem como favorecimento das interações sociais." (CRAIDY, KAERCHER. p. 
76,77). 
 
"É importante que a criança se veja constantemente desafiada com novas tarefas e 
desafios. Na medida em que planejamos um ambiente onde ela possa por si só dominar 
seu espaço." (CRAIDY, KAERCHER. p. 77). 
 
"É importante ressaltar que estamos vivendo um período historicamente muito importante 
nesta área, pois estamos criando um fato cultural novo, que é o de constituir mudanças 
nas políticas de educação para a primeira infância, tendo como premissa qualificar as 
creches e as pré-escolas e incluir as crianças pequenas como cidadãos no espaço social 
em que vivem." (CRAIDY, KAERCHER. p. 78). 
 
"[...] Para a consolidação deste projeto, é importante que se abra o espaço interno da 
creche e da pré-escola para o mundo exterior, e que as cidades de responsabilizem por 
criar espaços e tempos para as crianças pequena. Acreditamos que ambas têm muito a 
ganhar com a transformação advinda deste movimento." (CRAIDY, KAERCHER. p. 
78,79). 
 
 

CAPÍTULO 8  
PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DO FAZ-DE-CONTA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Vera Lúcia Bertoni dos Santos 

 
 
"Por envolverem extrema dedicação e entusiasmo, os jogos das crianças são fundamentais 
para o desenvolvimento de diferentes condutas e também para aprendizagem de diversos 



86 
 

tipos de conhecimentos. Podemos, então, definir o espaço do jogo como um espaço de 
experiência e liberdade de criação no qual as crianças expressam suas emoções, sensações 
e pensamentos sobre o mundo e também um espaço de interação consigo mesmo e com 
os outros." (CRAIDY, KAERCHER. p. 89). 
 
"A capacidade de representação dramática do ser humano não está presente nos recém-
nascidos nem nos animais. A partir do momento em que a criança torna-se capaz de 
imaginar, ela passa a desenvolver diferentes formas de expressão como a oralidade, a 
expressão plástica, a música e a expressão dramática, através das quais estabelece 
relações com o mundo." (CRAIDY, KAERCHER. p. 90). 
 
"A abordagem evolutiva que se segue tem como base os estudos realizados por Jean 
Piaget (1978). As referências a faixas etárias e as fases aqui descritas não devem ser 
delimitadas de maneira rígida, pois cada etapa conserva características da etapa anterior 
e antecipa outras da etapa posterior." (CRAIDY, KAERCHER. p. 90). 
 
"Um fator decisivo para a evolução da atividade do bebê é a imitação, técnica com a qual 
acriança assimila o mundo e desenvolve suas potencialidades expressivas." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 91). 
 
"À medida que adquire mais mobilidade, a criança amplia seu campo de exploração, pois 
já pode sentar-se e engatinhar, mantendo-se por mais tempo em uma mesma atividade." 
(CRAIDY, KAERCHER. p. 91). 
 
"Nos jogos de construção, a criança coloca em ação sua inteligência prática através de 
ordenações sobre objetos. Tais jogos são responsáveis por inúmeras aquisições 
primordiais para o desenvolvimento motor e intelectual do indivíduo tais como a 
classificação, a seriação, o equilíbrio, as noções de quantidade, tamanho e peso, bem 
como a discriminação de formas e cores." (CRAIDY, KAERCHER. p. 91). 
 
"Observa-se como a capacidade de imaginação transforma sensivelmente a forma de 
interação da criança com o mundo. Ela passa a inventar o mundo, sugerindo novas 
maneiras de interpretá-lo, o que caracteriza um novo tipo de atividade lúdica denominada 
jogos simbólicos." (CRAIDY, KAERCHER. p. 92). 
 
"A criança realiza imitações das ações que observa, utilizando modelos que estão 
próximos a ela. Observa atentamente os gestos e as ações das pessoas e depois os reproduz 
de forma simplificada. Inicialmente, os modelos são os pais, os avós e quem mais for do 
convívio diário da criança, depois os vizinhos, o dono do armazém, o carteiro, o guarda 
de trânsito, e outros modelos retirados do mundo adulto." (CRAIDY, KAERCHER. p. 
93). 
 
"Os jogos de imitação propriamente ditos ocorrem entre dois e três anos de idade e 
caracterizam-se pela utilização do corpo todo. A criança assume papéis, imitando vozes, 
gestos e formas de locomoção, mas em seguida os abandona em favor de seu próprio 
comportamento, preponderando os seus traços pessoais. Ela não se limita à cópia nem a 
fidelidade aos modelos que representa, pois busca afirmação de si mesmo." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 94). 
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"A criação de personagens imaginários é um jogo no qual se constata o progresso da 
criança com relação a coerência, podendo causar espanto aos adultos menos avisados." 
(CRAIDY, KAERCHER. p. 94). 
 
"Jamais devemos discriminar a realização de uma atividade como pertencente a um 
determinado papel sexual. Meninos e meninas devem ter oportunidade de experimentação 
em todas as atividades que desejarem." (CRAIDY, KAERCHER. p. 95). 
 
"As crianças descarregam emoções e refletem o mundo, assumindo diferentes 
posicionamentos. É importante que o adulto esteja atento ao que surge durante os 
momentos de faz-de-conta para poder interferir de maneira a garantir a participação de 
todos e apontar caminhos que facilitem a integração do grupo." (CRAIDY, KAERCHER. 
p. 96). 
 
"Frequentemente observamos salas de aula muito decoradas e enfeitadas, resultando 
muitas vezes num ambiente confuso, poluído e, até mesmo, enjoativo para quem nela 
passa grande parte do dia. Mesmo considerando o nobre propósito por parte do professor, 
no sentido de oferecer um ambiente atrativo e cativante a seus alunos, é importante poder 
garantir um espaço que possibilite às crianças comporem o espaço físico da sala de acordo 
com seus objetivos no jogo simbólico." (CRAIDY, KAERCHER. p. 98). 
 
"É preciso, ainda, salientar que, embora nem sempre oferecidas, por parte das instituições 
de ensino, condições adequadas à realização das nossas propostas pedagógicas, não 
podemos distanciar-nos de uma busca por condições que favoreçam nossas intervenções 
neste sentido, sob pena de cairmos numa atitude conformista e, por que não dizer, 
derrotista, frente à educação." (CRAIDY, KAERCHER. p. 99). 
 
 
 

CAPÍTULO 9  
NA ESCOLA INFANTIL TODO MUNDO BRINCA SE VOCÊ BRINCA 

Leni Vieira Dornelles 
 
 

"Abrir a sala de aula para as brincadeiras do folclore rico que temos em cada uma das 
diferentes regiões de nosso País, cidades, bairros é um passo importante para entendermos 
as diferentes concepções de sujeito/criança que estão presentes no cotidiano de cada um 
desses lugares. Entender essas concepções é possibilitar que vivam intensamente o seu 
modo de ser criança." (CRAIDY, KAERCHER. p. 102). 
 
"[...] Seria interessante recriar espaços para jogos espontâneos como: canto de boneca, 
biblioteca, teatro, blocos de madeira... Curtir jogos e brincadeiras de pátio como: jogos 
de tiro ao alvo, boliche, corrida de saco, corrida com a colher, com empecilhos, com limite 
de espaço e tempo, ovo podre, cantigas de roda..." (CRAIDY, KAERCHER. p. 103). 
 
"Estudos feitos sobre a história da infância nos mostram que a criança vê o mundo através 
do brinquedo. Para alguns autores, o brincar e o jogar documentam como o adulto coloca-
se com relação à criança e mostram suas concepções e representações do sujeito criança." 
(CRAIDY, KAERCHER. p. 103). 
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"A criança expressa-se pelo ato lúdico e é através desse ato que a infância carrega consigo 
as brincadeiras. Elas perpetuam e renovam a cultura infantil, desenvolvendo formas de 
convivência social, modificando-se e recebendo novos conteúdos, a fim de se renovar a 
cada nova geração. É pelo brincar e repetir a brincadeira que a criança saboreia a vitória 
da aquisição de um novo saber fazer, incorporando-o a cada novo brincar." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 103). 
 
"Desde muito cedo os bebês começam a conhecer o mundo. Isso depende das relações 
que constituem com os que estão à sua volta e como estes interagem com ele. É pelo 
brincar que as crianças se expressam e se comunicam. É através das brincadeiras que elas 
começam a experimentar e a fazer interações com os objetos e as pessoas que estão à sua 
volta." (CRAIDY, KAERCHER. p. 104). 
 
"À mediada que ele amplia suas experiências, seu corpo já não lhe basta para as 
brincadeiras. À medida que a criança cresce, as brincadeiras vão tomando uma dimensão 
mais socializadora, em que os participantes se encontram, têm uma atividade comum e 
aprendem a coexistência com tudo que lhes possibilita aprender, como o lidar com o 
respeito mútuo, partilhar brinquedos, dividir tarefas e tudo aquilo que implica uma vida 
coletiva." (CRAIDY, KAERCHER. p. 104,105). 
 
"Ao brincar de faz-de-conta, a criança transforma objetos que, muitas vezes, para nós 
adultos, nada tem a ver com o que ela leva nas mãos: uma tampa de panela passa a ser o 
manche do avião, ela serve como uma representação de uma realidade ausente e ajuda a 
criança a separar o objeto e significado. Não há, portanto, nenhuma relação com o objeto 
que ela tem na mão." (CRAIDY, KAERCHER. p. 105). 
 
"As regras e normas assumidas no brincar fazem com que as crianças se comportem de 
forma mais avançada daquilo que na sua idade seria peculiar. Elas têm que se esforçar 
para exibir o comportamento mais semelhante possível do real. Isso as impulsiona, 
consequentemente, para além do seu comportamento habitual." (CRAIDY, KAERCHER. 
p. 106). 
 
"As crianças estarão a fim de brincar se lhes for garantido na escola, na sala, no pátio, em 
casa ou na praça... que os brinquedos estão à sua disposição, ao alcance. É importante 
também que se garanta um tempo para o livre brincar. Que meninos e meninas brinquem 
e cuidem de si e do outro nas suas brincadeiras. Que eles/as possam brincar entendendo 
que, quem está a fim de brincar, tem seu direito garantido para fazê-lo." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 108). 
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FICHAMENTO 

 

Referência: CRAIDY, Carmen Maria; et al. Educação Infantil Pra que te quero?. 
Porto Alegre. Armed, 2001. 
 
Citações diretas: 

Capitulo 5. Sexualidade, Gênero e Novas Configurações Familiares: Algumas 
Implicações para a Educação Infantil 

- A mídia, através das propagandas, novelas, minisséries, programas de TV, inclusive 
aqueles dirigidos ao público infantil, têm procurado explorar com bastante frequência 
cenas erotizadas dos mais diversos tipos. (CRAIDY, p.61) 

- Apesar de toda a informação disponível à criança hoje, muitos pais se negam a discutir 
com ela questões ligadas a sexo e sexualidade, com receio de que isto vá despertar nela 
um comportamento precoce. Muitas vezes, na tentativa de preservarem a "inocência" 
infantil, os pais recorrem as explicações mágicas para esclarecer questões ligadas à 
sexualidade, confundindo ainda mais a criança. No entanto, ela elabora suas próprias 
teorias a respeito da sexualidade sem a autorização dos adultos e apesar dos empecilhos 
colocados pela cultura. (CRAIDY, p.62 apud Britzman, 1998) 

- No entanto, cabe também às educadoras e aos educadores diluir algumas barreiras 
rigidamente estabelecidas em relação ao que sejam apropriados para meninas e meninos. 
Afinal, vivemos num mundo em que transformação e diversidade, cabendo também à 
escola infantil uma leitura atenta que está à sua volta, que não permita que as diferenças 
entre as pessoas e os grupos se transformem em desigualdades, ferindo assim seus direitos 
fundamentais. (CRAIDY, p.65) 

 

Capitulo 6. Organização do Espaço e do Tempo na Escola Infantil 

- 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. (CRAIDY, p.67) 

- O DIA A DIA (ZERO A DOIS ANOS): POSSIBILIDADES DE ORGANIZAÇÃO 

 Recepção das crianças, contato com os familiares, verificação das agendas, 
brincadeiras livres das crianças nos diferentes espaços da sala. 

 Brincadeiras ao ar livre (no verão) brincadeiras na sala (em dias frios) (cuidar com 
as variações das estações do ano).  

 Higiene e troca de fraldas (CRAIDY, p.70) 

- O DIA A DIA (DOIS A SEIS ANOS): POSSIBILIDADES DE ORGANIZAÇÃO 

 Organização da sala e dos materiais 
 Atividades diversificadas para livre escolha e/ou brincadeiras no pátio. 
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 Sono ou atividades repousantes. (CRAIDY, p.71) 

- [...] através das atividades de exploração dos materiais da sala, momento em que o 
educador observa, anota e, posteriormente, organiza atividades com um maior nível de 
complexidade que se desenvolverão em torno de um eixo temático. (CRAIDY, p.72) 

- Espaços podem ser delimitados com materiais diversos: no chão podemos definir 
espaços com tapetes, panos, plásticos coloridos. Nas laterais com pequenas estantes, 
biombos, floreiras, panos pendurado sem cordas, cortinas de bambu e outros. No teto 
podemos colocar móbiles, placas informativas, toldos com lençóis e outros. (CRAIDY, 
p.76) 

 

Capitulo 7. E por Falar em Literatura 

- Cabe destacar aqui que os contos de fadas possibilitam ao educador a discussão de suas 
ilustrações (Será que a princesa não poderia ser negra? Será que o príncipe não poderia 
usar óculos?) ou seu conteúdo (Será que a madrasta não poderia se ornar amiga da Branca 
de Neve? Será que a gente pode ser feliz para sempre?). (CRAIDY, p.85,86) 

- Além das histórias já editadas é extremamente importante trabalhar com a produção de 
histórias pelas crianças: o professor, como "escriba", registra histórias inventadas pelas 
crianças. Histórias de terror, romance, passeios, experiências que envolvam o grupo, entre 
outras, estimulam as crianças a sentirem-se também produtoras de histórias, de registros 
que podem ser passados aos demais, contados, retomados, ilustrados. (CRAIDY, p.87) 

Capitulo 8. Promovendo o Desenvolvimento do Faz-de-conta na Educação Infantil 

- O jogo espontâneo infantil possui, portanto dois aspectos bastante interessantes e 
simples de sempre observados: o prazer e, ao mesmo tempo, a atitude de seriedade com 
que a criança se dedica à brincadeira. (CRAIDY, p.89) 

- O bebê exercita seu corpo e suas habilidades motoras através de funções básicas tais 
como agarrar, sacudir, morder, chupar e lançar, repetindo-as na busca de efeitos e 
procurando aperfeiçoá-las. (CRAIDY, p.90,91) 

- O bebê se diverte muito com jogos de esconde-esconde. O adulto pode esconder-se e 
em seguida tornar a aparecer, cobrir e descobrir o bebê com um lençol cobrir e descobrir 
objetos. (CRAIDY, p.91) 

- Caretas e ruídos esquisitos devem ser estimulados. O bebê adora fazer graça e deve ser 
incentivado neste sentido. (CRAIDY, p.91) 

- Três características fundamentais evoluem simultaneamente no decorrer dessa fase do 
jogo simbólico. (CRAIDY, p.96) 

- A primeira é a forte tendência à ordenação. As crianças preocupam-se em ordenar seus 
jogos, escolhendo objetos de composição das cenas. (CRAIDY, p.96) 

- Como segunda característica, evidencia-se a intenção de realismo, que conduz o jogo 
para a imitação exata do real. As crianças buscam objetos mais próximos dos objetos 
reais que funcionem como suporte para suas cenas. (CRAIDY, p.96) 
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- A capacidade de organização e o desenvolvimento da imitação acarretará maior 
diferenciação de papeis, propiciando o surgimento de papéis complementares. Nesta 
fase pode-se observar o surgimento do verdadeiro grupo de jogo. (CRAIDY, p.96) 

- Destaco três funções diferenciadas que podem ser assumidas pelo professor, conforme 

o desenrolar da brincadeira. 

A primeira delas é a função de "observador", na qual o professor procura intervir o 

mínimo possível, de maneira a garantir a segurança e o direito à livre manifestação de 

todos. A segunda função é a de "catalisador", procurando, através da observação, 

descobrir as necessidades e os desejos implícitos na brincadeira, para poder enriquecer o 

desenrolar de tal atividade. E, finalmente, de "participante ativo" nas brincadeiras, 

atuando como um mediador das relações que se estabelecem e das situações surgidas, em 

proveito do desenvolvimento saudável e prazeroso das crianças. (CRAIDY, p.98,99) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 
SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: SILVANA SOUZA PERES DE OLIVEIRA 
DISCENTE: MAIARA DO NASCIMENTO BORGES 

 

 

 

 

 

 

FICHAMENTO 

 

 

Referência: CRAIDY, Maria. KAERCHER, Gládis. Educação infantil: pra que te 

quero?. Porto Alegre: Artemd, 2001. 

 

Capítulo 5 

 



92 
 

Sexualidade, Gênero e Novas Configurações Familiares: Algumas Implicações 
para a Educação Infantil. 

Jane Felipe 

 

- Outro aspecto que merece atenção diz respeito às imagens transmitidas pelos 

veículos de comunicação com relação às mulheres. Quando não aparecem associadas a 

um mero objeto sexual, são retratadas de forma infantilizada, a exemplo das 

apresentadoras de programas infantis. Estas também são produzidas de maneira a 

representar um padrão de beleza, juventude e sensualidade a ser copiado.  (Craidy e 

Kaercher, 2001, p.61 e 62) 

 

- Nos últimos anos tem-se colocado no mercado muitos livros dirigidos ao público 

infantil que tratam de sexo e sexualidade, visando apresentar informações sobre este tema 

de forma clara e objetiva. Muitos deles, porém, trazem informações e conceitos distantes 

da realidade da criança, expressas não só nos textos, mas nas ilustrações (Felipe, 1997). 

Alguns livros são extremamente preconceituosos, na medida em que, por exemplo, 

enfatizam apenas um modelo de família - ocidental, branca, de classe média, 

heterossexual, em que prevalece a figura d pai, mãe e filho/a. Alguns textos chegam 

mesmo a apontar o casamento como condição básica para a constituição da família, 

excluindo assim quaisquer formas possíveis de relacionamento afetivos ou configurações 

familiares. (Craidy e Kaercher, 2001, p.64) 

 

- Muitas professoras tomam para si a responsabilidade da vigilância diante da possível 

orientação sexual das crianças, especialmente quando se trata de meninos. Se estes 

demonstram interesse em brincar com bonecas, ou se estão sistematicamente brincando 

de casinha com as meninas ou se fantasiando de personagens femininos, ou ainda, se 

apresentam quaisquer outros comportamentos considerados não apropriados ou não 

condizentes com sua masculinidade, são logo vistos como um problema a ser resolvido. 

(Craidy e Kaercher, 2001, p.64 e 65) 
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- Por outro lado, as meninas que demonstram um comportamento extremamente ativo, 

ou uma grande capacidade de questionar e de se rebelar são também motivo de incômodo, 

uma vez que ao se apresentarem desta forma, rompem com o modelo de submissão, 

passividade e meiguice no qual foram geralmente educadas. (Craidy e Kaercher, 2001, 

p.65) 

 

Capítulo 6 

 

Organização do Espaço e do Tempo na Escola Infantil 

Maria Carmen Silveira Barbosa 

Maria da Graça Souza Horn 

 

- A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NO TEMPO 

O cotidiano de uma Escola Infantil tem de prever momentos diferenciados que 

certamente não se organizarão da mesma forma para as crianças maiores e menores. 

Diversos tipos de atividades envolverão a jornada diária das crianças e dos adultos: o 

horário da chegada, a alimentação, a higiene, o repouso, as brincadeiras - os jogos 

diversificados - como o de faz-de-conta, os jogos imitativos e motores, de exploração de 

materiais gráfico e plástico - os livros de histórias, as atividades coordenadas pelo adulto 

e outras. (Craidy e Kaercher, 2001, p.68) 

 

-Segundo Dornelles e Horn (apud Craidy,1998), podemos pensar em que atividades 

de diferentes tipos: 

Atividades diversificadas para escolha livre: estas atividades permitem que a 

crianças escolham o que desejam fazer, desde que o ambiente em termos de materiais e 

espaços o permita. É comum o entendimento, do nosso ponto de vista, equivocado, que 

nestes momentos a professora se livra da responsabilidade de intervir e acompanhar o que 

as crianças decidem fazer. Pelo contrário, entendemos ser este um momento adequado 
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para interações e observações significativas do adulto junto às crianças. (Craidy e 

Kaercher, 2001, p.68 e 69) 

 Atividades opcionais: São aquelas que podemos propor tendo como referência o 

interesse das crianças por algum fato ou acontecimento. São organizadas coletivamente, 

podendo se realizar em diferentes locais, dentro e fora da instituição. 

Atividades coordenadas pelo adulto: Geralmente são organizadas pelo adulto e 

propostas para todo o grupo. Estas ocasiões são importantes para se trabalhar a atenção, 

a concentração e a capacidade das crianças de atenderem propostas feitas coletivamente. 

Estas atividades podem se realizar tanto nos espaços internos como externos das escolas. 

(Craidy e Kaercher, 2001, p.69) 

 

- A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESPAÇO 

Aos pensarmos no espaço para as crianças devemos levar em consideração que o 

ambiente é composto por gosto, toque, sons e palavras, regras de uso do espaço, luzes e 

cores, odores, mobílias, equipamentos e ritmos de vida. Também é importante educar as 

crianças no sentido de observar, categorizar, escolher e propor, possibilitando-lhes 

interações com diversos elementos. Nesse sentido, podemos pensar: 

Nos Odores. O nosso próprio cheiro, o cheiro das crianças, o cheiro da família, o 

cheiro da creche me seus diferentes lugares: banheiro (banho, perfume), cozinha ( 

temperos), horta, pomar, no canteiro de flores, o cheiro dos brinquedos e dos diferentes 

materiais. 

Nos Ritmos. Os ritmos do dia a dia mudam com o passar do tempo/idade: espaço da 

chegada e da saída como um lugar de comunicação com os pais, famílias e comunidade, 

o espaço de repouso (camas, colchonetes, cadeiras de balanço, móbiles e uma estrutura 

como casinha, castelo ou gruta, para incitar a imaginação e para separar a área da sala das 

atividades da área de dormir); o espaço de alimentação: no refeitório que pode ser 

organizado como uma sala de jantar, com ajudantes, com carrinhos, bandejas, jarras de 

água, talheres, guardanapos, o pátio aberto, o pátio coberto, etc. (Craidy e Kaercher, 2001, 

p.73) 
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- O USO DOS ESPAÇOS INTERNOS 

Com relação à organização dos espaços internos, as salas, é fundamental partimos do 

entendimento de que este espaço não pode ser visto como um pano de fundo e sim como 

parte integrante da ação pedagógica. 

- Através deste uso do espaço podemos: 

Promover a identidade pessoal das crianças: personalizando espaços e objetos. A 

identidade pessoal permite que as crianças possam ver-se como indivíduos inseridos num 

momento histórico-social, possuidores de certos objetos, ocupantes de determinado 

espaço. Isto está estreitamente ligado às construções relativas a pensamentos, memórias, 

crenças e valores, preferências e significados. 

Promover a construção de diferentes aprendizagens, sem a mediação dieta do 

adulto, através do desafio por meio de jogos, materiais e livros, onde em pequenos grupos 

ou individualmente as crianças possam progredir intelectualmente. Não se trata aqui de 

deixar qualquer jogo na prateleira, ou qualquer sucata jogada numa caixa. Planejar cantos 

e recantos da sala de aula implica um planejamento intencional com o retrato do grupo, 

com as metas que nos propomos atingir. (Craidy e Kaercher, 2001, p.76 e 77) 

 

Capítulo 8 

Promovendo o Desenvolvimento do Faz-de-Conta na Educação Infantil 

Vera Lúcia Bertoni dos Santos 

 

- Ao observar crianças em situação de jogo espontâneo, os adultos muitas vezes se 

impressionam com a forma como elas são absorvidas por essa atividade. Como é que não 

se cansam? De onde vem tanta energia? O que faz com que as crianças, mesmo esgotadas 

e sem fôlego continuem a correr para não serem pegas numa brincadeira de “polícia e 

ladrão”, ou permaneçam escondidas num cantinho, apesar do medo do escuro, num jogo 

de esconde-esconde? (Craidy e Kaercher, 2001, p.89) 
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- Nossa análise recai sobre um tipo especial de jogo infantil, que se manifesta de 

diferentes formas ao longo do desenvolvimento da infância: os jogos simbólicos, também 

chamados brincadeira simbólica ou faz-de-conta, que são jogos através dos quais a 

criança expressa capacidade de representar dramaticamente (Craidy e Kaercher, 2001, 

p.90). 

 

- OS JOGOS SIMBÓLICOS 

Vimos que o início dos jogos simbólicos ocorre a partir da aquisição da representação 

simbólica, impulsionada pela imitação. A criança bem pequena só é capaz de imitar um 

modelo que esteja presente, pois não é capaz de imaginar; mais adiante, na etapa 

simbólica, a criança passa a imitar modelos ausentes, ou seja, ela reproduz um modelo 

interiorizado (imaginado). (Craidy e Kaercher, 2001, p.92) 

 

- Transposição 

Por volta dos dois anos de idade, a criança utiliza um objeto querendo simbolizar 

outro objeto, ou seja, ela age com um determinado objeto (real), mas utiliza-o como uma 

função (imaginária) diferente da habitual (Craidy e Kaercher, 2001, p.93) 

 

-O Faz-de-Conta dos Três aos Quatro anos 

Por volta dos três anos, surge um tipo de jogo mais complexo, que se caracterizava 

pela elaboração de cenas inteiras que vão ficando cada vez mais ricas e detalhadas. Nesta 

fase, a criança dedica longos momentos ao jogo solitário, criando monólogos e assumindo 

diferentes papéis. (Craidy e Kaercher, 2001, p.94) 

 

ALGUNS ASPECTOS ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DO FAZ-DE-

CONTA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

-Tempo de brincar 
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Antes de tudo, é necessário que estejam previstos na rotina escolar períodos de tempo 

consideráveis destinados ao jogo livre, permitindo, assim, que as crianças interajam entre 

si e com objetos de forma espontânea. 

 

-O espaço para brincar 

Nem sempre as escolas dispõem de espaços adequados, tanto no que se refere à 

dimensão, à luminosidade, ao mobiliário e, até mesmo, ás condições de segurança e 

higiene, para a realização das atividades a que se propõem. (Craidy e Kaercher, 2001, 

p.97) 

 

-O papel do Adulto 

A atitude do professor é, sem dúvida, decisiva no que se refere ao desenvolvimento 

do faz-de-conta. Destaco três funções diferenciadas que podem ser assumidas pelo 

professor, conforme o desenrolar da brincadeira. 

A primeira delas é a função de “observador”, na qual o professor procura intervir o 

mínimo possível, de maneira a garantir a segurança e o direito à livre manifestação de 

todos. A segunda função é a de “catalisador”, procurando, através da observação, 

descobrir as necessidades e os desejos implícitos na brincadeira, para poder enriquecer o 

desenrolar de tal atividade. E, finalmente, de ‘’participante ativo’’ nas brincadeiras, 

atuando como um mediador das relações que se estabelecem e das situações surgidas, em 

proveito do desenvolvimento saudável e prazeroso das crianças. (Craidy e Kaercher, 

2001, p.98 e 99) 

 

Capítulo 9 

Na Escola Infantil todo Mundo Brinca se Você Brinca 

Leni Vieira Dornelles 

 

-Antigamente tínhamos a rua, os irmãos mais velhos, os primos, os tios, os avós que 

nos ensinavam as brincadeiras do seu tempo de criança. Hoje, na correria do cotidiano, 
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quem para e brinca com as crianças? Isso não é nostalgia de um tempo feliz que vivi, mas 

constatação que faço na convivência com crianças e educadores/as. Muitas vezes, sem 

nos darmos conta disso, deixamos as crianças o dia inteiro em frente a TV ou vídeo. 

Entramos nas escolas de educação infantil (creches e pré-escolas) e nos deparamos com 

as crianças, o dia inteiro assistindo a TV. Quantas vezes o seu recreio é substituído por 

vídeo e TV, porque o dia está frio ou nublado? Não seria legal convidarmos as crianças 

para entrarem num mundo “mágico”? Sentar com elas num canto da sala e ouvir na 

penumbra, história e lendas, canções e poemas? Ou quem sabe, fazer bolinho de chuva e 

depois saboreá-lo olhando a geada pela janela? Talvez confeccionarmos dobraduras de 

barcos e, pela janela, vê-lo sumir na chuva. Podemos também, sentar num canto da sala 

e bordar, costurar, fazer uma bela colcha de retalhos que irá para cada casa para ser 

enfeitada pelas famílias, um boneco de pano, um carro de lata, um fantoche... (Craidy e 

Kaercher, 2001, p.101 e 102) 

 

- A HISTÓRIA DO BRINCAR NOS TEMPOS 

A criança expressa-se pelo ato lúdico e é através desse ato que a infância carrega 

consigo as brincadeiras. Elas perpetuam e renovam a cultura infantil, desenvolvendo 

formas de convivência social, modificando-se e recebendo novos conteúdos, a fim de se 

renovar a cada nova geração. É pelo brincar e repetir a brincadeira que a criança saboreia 

a vitória da aquisição de um novo saber fazer, incorporando-a a cada novo brincar. 

(Craidy e Kaercher, 2001, p.103) 

 

- DESDE MUITO CEDO SE BRINCA 

Desde muito cedo os bebês começam a conhecer o mundo. Isso depende das relações 

que constituem com os que estão á sua volta e como estes interagem com ele. É pelo 

brincar que as crianças se expressam e se comunicam. É através das brincadeiras que elas 

começam a experimentar e a fazer interações com os objetos e as pessoas á sua volta. 

(Craidy e Kaercher, 2001, p.104) 

 

- VAMOS BRINCAR DE ESCOLA... 
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Convido vocês a entrarem comigo numa sala de educação infantil; ligar do toque, da 

descoberta, dos jogos, da fala, das canções, das brincadeiras. Uma sala de crianças 

pequenas contém muitos mundos, muitas realidades. Realidades que, muitas vezes, sem 

serem explicitadas, controlam e normatizam o agir espontâneo do corpo e das ações das 

crianças. 

Entremos na escola. O sinal toca. As filas formam-se: de um lado meninas, do outro 

os meninos. O corpo de diferentes sexos não podem ficar juntos. Novo portão, este já no 

interior da escola. Enfileiradas, as crianças vão para a sala ouvindo a professora: “não 

corram, um atrás do outro, não brinquem, não conversem, não cantem...” O último portão 

é aberto e eis a sala de aula. Nela encontramos vários mecanismos de controle disciplinar 

como: a divisão de tempo fortemente marcado por sua rotina, o controle das atividades 

centrados na educadora, a distribuição dos corpos nas mesas e nas filas, a vigilância 

constante da brincadeira, do recreio. Algumas educadoras usam um apito para 

controlarem o recreio. Muitas vezes, no cotidiano da educação infantil, não suportamos a 

mobilidade, a atividade constante das crianças e queremos que elas suportem a nossa 

mobilidade, a nossa inércia. (Craidy e Kaercher, 2001, p.106 e 107) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

PIBID 

SUBPROJETO: PEDAGOGIA LICENCIATURA 

NÚCLEO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFª. COORDENADORA: RACHEL FREITAS PEREIRA 

PROFª. SUPERVISORA: Silvana Souza Peres de Oliveira 

DISCENTE: Marinadeli Garcia da Silva Rodrigues 

 

FICHAMENTO 

 

CRAIDY. Maria; KRAERCHER. Gládes Elise P. da Silva. Organizadoras. 
Educação infantil: para que te quero? Porto alegre: Artmed, 2001. 

 

Capítulo 5. 

FELIPE, Jane. Sexualidade, Gêneros e Novas Configurações Familiares: 
Algumas Implicações para a Educação Infantil. 



100 
 

 “A sexualidade está presente e faz parte da nossa vida, podendo ser 
vista como “a base da curiosidade, a força que nos permite elaborar e ter ideias 
e amar e valorizar o outro”. (Britzman, 1998, p. 162) (apud Felipe, 2001, p. 61). 

 “Vivemos também um momento em que as crianças tem tido amplo 
acesso à informação. A mídia, através das propagandas, novelas, minisséries, 
programas de TV, inclusive aqueles dirigidos ao público infantil, tem procurado 
explorar com bastante freqüência cenas erotizadas dos mais diversos tipos.” 
(Felipe, 2001, p. 61). 

 “Outro aspecto merece atenção diz respeito as imagens transmitidas às 
imagens transmitidas pelos veículos de comunicação com respeito às 
mulheres. Quando não aparecem associadas a um mero objeto sexual, são 
retratadas de forma infantilizada, a exemplo das apresentadoras de programas 
infantis.”[...] (Felipe, 2001, p. 61). 

 “Apesar de toda a informação disponível à criança hoje, muitos pais se 
negam a discutir com ela questões ligadas a sexo e sexualidade, com receio de 
que isto vá despertar nela um comportamento precoce. Muitas vezes, na 
tentativa de preservarem a “inocência” infantil, os pais recorrem a explicações 
mágicas para esclarecer questões ligada a sexualidade, confundindo ainda 
mais a criança. No entanto ela elabora suas próprias teorias a respeito da 
sexualidade sem a autorização dos adultos e apesar dos empecilhos colocados 
pela cultura (Britzman, 1998) (apud Felipe, 2001, p. 62). 

 “Em relação à escola infantil e mesmo em outras séries de Ensino 
Fundamental é importante esclarecer aos pais e responsáveis que tudo na 
escola pode ser transformado em tema de discussão, pois a criança tem o 
direito de questionar e ver quaisquer de suas dúvidas esclarecidos. Portanto, 
os interesses e curiosidades das crianças precisam ser trabalhados de forma 
clara, objetiva, de acordo com a capacidade de compreensão que possuem. As 
crianças convivem diariamente com cenas de sexo, em casa ou na rua, sendo 
inclusive erotizadas precocemente, através, por exemplo, de músicas e 
coreografias que simulam relação sexual, orgasmo e várias outras situações 
eróticas. Além disso, muitas crianças são vítimas de abuso sexual, ouvem falar 
em prostituição infantil, etc. A escola segue fingindo que tais assuntos não lhe 
dizem respeito, preferindo silenciar na certeza de que, desta forma, esses 
temas passaram desapercebidos aos olhos infantis. No entanto, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente(1990) é bem  claro quanto ao papel do educador e  à 
escola, nos casos em que se constata, por exemplo, a existência de abuso 
sexual”. (Felipe, 2001, p. 62). 

 

É POSSÍVEL TRABALHAR COM O TEMA DA SEXUALIDADE NAS 
ESCOLAS INFANTIS? 

 



101 
 

 “No dia-a-dia surgem inúmeras situações que podem despertar o 
interesse da criança por assuntos ligados à sexualidade, desencadeando uma 
série de perguntas sobre o assunto.” [...] (Felipe, 2001, p. 62). 

 “Em primeiro lugar é preciso informar aos pais, mães ou responsáveis 
que a sexualidade será alvo de estudo, para que as crianças possam tirar suas 
dúvidas e verem respondidas suas inquietações.” (Felipe, 2001, p. 63). 

 “Deixar que as crianças exponham livremente suas ideias a respeito de 
concepção e nascimento, e que possam falar sem restrições a respeito das 
partes do seu corpo ou nomear as situações do jeito que elas aprenderam. 
Desta forma, se alguma criança pergunta à professora o que é “transar”, “para 
que serve a camisinha”, “o que é gay”, etc, cabe à professora responder sem 
rodeios, de uma maneira simples, clara, sem que sua resposta tenha uma 
conotação de censura ou preconceito em relação a pergunta ou ao ato que 
envolve a sexualidade. A professora pode então listar todas as ideias 
apresentadas pelas crianças: “bebês nascem pela barriga”, ”o pai põe uma 
sementinha na mãe”, ”é a cegonha que traz”, etc.” (Felipe, 2001, p. 63). 

 “Nos últimos anos tem se colocado no mercado muitos livros dirigidos ao 
público infantil que tratam de sexo e sexualidade, visando apresentar 
informações e conceitos distantes da realidade da criança, expressas não só 
nos textos, mas nas ilustrações (Felipe 1997) (apud Felipe 2001, p. 64) [...]. 

 “Outro problema existente em grande parte desses livros refere-se ao 
modo como retratam as mulheres, pois estas são colocadas com visíveis 
aspectos de passividade, meiguice e submissão aos homens.” [...] (Felipe, 
2001, p. 64). 

 

PROFESSORES OU VIGILANTES DA SXUALIDADE INFANTIL 

  

 “Muitas professoras tomam para si a responsabilidade da vigilância 
diante da possível orientação sexual das crianças, especialmente quando se 
trata de meninos. Se estes demonstram interesse em brincar de bonecas, ou 
se estão sistematicamente brincando de casinha com as meninas ou se 
fantasiando de personagens femininos, ou ainda, se apresentam quaisquer 
outros comportamentos considerados não apropriados ou não condizentes com 
sua masculinidade, são logo vistos como um problema a ser resolvido. 
Colocados sob suspeita em relação a sua masculinidade, muitas vezes 
chegam a ser encaminhados ao Serviço de Orientação Educacional e até 
mesmo para tratamento psicológico.” (Felipe, 2001, p. 64, p. 65). 

 “Por outro lado as meninas que demonstram um comportamento 
extremamente ativo, ou uma grande capacidade de questionar e de se rebelar 
são também motivo de incômodo, uma vez que ao se apresentarem desta 
forma, rompem com o modelo de submissão, passividade e meiguice ao qual 
foram geralmente educadas. Tais comportamentos em relação as meninas e 
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meninos, mulheres e homens são vistos como “naturais” ou como pare 
integrante de uma “essência” feminina ou masculina, servindo muitas vezes 
para justificar a desigualdade entre ambos. No entanto, as expectativas que 
temos em relação a homens e mulheres, meninos e meninas são construídas 
numa determinada e num determinado tempo histórico. São essas expectativas 
que chamamos de relação de gênero. Ou seja, o conceito de gênero surgiu 
para se contrapor à ideia de essência, tentando mostrar que tanto o jeito de ser 
homem ou mulher quanto os comportamentos esperados para ambos são 
construídos histórico e socialmente. Isto significa dizer que aquilo que nos 
parece tão natural hoje, foi fruto de um forte investimento d sociedade”. (Felipe, 
2001, p. 65). 

 “No entanto cabe também às educadoras e aos educadores diluir 
algumas barreiras rigidamente estabelecidas em relação ao que seja 
apropriado para meninas e meninos. Afinal, vivemos num mundo em constante 
transformação e diversidade, cabendo também a escola infantil uma leitura 
atenta do que está à sua volta, que não permita que as diferenças entre as 
pessoas e os grupos se transformem em desigualdades, ferindo assim seus 
direitos fundamentais”. (Felipe, 2001, p. 65). 

 

BARBOZA, Maria Carmen Silveira; HORN, Maria da Graça Souza. 
Organização do Espaço e do Tempo na Escola Infantil. 

 

Capitulo 6 

 

 “[...] É importante que o educador observe o que as crianças brincam, 
como essa brincadeiras se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que 
espaços preferem ficar, o que lhes chama amais atenção, em que momentos 
do dia estão mais tranqüilos ou mais agitados. Este conhecimento é 
fundamental para que a estruturação espaço-temporal tenha mais significado”. 
[...] (BARBOSA; HORN, 2001, p. 67). 

 “[...] A forma de organizar o trabalho deve possibilitar o envolvimento das 
crianças em sua construção, que terá dimensões diferentes se tomarmos como 
referência a idade das mesmas. Com as crianças bem pequenas, por exemplo, 
é fundamental observarmos sua linguagem, que se manifesta através dos 
gestos, olhares, choro... Nas maiores, é possível dialogar e compartilhar 
combinações”. [...] (BARBOSA; HORN, 2001, p. 67) 

 “[...] Todos os momentos, sejam eles desenvolvidos nos espaços 
abertos ou fechados, deveram permitir experiência múltiplas, que estimulem a 
criatividade, a experimentação, à imaginação, que desenvolvam as distintas 
linguagens expressivas e possibilitem a interação com outras pessoas”. 
(BARBOSA; HORN, 2001, p. 68). 
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 “Para dispor tais atividades no tempo é fundamental organizá-las tendo 
presentes às necessidades biológicas das crianças como as relacionadas ao 
repouso, à alimentação, à higiene e à sua faixa etária; as necessidades 
biológicas, que se referem às diferenças individuais como, por exemplo, o 
tempo e o ritmo que cada um necessita para realizar as tarefas propostas; as 
necessidades sociais e históricas que dizem respeito à cultura e ao estilo de 
vida, como as comemorações significativas para a comunidade onde se insere 
a escola infantil. Enfim o eu é mais adequado propormos para crianças maiores 
e menores” (BARBOSA; HORN, 2001, p. 68). 

 “Atividades diversificadas para livre escolha: Estas atividades 
permitem que as crianças escolham o que desejam fazer, desde que o 
ambiente em termos de materiais e espaços o permita. É comum o 
entendimento do nosso ponto de vista, equivocado, que nestes momentos a 
professora se livra da responsabilidade de intervir e acompanhar o que as 
crianças decidem fazer. Pelo contrario, entendemos ser este um momento 
adequado para interações e observações significativas do adulto junto as 
crianças. É importante que nos períodos de jogos de livre escolha as crianças 
tenha o tempo para construir a brincadeira e desenvolvê-la”. [...] (BARBOSA; 
HORN, 2001, p. 68, p. 69 grifo do autor). 

 “Atividades opcionais: São aquelas que podemos propor tendo como 
referência o interesse das crianças por algum fato ou acontecimento. São 
organizadas coletivamente, podendo se realizar em diferentes locais, dentro e 
fora da instituição”. (BARBOSA; HORN, 2001, p. 69, grifo do autor). 

 “Atividade coordenada pelo adulto: Geralmente são organizadas pelo 
adulto e propostas para todo o grupo. Estas ocasiões são importantes para se 
trabalhar a atenção, a concentração e a capacidade das crianças de atenderem 
propostas feitas coletivamente. Estas propostas podem se realizar tanto nos 
espaços internos como nos externos das escolas”. [...] (BARBOSA; HORN, 
2001, p. 69, grifo do autor). 

 

  

Atividades realizadas coletivamente pelas crianças 

 

 “É oportuno referir que as atividades podem se estruturar em torno de 
eixos organizadores, como temáticas, que, através de um fio condutor, poderão 
se explicar de modo interessante e contextualizado para as crianças. Assim 
pode-se partir de uma situação problema, de um fato surgido na sala de aula 
ou na comunidade, de um relato interessante organizar estratégias para 
construção de um estudo de modo adequado à faixa etária dos alunos. Tanto 
nos berçários como nas pré-escolas esta prática, que denominamos de 
projetos, pode se concretizar. Os projetos com bebês têm seus temas 
derivados basicamente da observação da educadora, da leitura que ela faz de 
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seu grupo de crianças, dos elementos adquiridos na sua formação e que 
auxiliam a discernir sobre atividades que podem ser importantes ao 
desenvolvimento das crianças. Pode-se iniciar, por exemplo, através de 
atividades de exploração dos materiais da sala, momento em que o educador 
observa, anota e, posteriormente, organiza atividades com um maior nível de 
complexidade que se desenvolverão em torno de um eixo temático”. [...] 
(BARBOSA; HORN, 2001, p. 71, p. 72). 

 “Já com as crianças de três a seis anos, podemos explorar assuntos que 
despertem sua curiosidade e que fazem parte de seu imaginário. O professor 
pode propor temas que surjam das escolhas que as crianças fazem nas suas 
brincadeiras”. (BARBOSA; HORN, 2001, p. 72). 

 “seria importante mencionar que o cotidiano das escolas infantis esta 
impregnado de vínculos afetivos em que o adulto tem importante papel de 
favorecer, de mediar a compreensão e a compreensão do mundo pela criança”. 
[...] (BARBOSA; HORN, 2001, p. 72). 

 

Organização das atividades no espaço 

 

 “Os autores que falam sobre desenvolvimento infantil, representantes 
dos mais diferentes referenciais teóricos, são unânimes em afirmar que 
aquisições sensoriais e cognitivas das crianças têm estreita relação com o 
meio físico e social’. (BARBOSA; HORN, 2001, p. 73). 

 “Também compartilhamos da ideia de que o espaço físico é fundamental 
para o desenvolvimento das crianças, na medida em que ajuda a estruturar as 
funções motoras, sensoriais, simbólicas, lúdicas e relacionais, Inicialmente as 
crianças têm as suas percepções centradas no corpo; concomitante com o seu 
desenvolvimento corporal, sua percepção começa a descentrar-se e a 
estabelecer as fronteiras do eu e do não eu. Consequentemente, os espaços 
educativos não podem ser todos iguais, o mundo é cheio de contrastes e de 
tensões, sendo importante as crianças aprenderem a lidar com isso. 
(BARBOSA; HORN, 2001, p. 73) 

“Ao pensarmos no espaço para as crianças devemos levar em 
consideração que o ambiente é composto por gosto, toque, sons e palavras, 
regras de uso do espaço, luzes e cores, odores e mobílias, equipamentos e 
ritmos de vida. Também é importante educar as crianças no sentido de 
observar, categorizar, escolher e propor, possibilitando-lhes interações com 
diversos elementos”. [...] (BARBOSA; HORN, 2001, p. 73). 

 “Finalmente consideramos que, para atender com qualidade as crianças 
é importante o contato com as famílias, com seu lugar de moradia e lazer para 
pensar formas de organização do ambiente e estabelecer princípios quanto ao 
uso deste ambiente. Conhecer para preservar, dar continuidade ou transformar 
certos hábitos do modo de vida das famílias. Desta forma, a escola pode levar 
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até a família outros hábitos, costumes, modos de tratar com a criança, criando 
interação entre os dois ambientes. Nesta perspectiva, o objetivo principal é o 
de criar para cada espaço uma identidade”. (BARBOSA; HORN, 2001, p. 74). 

 

O uso do espaço externo 

Espaços de interligação para jogos tranqüilos 

 

 “um gramado com arvores, bancos de praça com alturas diversas, 
mesas e bancos de cimento (permanentes) para desenvolver no pátio certas 
atividades que geralmente são realizadas apenas nas salas- como desenho, 
pintura, recorte, culinária. Fazer piquenique, tomar banho de sol com guarda-
sol (em formato de tenda), cadeiras preguiçosas, redes baixinhas, materiais 
como bolsas, canos, buracos no chão, estradinhas de areia para brincar com 
carrinhos, vasos grandes com plantas e flores. Também pode- se ter um 
armário antigo onde são guardados os materiais do pátio e que funcione, 
também como um lugar onde os bebês possam brincar de esconde-esconde, 
de puxar gaveta, abrir, entrar e fechar a porta, se esconder. Um labirinto com 
plantas relativamente baixas para se esconder ou estar sozinho. Aquário ou 
terrário para observar. Espaço para museu ou coleção das crianças”. 
(BARBOSA; HORN, 2001, p. 75). 

 

O uso dos espaços internos 

 

 “com relação aos espaços internos, as salas, é fundamental partirmos do 
entendimento de que este espaço não deve ser visto como um pano de fundo e 
sim como parte integrante da ação pedagógica. Desde logo é importante 
ponderar que são fatores determinantes desta organização o número de 
crianças, a faixa etária, as características do seu grupo e o entendimento de 
que a sala de aula não é propriedade do educador e que, portanto, deverá ser 
pensada e organizada em parceria com o grupo de alunos e com os 
educadores que atuam com este grupo de crianças. Sabemos que crianças 
menores exigem determinados cuidados e têm necessidades bem 
diferenciadas das crianças maiores; por outro lado, entendemos que uma 
organização adequada do espaço e dos materiais disponíveis a sala de aula 
será fator decisivo na construção da autonomia intelectual e social das 
crianças”. (BARBOSA; HORN, 2001, p. 76). 

 “[...] É importante ressaltar que estamos vivendo um período 
historicamente muito importante nesta área, pois estamos criando um fato 
cultural novo, que é o de constituir mudanças nas políticas de educação para a 
primeira infância, tendo como premissa qualificar as creches e as pré-escolas e 
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incluir as crianças pequenas como cidadãos no espaço social em que vivem”. 
(BARBOSA; HORN, 2001, p. 78). 

 

 

 

KAERCHER, Gladis E. E por falar em literatura... 

 

Capitulo 7 

 

 “O ato de ouvir e contar histórias está, quase sempre, presente nas 
nossas vidas: Desde que nascemos, aprendemos por meio das experiências 
concretas das quais participamos, mas também daquelas experiências das 
quais tomamos conhecimento através do que os outros nos contam”. 
(KAERCHER, 2001, p.81) 

 “Se observamos atentamente, veremos que é destas práticas, de ouvir e 
contar histórias, que surge a nossa relação com a leitura e a literatura. 
Portanto, quanto mais acentuarmos no dia-a-dia da escola infantil estes 
momentos, mais estaremos contribuindo para formar crianças que gostem de 
ler e vejam no livro, na leitura e na literatura uma fonte de prazer e 
divertimento”. (KAERCHER, 2001, p.82) 

 

Para começo de conversa... 

 

 “[...] Portanto, acredito que somente iremos formar crianças que gostem 
de ler e tenham uma relação prazerosa com a literatura se propiciarmos a elas, 
dede muito cedo, um contato freqüente e agradável com o objeto livro e com o 
ato de ouvir e contar histórias, em primeiro lugares, após, com o conteúdo 
desse objeto, a história propriamente dita- com seus textos e ilustrações”. 
(KAERCHER, 2001, p.82) 

 “Isto equivale dizer que tornar o livro parte integrante do dia-a-dia das 
nossas crianças é o primeiro passo para iniciarmos o processo de sua 
formação como leitores. Cabe destacar, ainda, que estou me referindo a 
leitores como sendo pessoas que leiam, com fluência e freqüência, mas 
também por prazer, por alegria, por desejo próprio. É igualmente importante 
frisar que, quando me refiro a leitura, estou concebendo-a como um processo 
amplo de construção de sentidos, que não se reduz apenas ao domínio da 
palavra escrita, mas que, fundamentalmente, abrange as diversas linguagens ( 
gráfico-plástica, musical, corporal, imagética, etc.) que fazem parte (ou 
deveriam fazer) do dia-a-dia da educação infantil”. (KAERCHER, 2001, p.83) 
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Para os pequenos leitores dos zero- aos dois anos (aproximadamente) 

 

 “Neste período o que pode ser construído é um relação com o objeto 
livro, no sentido de torná-lo próximo das crianças, tanto quanto um brinquedo, 
por exemplo. A importância que este objeto- o livro- tem em nossa cultura só 
será compreendida pela criança muito mais tarde, e se o adulto for um 
contador de histórias competente (dando vida às histórias e personagens) e 
cativante (compartilhando suas emoções). Alguém que saiba construir com a 
criança a crença de que o livro é um “brinquedo” que pode divertir, emocionar, 
educar, auxiliar a organizar emoções (como o medo, a angustia, a alegria, o 
ciúme, o sentimento de perda, etc.)”. (KAERCHER, 2001, p.83) 

 “Este é um ponto crucial: para formar crianças que gostem de ler e 
vejam na leitura e na literatura uma possibilidade de divertimento e 
aprendizagens precisamos ter, nós adultos, uma relação especial com a 
literatura e a leitura: precisamos gostar de ler, ler com alegria, por diversão; 
brigando com o texto,  discordando, desejando mudar o final da história, em 
fim, costurando cada leitura, como um retalho colorido, à grande colcha de 
retlhos- colorida, significativa- que é a nossa história de leitura”. (KAERCHER, 
2001, p.83) 

 “Quando estamos trabalhando com uma criança pequena, de até dois 
anos, precisamos perceber que é através dos sentidos, e das informações 
apreendidas através deles, que ela irá compreender o mundo que a cerca (e a 
literatura faz parte deste mundo). Assim, tudo o que puder ser cheirado, ouvido, 
visto, tocado ou saboreado terá uma grande importância”. (KAERCHER, 2001, 
p.84) 

 “Surge aí a possibilidade de construí-los nós mesmos: sacos de plástico 
(desses que usamos para proteger documentos) transformam-se em livros 
atraentes quando cheios “recheados” com imagens ou gravuras de objetos ou 
animais  do conhecimento das crianças (bicos, fraldas, brinquedos, ou cães, 
gatos, galinhas, vacas, pássaro, etc. são alguns exemplos de imagens 
possíveis de serem empregadas na confecção de tais livros)”. [...] 
(KAERCHER, 2001, p.84) 

 “Com o passar do tempo, gradativamente, podemos trabalhar com livros 
temáticos, que envolvem imagens organizadas ao redor de algum tema- praia, 
alimentação, higiene etc.” (KAERCHER, 2001, p.84) 

 “Nessa fase, livros com grandes ilustrações, que ocupem a maior parte 
das páginas, que contam a história- permitindo que as crianças pequenas 
recontem a história sem o auxílio do adulto- são muito importantes e favorecem 
a autonomia da criança frente ao livro”. [...] (KAERCHER, 2001, p.84) 

 



108 
 

Para leitores mais crescidos- dos três aos seis anos (aproximadamente) 

 

 “À medida que vão crescendo e tornando-se falantes plenos da língua 
portuguesa (dominando as regras de sintaxe e ampliando o vocabulário), as 
crianças passam a se interessar mais pela escrita”. (KAERCHER, 2001, p.85) 

 “Nesse momento, as histórias (os textos) passam a ganhar destaque e, 
com elas, o ritual de leituras passam a ter um sentido especial”. (KAERCHER, 
2001, p.85) 

 “A participação das crianças nesses rituais de leitura permite que ela vá 
construindo o seu próprio modelo, vivencie esta experiência e a percepção de 
que cada um encontra o seu jeito, o modo que mais lhe agrada”. [...] 
(KAERCHER, 2001, p.85) 

 “Por volta dos quatro anos, as narrativas mais longas e a poesia ocupam 
lugar de destaque”. (KAERCHER, 2001, p.86) 

 “Narrativas que envolvem um número maior de personagens, lendas e 
histórias com um desfecho mágico são extremamente atraentes para as 
crianças neste período”. (KAERCHER, 2001, p.86) 

 “A exploração de outros portadores de texto como filmes, programas 
infantis, revistas ou discos, contrapondo-os aos respectivos livros, pode ser 
uma atividade interessantíssima. Chamar a atenção da criança para as 
diferenças que a mesma história pode apresentar quando mudamos a forma 
como vamos contá-la- um filme, um livro, um programa na televisão- é 
trabalhar no sentido de ampliar os seus horizontes lingüísticos e de estimulá-la 
as diversas linguagens com curiosidade e atenção”. (KAERCHER, 2001, p.86) 

 “Cabe destacar que a criança que convive em um ambiente desafiador, 
do ponto de vista linguístico (em que haja livros, painéis escritos, revistas, 
jornais, cartazes, embalagens, enfim, marcas de linguagem escrita), 
demonstrará nesta fase interesse pela escrita”. [...] (KAERCHER, 2001, p.86, p. 
87) 

 “Poemas como os de Quintana chamam a atenção da criança, informam 
e divertem ao mesmo tempo”. (KAERCHER, 2001, p.87) 

 “Além das histórias já editadas é extremamente importante trabalhar 
com a produção de histórias pelas crianças: o professor, como “escriba”, 
registra a produção de histórias inventadas pelas crianças. Histórias de terror, 
romance, passeios, experiências que envolvem o grupo, entre outras, 
estimulam as crianças a sentirem-se também produtoras de histórias, de 
registros que podem ser passados aos demais, contados, retomados, 
ilustrados”.  (KAERCHER, 2001, p.87) 

 



109 
 

SANTOS, Vera Lúcia Bertoni. Promovendo o desenvolvimento do faz-de-conta 
na Educação Infantil 

 

Capítulo 8 

 

 “O jogo espontâneo infantil possui, portanto, dois aspectos bastante 
interessantes e simples de serem observados: o prazer e, ao mesmo tempo, 
atitude de seriedade com que a criança se dedica à brincadeira”. (SANTOS, 
2001, p. 89) 

 “por envolverem extrema dedicação e entusiasmo, os jogos das crianças 
são fundamentais para o desenvolvimento de diferentes condutas e também 
para a aprendizagem de diversos tipos de conhecimentos. Podemos então, 
definir o espaço do jogo como um espaço de experiência e liberdade de criação 
no qual as crianças expressam suas emoções, sensações e pensamentos 
sobre o mundo e também um espaço de interação com sigo mesmo e com os 
outros”. (SANTOS, 2001, p. 89) 

 “Sendo assim, propor que a escola infantil reflita sobre os jogos infantis é 
uma tarefa básica para que se possa estruturar uma ação pedagógica que 
respeite e propicie o desenvolvimento integral da criança”.  (SANTOS, 2001, p. 
89) 

Os jogos de exercício 

 “Nos primeiros meses de vida, a atividade do bebê é bastante limitada e 
suas possibilidades de exploração são reduzidas; à medida que descobre 
novas possibilidades de movimento, novas capacidades perspectivas e 
motoras vão se desenvolvendo, e o contato com o mundo se amplia através de 
experiências que transformam a mente e o corpo do bebê”.  (SANTOS, 2001, 
p. 90) 

 “A partir dos quatro meses de idade, com a coordenação da visão e da 
preensão, observa-se maior flexibilidade e controle motor, o que possibilitará a 
aquisição de importantes que modificarão sua relação com os objetos. A partir 
daí o bebê inicia sua atividade lúdica”. (SANTOS, 2001, p. 90) 

 “À medida que adquire a mobilidade, a criança amplia seu campo de 
exploração, pois já pode sentar-se e engatinhar, mantendo-se por mais tempo 
em uma mesma atividade”. [...] (SANTOS, 2001, p. 91) 

 “Nos jogos de construção, sua inteligência prática através de 
ordenações sobre os objetos. Tais jogos são responsáveis por inúmeras 
aquisições primordiais para o desenvolvimento motor e intelectual do indivíduo 
tais como a classificação, a seriação, o equilíbrio, as noções de quantidade, 
tamanho e peso, bem como a discriminação de formas e cores”. (SANTOS, 
2001, p. 89) 
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 “As crianças gostam de colecionar tampinhas de garrafa, sementes de 
plantas, gravetos, pedrinhas e uma infinidade de bugigangas que para adultos 
desatentos podem não ter valor algum. Incentive suas iniciativas nesse sentido 
auxiliando-as na organização dos materiais coletados”. (SANTOS, 2001, p. 91, 
p. 92) 

 “Se por um lado, observa-se que os jogos de exercício tendem a evoluir 
a noção da regra, por outro lado também se observa o início da simbolização, 
isto é, a presença da imagem mental na brincadeira”. (SANTOS, 2001, p. 92) 

 

Os jogos simbólicos 

 

 “Vimos que o início dos jogos simbólicos ocorre a partir da aquisição da 
representação simbólica, impulsionada pela imitação. A criança bem pequena 
só é capaz de imitar um modelo que esteja presente, pois não é capaz de 
imaginar; mais adiante, na etapa simbólica, a criança passa a imitar modelos 
ausentes, ou seja, ela reproduz um modelo interiorizado (imaginado)”. 
(SANTOS, 2001, p. 92) 

 

De um ano e meio a três anos 

 

 “Inicialmente a criança imita a si mesmo, ou seja, executa ações fora de 
seu contexto (“ fingir que está dormindo” ou “comer de mentirinha”). A seguir 
ela reflete no jogo as ações de seu cotidiano, manipulando seus bonecos ou 
bichos de pelúcia. Ao ver suas ações realizadas pelo objeto, a criança se 
distancia, podendo compreendê-las e assimilá-las”. (SANTOS, 2001, p. 93) 

 

Primeiras imitações do mundo adulto 

 

 “A criança realiza imitações das ações que observa, utilizando modelos 
que estão próximos a ela. Observa atentamente os gestos e ações das 
pessoas depois os reproduz de forma simplificada. [...] (SANTOS, 2001, p. 93) 

  

Transição 

 

 “Por volta dos dois anos de idade, a criança utiliza um objeto querendo 
simbolizar outro objeto, ou seja, ela age com um determinado objeto (real), mas 
utiliza-o com uma função imaginária”. (SANTOS, 2001, p. 93) 
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Jogos de imitação 

 “Os jogos de imitação propriamente ditos ocorrem entre dois e três anos 
de idade e caracterizam-se pela utilização do corpo todo. A criança assume 
papéis, imitando vozes, gestos e formas de locomoção, mas em seguida os 
abandona em favor de seu próprio comportamento, preponderando os seus 
traços pessoais. Ela não se limita a cópia nem á fidelidade aos modelos que 
representa, pois busca afirmação de si mesma”. (SANTOS, 2001, p. 94) 

O faz de conta dos três aos quatro anos 

 “por volta dos três anos, surge um tipo de jgo mais complexo, que se 
caracteriza pela elaboração de cenas inteiras que vão ficando cada vez mais 
ricas e detalhadas. Nesta fase, a criança dedica longos mentos ao jogo 
solitário, criando monólogos e assumindo diferentes papéis”. (SANTOS, 2001, 
p. 94) 

Compensação 

 “É quando a criança executa no faz-de-conta ações que não consegue 
realizar no cotidiano. Por incapacidade motora, falta de força física ou 
imposição do adulto, a criança é privada de uma série de tarefas que 
despertam sua curiosidade, o que gera muita frustração”. (SANTOS, 2001, p. 
95) 

Liquidação 

 “Neste tipo de jogo, a criança busca superar situações desagradáveis. É 
como se ela zombasse de suas próprias limitações e isso as enfraquecesse. 
Sensações de medo, dor, ou tensão podem ser superadas ao serem 
vivenciadas através da fantasia”. (SANTOS, 2001, p. 95) 

 “Podemos dizer que o faz-de-conta é a forma como a criança reflete os 
valores e constrói sua visão de mundo. Num grupo de jogo convivem crianças 
provindas de famílias distintas, com diferentes códigos de valores morais e 
culturais que se revelam durante o faz-de-conta. É importante que estejamos 
atentos para que possamos intervir pedagogicamente no sentido de superar 
preconceitos e proporcionar relações saudáveis e solidárias”. (SANTOS, 2001, 
p. 95) 

 

 

A intenção de realismo dos quatro aos sete anos 

 

 “A crescente busca de aproximação ao real vai caracterizar os jogos 
simbólicos daqui para frente. A criança tenderá a imitar de forma mais 
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coerente, procurando adequar seus movimentos corporais , sua expressão 
vocal e a composição de cenários adequados aos papéis que representam, 
buscando copiar, tanto quanto possível, os papéis reais”. (SANTOS, 2001, p. 
95) 

 “As crianças descarregam emoções e refletem o mundo, assumindo 
diferentes posicionamentos. É importante que o adulto esteja atento ao que 
surge durante os momentos de faz-de-conta para poder interferir de maneira a 
garantir a participação de todos e a apontar caminhos que facilitem a 
integração do grupo”. (SANTOS, 2001, p. 96) 

Alguns aspectos essenciais ao desenvolvimento do faz-de-conta na 
educação infantil 

Tempo de brincar 

 “Antes de tudo, é necessário que estejam previstos na rotina escolar 
períodos de tempo consideráveis destinados ao jogo livre, permitindo, assim, 
que as crianças interajam entre si e com os objetos de forma espontânea”. 
(SANTOS, 2001, p. 97) 

Disponibilidade material 

 “O professor deve estar atento as necessidades referentes à faixa etária 
das crianças, para poder, junto com elas, estabelecer uma organização do 
material que possibilite o acesso de todos. Crianças menores podem dispor 
uma quantidade reduzida de material, enquanto as maiores cuja capacidade de 
organização é maior podem dispor de maior quantidade e variedade, podendo 
auxiliar na organização do esmo”. (SANTOS, 2001, p. 97) 

 

 

 

  

 

 

O espaço par brincar 

 “Nem sempre as escolas dispõem de espaços adequados, tanto no que 
se refere à dimensão, a luminosidade, ao mobiliário, e até mesmo, às 
condições de segurança e higiene, para a realização das atividades a que se 
propõem. Mesmo contando com mínimas condições, com um pouco de 
atenção e bom-senso é possível transformar significativamente o ambiente da 
sala de aula, tornando-o mais agradável e pleno ao desenvolvimento das 
crianças”. (SANTOS, 2001, p. 97)  

 “É fundamental que o professor dedique alguns minutos para organizar o 
espaço de sua sala de aula; par isso, é bastante produtivo e estimulante contar 
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com a ajuda das crianças que, com enorme prazer e dedicação, se envolvem 
nas tarefas propostas, criando um ambiente de cooperação”. (SANTOS, 2001, 
p. 98) 

Adequação curricular 

 “A possibilidade de desenvolver curricularmente os temas e as situações 
evidenciados durante o faz-de-conta deve ser considerada pelo professor, pois 
é neste tipo de atividade que as crianças demonstram espontaneamente seus 
interesses e inquietações. Assim o jogo simbólico pode auxiliar os professores 
a planejarem suas atividades futuras”. (SANTOS, 2001, p. 98) 

O papel do adulto 

 “A atitude do professor é, sem dúvida, decisiva no que se refere ao 
desenvolvimento do faz-de-conta. [...] A primeira delas é a função de 
“observador” na qual o professor procura intervir o mínimo possível, de maneira 
a garantir a segurança e o direito à livre manifestação de todos. A segunda 
função é a de “catalisador”, procurando através da observação, descobrir as 
necessidades e os desejos implícitos na brincadeira par poder enriquecer o 
desenrolar de tal atividade. E finalmente, de “participante ativo” atuando como 
um mediador das relações que se estabelecem e das situações surgidas, em 
proveito do desenvolvimento saudável e prazeroso das crianças”. (SANTOS, 
2001, p. 98, p. 99) 

O teatrinho 

 “por imposição da escola ou desejo dos pais das crianças, o professor 
muitas vezes se vê obrigado a preparar os “famosos” espetáculos teatrais que 
são apresentados pelas crianças em datas comemorativas. [...] É preciso que, 
antes de mais nada, sejamos capazes de compreender os desejos das 
crianças e adequarmos nossos procedimentos a elas”. (SANTOS, 2001, p. 95) 

Apreciação estética 

 “É importante que as crianças possam apreciar espetáculos teatrais”. [...] 
É preciso, ainda, salientar que, embora nem sempre seja oferecidas, por parte 
das instituições de ensino, condições adequadas à realização das nossas 
propostas pedagógicas, não podemos distanciar-nos de uma busca por 
condições que favoreçam nossas intervenções neste sentido”. [...] (SANTOS, 
2001, p. 99) 

  

DORNELLES, Leni Vieira. Na escola infantil todo mundo brinca se você brinca 

 

Capítulo 9 
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 “É comum ouvirmos queixas de pais, mães e educadores/as que as 
crianças hoje em dia não sabem mais brincar. [...] Quem as ensina a brincar? 
Antigamente tínhamos a rua, os irmãos mais velhos, os primos, os tios, os avós 
que no ensinavam as brincadeiras do seu tempo de criança. Hoje na correria 
do cotidiano quem para e brinca com as crianças? [...] (DORNELLES, 2001, p. 
1001) 

 “Abrir a sala de aula para as brincadeiras do folclore rico que temos em 
CAD uma das diferentes regiões de nosso país, cidades, bairros é um passo 
importante para entender as diferentes concepções de sujeito/ crianças que 
estão presentes no cotidiano de cada um desses lugares. Entender essas 
concepções é possibilitar que vivam intensamente o seu modo de ser criança. 
É compreender sua cultura, valores, desejos e, principalmente, as 
necessidades que têm de compreender a realidade que as cerca através do 
brinquedo”. (DORNELLES, 2001, p. 1002) 

A história do brincar 

 “Estudos feitos sobre a história da infância nos mostram que a criança 
vê o mundo através do brinquedo. Para alguns autores, o brincar e o jogar 
documentam com o adulto coloca-se  em relação a criança e mostram suas 
concepções e representações do sujeito criança”. (DORNELLES, 2001, p. 
1003) 

 “A criança expressa-se pelo ato lúdico e é através desse ato que a 
infância carrega consigo as brincadeiras”.[...] (DORNELLES, 2001, p. 1003) 

Desde muito cedo se brinca 

 “É através do jogo e pelo brinquedo que a criança vai constituindo-se 
como sujeito e organizando-se: o bebezinho aproxima e afasta os brinquedos, 
olha os objetos suspenso no seu berço e acompanha seu deslocamento, tenta 
pegar algo para botar na boca, tenta acertar o brinquedo na caixa, tira e bota 
muitas vezes os brinquedos da gaveta...a criança parte primeiro das 
brincadeiras com o seu corpo para, aos poucos ir diferenciando os objetos ao 
seu redor”. (DORNELLES, 2001, p. 1004) 

Vamos brincar de Rei-Rainha 

 “[...] quantas vezes ouvimos elas combinarem:”Agora eu era o rei!” “Eu 
sou a rinha!” E partilham papéis que fazem parte desse jogo imaginário de 
outros tempos e mundo imaginários”. (DORNELLES, 2001, p. 1005) 

 “Através do faz-de-conta a criança pode, também, reviver situações que 
lhe causam excitação, alegria, medo, raiva ou ansiedade. [...] (DORNELLES, 
2001, p. 1006) 

Vamos brincar de escola 

 “Muitas vezes damos lugar em nossas salas de aula apenas para o 
controle, a privação, a punição, a vigilância, o governo de si e do outro. 
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Precisamos, em muitos casos, resgatar o espaço do lúdico pelo lúdico”. 
(DORNELLES, 2001, p. 1007) 

Quem tá a fim de brincar 

 “as crianças estarão a fim de brincar se lhes for garantido na escola, na 
sala, no pátio, em casa ou na praça... que os brinquedos estão a sua 
disposição, ao alcance. É importante também que se garanta um tempo para o 
livre brincar, pelo prazer de brincar. Que meninos e meninas brinquem e 
cuidem de si e do outro nas suas brincadeiras. Que eles/as entendendo que, 
quem está a fim de brincar tem seu direito garantido para fazê-lo”. 
(DORNELLES, 2001, p. 1008) 
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Capítulo 5- Jane Felipe 

Sexualidade, Gênero e Novas Configurações Familiares: Algumas 

Implicações para a Educação Infantil. 

 A sexualidade está presente e faz parte da nossa vida, podendo ser vista 

como “a base da curiosidade, a força que nos permite elaborar e ter ideias, bem 

como o desejo de ser amado e valorizado à medida que aprendemos a amar e 

a valorizar o outro.” (Britzman, 1998, p.162) (Pág. 61) 

 Apesar de toda a informação disponível à criança hoje, muitos pais se 

negam a discutir com ela questões ligadas a sexo e sexualidade, com receio de 

que isto vá despertar nela um comportamento precoce.[...] No entanto, ela 

elabora suas próprias teorias a respeito da sexualidade sem a autorização dos 

adultos e apesar dos empecilhos colocados pela cultura. (Britzman, 1998) (Pág. 

62) 

É possível trabalhar com o tema da sexualidade nas escolas infantis? 
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Nos últimos anos tem-se colocado no mercado muitos livros dirigidos ao 

público infantil que tratam de sexo e sexualidade, visando apresentar 

informações sobre este tema de forma clara e objetiva. Muitos deles, porém, 

trazem informações e conceitos distantes da realidade da criança, expressas 

não só nos textos, mas nas ilustrações (Felipe, 1997). Alguns livros são 

extremamente preconceituosos, na medida em que, por exemplo, enfatizam 

apenas um modelo de família-ocidental, branca, de classe média, heterossexual, 

em que prevalece a figura do pai, mãe e filho/a. Alguns textos chegaram mesmo 

a apontar o casamento como condição básica para a constituição da família, 

excluindo assim quaisquer outras formas possíveis de relacionamentos afetivos 

ou configurações familiares. (Pág. 64) 

Professoras ou vigilantes da sexualidade infantil? 

 No entanto, cabe também às educadoras e educadores diluir algumas 

barriras rigidamente estabelecidas em relação ao que seja apropriado para 

meninos e meninas. Afinal, vivemos num mundo em constante transformação e 

diversidade, cabendo também a escola infantil uma leitura atenta do que está à 

sua volta, que não permita que as diferenças entre as pessoas e os grupos se 

transformem em desigualdades, ferindo assim seus direitos fundamentais. (Pág. 

65) 

Capítulo 6- Maria Carmem Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn 

Organização do espaço e do tempo na escola infantil. 

 Organizar o cotidiano das crianças na escola infantil pressupõe pensar 

que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é antes 

de mais nada, o resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de crianças, a 

partir, principalmente, de suas necessidades. É importante que o educador 

observe o que as crianças brincam, como essas 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 tranquilas ou mais agitadas. 

Este conhecimento é fundamental para que a estruturação espaço-temporal 

tenha significado. Ao lado disto, também é importante considerar o contexto 

sociocultural no que se insere e a proposta pedagógica da instituição, que deverá 

lhe dar suporte. (Pág. 67) 
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A organização das atividades no tempo. 

 O cotidiano de uma escola infantil tem de prever momentos diferenciados 

que certamente não se organizarão da mesma forma para crianças maiores e 

menores. Diversos tipos de atividades envolverão a jornada diária das crianças 

e dos adultos: o horário da chegada, a alimentação, a higiene, o repouso, as 

brincadeiras- os jogos diversificados- como o de faz-de-conta, os jogos imitativos 

e motores, de exploração de materiais gráficos e plástico- os livros de história, 

as atividades coordenadas pelo adulto e outras. (Pág. 68) 

Atividades realizadas coletivamente pelas crianças. 

 Atividades que envolvem o cuidado e a saúde são realizadas diariamente 

nas instituições de educação infantil e não podem ser consideradas na dimensão 

estrita de cuidados físicos. A dicotomia, muitas vezes vivida entre o cuidar e o 

educar deve começar a ser desmistificada. Todos os momentos devem ser 

pedagógicos e de cuidados no trabalho com crianças de zero a seis anos. Tudo 

dependerá da forma como se pensam e se procedem as ações. (Pág. 70) 

O uso dos espaços internos. 

 Com relação a organização dos espaços internos, as salas, é fundamental 

partirmos do entendimento de que este espaço não pode ser visto como um pano 

de fundo e sim como parte integrante da ação pedagógica. Desde logo é 

importante ponderar que são fatores determinantes desta organização o número 

de crianças, a faixa etária, as características do grupo e o entendimento de que 

a sala de aula não é propriedade do educador e que, portanto, deverá ser 

pensada e organizada em parceria com o grupo de alunos e com os educadores 

que atuam com este grupo de crianças. [...] (Pág. 76) 

Capítulo 8- Vera Lúcia Bertoni dos Santos 

Promovendo o desenvolvimento do faz-de-conta na Educação Infantil. 

 Se por uma lado concordamos com os que pensam que na motivação dos 

jogos das crianças há algo que foge à compreensão racional dos adultos, por 

outro lado podemos dizer, sem medo de errar, que a causa de tamanha entrega 

e envolvimento por parte das crianças é o prazer, o divertimento que o brincar 

proporciona a elas. (Pág. 89) 
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 Sendo assim, propor que a educação infantil reflita sobre os jogos infantis 

é uma tarefa básica para que se possa estruturar uma ação pedagógica que 

respeite e propicie o desenvolvimento integral das crianças. (Pág. 89) 

 Para que se possa estimular o franco desenvolvimento do faz-de-conta, é 

preciso, em primeiro lugar, saber identificar as diferentes formas pelas quais 

essas atividades se manifestam. Ao longo do processo evolutivo dos jogos 

simbólicos, cujas primeiras manifestações podem ser observadas desde os 

primeiros meses de vida da criança, constata-se que em cada fase eles 

assumem características diferenciadas, que correspondem a diferentes 

necessidades e funções. É importante, portanto, que os adultos sejam capazes 

de observar e compreender cada uma dessas etapas para poderem realizar 

intervenções pedagógicas adequadas que respeitem as crianças como seres 

espontâneos e criativos. (Pág. 90) 

Os jogos de exercício. 

 À medida que adquire mais mobilidade, a criança amplia seu campo de 

exploração, pois já pode sentar-se e engatinhar, mantendo-se por mais tempo 

em uma mesma atividade. Surgem, então, os jogos de manipulação e os jogos 

de construção, ainda considerados jogos de exercício. (Pág. 91) 

 Nos jogos de construção, a criança coloca em ação sua inteligência 

prática através de ordenações sobre os objetos. Tais jogos são responsáveis por 

inúmeras aquisições primordiais para o desenvolvimento motor e intelectual do 

indivíduo tais como a classificação, a seriação, o equilíbrio, as noções de 

quantidade, tamanho e peso, bem como a discriminação de formas e cores. 

(Pág. 91) 

 Se, por um lado, observa-se que os jogos de exercício tendem a evoluir a 

noção de regra, por outro lado também se observa o início da simbolização, isto 

é, a presença da imagem mental na brincadeira. (Pág. 92) 

Os jogos simbólicos. 

 Vimos que o início dos jogos simbólicos ocorre a partir da aquisição da 

representação simbólica, impulsionada pela imitação. A criança bem pequena é 

capaz de imaginar; mais adiante, na etapa simbólica, a criança passa a imitar 
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modelos ausentes, ou seja, ela reproduz um modelo interiorizado (imaginado). 

(Pág. 92) 

Transposição. 

 Por volta dos dois anos de idade, a criança utiliza um objeto querendo 

simbolizar outro objeto, ou seja, ela age com um determinado objeto (real), mas 

utiliza-o como uma função (imaginária) diferente da habitual. (Pág. 93) 

Jogos de imitação. 

 Os jogos de imitação propriamente ditos ocorrem entre os dois e três anos 

de idade e caracterizam-se pela utilização do corpo todo. A criança assume 

papéis, imitando vozes, gestos e formas de locomoção, mas em seguida os 

abandona em favor de seu próprio comportamento, preponderando os seus 

traços principais. Ela não se limita à cópia nem à fidelidade aos modelos que 

representa, pois busca afirmação de si mesmo. (Pág. 94) 

Compensação. 

É quando a criança executa no faz-de-conta ações que não consegue 

realizar no cotidiano. Por incapacidade motora, falta de força física ou por 

imposição do adulto, a criança é privada de uma série de tarefas que despertam 

sua curiosidade, o que gera muita frustração. (Pág. 95) 

Liquidação. 

 Podemos dizer que o faz-de-conta é a forma como a criança reflete os 

valores e constrói sua visão do mundo. Num grupo de jogo convivem crianças 

providas de famílias distintas, com diferentes códigos de valores morais e 

culturais que se revelam durante o faz-de-conta. É importante que estejamos 

atentos para que possamos intervir pedagogicamente no sentido de superar 

preconceitos e proporcionar relações saudáveis e solidarias. (Pág. 95) 

Alguns aspectos essenciais ao desenvolvimento do faz-de-conta na 

educação infantil 

Disponibilidade material 
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 O professor deve estar atento às necessidades referentes à faixa etária 

das crianças, para poder, junto com elas, estabelecer uma organização do 

material que possibilite o acesso a todos. Crianças menores podem dispor de 

uma quantidade reduzida de material, enquanto as maiores, cuja capacidade de 

organização é maior, podem dispor de maior quantidade e variedade, podendo 

auxiliar na organização do mesmo. (Pág. 97) 

 A segurança é fundamental para que as crianças possam ter liberdade de 

movimentos; portanto, é preciso que os móveis sejam afastados para que as 

paredes, deixando livre a maior quantidade de espaço possível para o 

desenvolvimento das atividades. [...] (Pág. 98) 

O papel do adulto. 

 A primeira delas é a função de “observador” na qual o professor procura 

intervir o mínimo possível de maneira a garantir a segurança e o direito à livre 

manifestação de todos. A segunda função é a de “catalizador”, procurando, 

através da observação descobrir as necessidades e os desejos implícitos na 

brincadeira para enriquecer o desenrolar de tal atividade. É, finalmente, de 

“participante ativo” nas brincadeiras atuando como um mediador das relações 

que se estabelecem e das situações surgidas, em proveito do desenvolvimento 

saudável e prazeroso das crianças. (Pág. 98/99) 

Capítulo 9- Leni Vieira Dornelles 

Na escola infantil todo mundo brinca se você brinca. 

 Antigamente tínhamos a rua, os irmãos mais velhos, os primos, os tios, 

os avós que nos ensinavam as brincadeiras do seu tempo de criança. Hoje, na 

correria do cotidiano, quem para e brinca com as crianças? Isso não é nostalgia 

de um tempo feliz que vivi, mas constatações que faço na convivência com 

crianças e educadores/as. Muitas vezes, sem nos darmos de conta disso, 

deixamos as crianças o dia inteiro em frente à TV ou vídeos. Entramos nas 

escolas de educação infantil (creches e pré-escolas) e nos deparamos com as 

crianças, o dia inteiro assistindo à TV. [...] (Pág. 101) 

 Muitas vezes, porém, deixamos por conta das apresentadoras de TV o 

ensinamento de canções, danças, confecção de brinquedos... Por outro lado, 
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quantas crianças deste país têm nas ruas de suas vilas um espaço rico de 

atividades, brincadeiras e jogos que não podem ser usados nas salas de aula? 

Quantas parlendas, atividades, danças e canções as crianças aprendem na rua 

e não podem realiza-las nem falar sobre elas no espaço escolar? (Pág. 102) 

 Entender suas brincadeiras é possibilitar que representem papéis que 

escolheram para brincar independente do sexo. Que ela e eles possam brincar 

de casinha, boneca ou panelinhas, jogar futebol, saltar, correr, pular e subir em 

árvores. Brincar de herói ou bandido, recriando os heróis que fazem parte do seu 

cotidiano, de sua sociedade. (Pág. 102) 

A história do brincar nos tempos. 

 Estudos feitos sobre a história da infância nos mostram que a criança vê 

o mundo através do brinquedo. Para alguns autores, o brincar e o jogar 

documentam como o adulto coloca-se com relação à criança e mostram suas 

concepções e representações do sujeito criança. (Pág. 103) 

  A criança expressa-se pelo ato lúdico e é através desse ato que a infância 

carrega consigo as brincadeiras. Elas perpetuam e renovam a cultura infantil, 

desenvolvendo formas de convivência social, modificando-se e recebendo novos 

conteúdos; a fim de se renovar a cada nova geração. É pelo brincar e repetir a 

brincadeira que a criança saboreia a vitória da aquisição de um novo saber/fazer, 

incorporando-o a cada novo brincar. (Pág.103) 

Desde muito cedo se brinca 

 Desde muito cedo os bebês começam a conhecer o mundo. Isso depende 

das relações que constituem com os que estão à sua volta e como estes 

interagem com ele. É pelo brincar que as crianças se expressam e se 

comunicam. É através das brincadeiras que elas começam a experimentar e a 

fazer interações com os objetos e as pessoas que estão à sua volta. (Pág. 104) 

 Com está forma lúdica de brincar com o corpo ou com os materiais que 

estão ao alcance de bebês, se estará possibilitando o sugar, pegar, bater, 

agarrar ... É através do outro, pela sua voz, seu jeito, seu toque, sua palavra, 

gesto ou canção que o bebê será convidado a perceber, descobrir e conhecer 

de forma prazerosa o mundo que o rodeia. (Pág. 104) 
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Vamos brincar de rei-rainha? 

 Nesta forma de brincar mais do que simplesmente repetir modelos que 

ela observa, exercita diferentes papéis por ela vividos em suas relações com o 

outro. O que está presente na vida das crianças e adultos, certamente, estará 

presente em seus jogos e brincadeiras. Também fazer parte desse mundo e 

dessas representações as histórias dos livros com seus reis, rainhas e princesas. 

Quantas vezes ouvimos elas combinarem: “Agora eu era o rei.” “Eu sou a rainha.” 

E partilham papéis que fazem parte desse jogo imaginário de outros tempos e 

mundos sonhados. (Pág. 105) 

 As regras e normas assumidas no brincar fazem com que as crianças se 

comportem de forma mais avançada daquilo que na sua idade seria peculiar. 

Elas têm que se esforçar para exibir o comportamento mais semelhante possível 

do real. Isso as impulsiona, consequentemente, para além do seu 

comportamento atual. Executar com precisão o papel exigido no jogo de faz de 

conta é inclusive cobrado e fiscalizado pelas outras crianças que participam da 

brincadeira. É interessante observarmos como elas contribuíram socialmente “o 

modelo” de ser professor/a. Neste papel, precisam mandar fazer fila, xingar os 

outros, mandar fazer a tarefa ..., tudo é grito, tudo é mando. As Crianças 

incorporam sinais autoritários que historicamente têm feito parte do papel de ser 

professor/a representando na TV, revista em quadrinhos, filmes... (Pág. 106)   

Vamos brincar de escola ... 

 Convido vocês a entrarem comigo numa sala de educação infantil; lugar 

de toque, da descoberta, dos jogos, da fala, das canções, das brincadeiras. Uma 

sala de crianças pequenas contém muitos mundos, muitas realidades. 

Realidades que, muitas vezes, sem seres explicitadas, controlam e normatizam 

o agir espontâneo do corpo e das ações das crianças. (Pág. 106) 

Quem tá afim de brincar ... 

 Hoje as grandes corporações têm tomado conta de garantir às crianças o 

seu lazer, não importa de que comanda social elas provenham. [...] (Pág.107) 

 [...] Temos em nossas crianças um consumidor em formação, e a mídia 

tem se aproveitado disso com forte apelo à afetividade, à aventura e ao poder. 
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O apelo à aquisição pessoal, a realização do “sonho de consumo” faz parte da 

sua tessitura social em que se vive. Como aponta Andrade (1995) não só as 

crianças das creches pobres estão afetas a os apelos publicitários de consumo, 

mas também seus pais que, certamente, não tem aceso às geladeiras, carros e 

casas que lhes são oferecidos diariamente. Para estas crianças e pais sobra o 

resto dos outros. (Pág. 108)   
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-  Capitulo 5:  

Sexualidade, Gênero e Novas Configurações Familiares: Algumas Implicações para 
a Educação Infantil.  

Jane Felipe  

- Este tema tem sido cada vez mais discutido por especialistas leigos e figuras importantes 

da mídia, que vêm a publico dar depoimentos sobre suas preferências sexuais, fantasias, 

etc. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 61) 

-  Vivemos também um momento em que as crianças têm amplo acesso à informação. A 

mídia, através das propagandas, novelas, minisséries, programas de TV, inclusive aquelas 

dirigidas ao publico infantil, têm procurado explorar com bastante frequência cenas 

erotizadas dos mais diversos tipos. Alguns programas abordam a sexualidade de forma 

jocosa e discriminatória, como têm mostrado algumas pesquisas. É possível observar 

ainda o quanto homens e mulheres, meninos e meninas são vistos de forma estereotipada, 
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mostrando o homem como o agressivo, forte, racional, usado, empreendedor e a mulher 

como a passiva, frágil, sentimental. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 61) 

- Qual o papel que compete às creches e pré-escolas Diane da curiosidade infantil frente 

a sexualidade? Como administrar determinadas situações que ocorrem no espaço das 

escolas infantis, tais como masturbação infantil, o interesse que a criança demonstra pelo 

corpo do/a colega? Como lidar com a família que ainda hoje se negam a falar sobre sexo 

com seus filhos e filhas, não admitindo também que estas questões  sejam discutidas no 

espaço escolar? (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 62) 

- Em relação à escola infantil e mesmo em outras series do ensino fundamental é 

importante esclarecer aos pais ou responsáveis que tudo na escola pode ser transformado 

em tema de discussão, pois a criança tem o direito de questionar e ver quaisquer de suas 

duvidas esclarecidas. Portanto, os interesses e curiosidade das crianças precisam ser 

trabalhados de forma clara, objetiva, de acordo com a capacidade de compreensão que 

possuem. As crianças convivem diariamente com cenas de sexo, em casa ou na rua, sendo 

inclusive erotizadas precocemente, através, por exemplo, de musicas e coreografias que 

simulam relação sexual, orgasmos e varias outras situações eróticas. (CLAIDY e 

KAERCHER, 2001, p 62) 

- Nos últimos anos tem-se colocado no mercado muitos livros dirigidos ao publico infantil 

que tratam de sexo e sexualidade, visando apresentar informações sobre este tema de 

forma clara e objetiva. Muitos deles, porém, trazem informações e conceitos distantes da 

realidade da criança, expressas não só nos  textos, mas nas ilustrações (Felipe, 1997). 

Alguns livros são extremamente modelos de família-ocidental, branca, de classe media 

heterossexual, em que prevalece a figura do pai, mãe e filhos/a. Alguns textos chegam 

mesmo a apontar o casamento como condição básica para construção da família, 

excluindo assim quaisquer outras foras possíveis de relacionamento efetivos ou 

configurações familiares. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 64) 

- No entanto, cabe também ás educador e aos educadores diluir algumas barreiras 

rigidamente estabelecidas em relação ao que seja apropriado para meninas e meninos. 

Afinal, vivemos num mundo em constante transformação e diversidade, cabendo também 

à escola infantil uma leitura atenta do que esta à sua volta, que não permita que as 

diferenças entre as pessoas e os grupos se transformem em desigualdades, ferindo assim 

seus direitos fundamentais. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 65). 

Capitulo 6: 

Organização do Espaço e do Tempo na Escola Infantil 
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Maria Carmem Silveira Barbosa  

Maria da Graça Souza Horn  

- 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 é fundamental para que a estruturação espaço-

temporal tenha significado. Ao qual se insere e a proposta pedagógica da instituição, que 

devera lhe dar suporte. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 67) 

- O cotidiano de uma escola infantil tem de prever momentos diferenciados que 

certamente não se organizarão da mesma forma para crianças maiores e menores. 

Diversos tipos de atividades envolverão a jornada diária das crianças e dos adultos: o 

horário da chegada, a alimentação, a higiene, o repouso, as brincadeiras- os legos 

diversificados- como o de faz de conta, os jogos imiantivos e motores, de exploração de 

materiais gráficos e plásticos- os momentos, sejam eles desenvolvidos nos espaços 

abertos ou fechados, deverão permitir experiências múltiplas, que estimulem linguagens 

expressivas e possibilitem a interação com outras pessoas. (CLAIDY e KAERCHER, 

2001, p 68) 

- Atividades diversificadas para livre escolha: estas atividades permitem que as crianças 

escolham o que desejam fazer, desde que o ambiente em termos de materiais espaços o 

permita. É comum o entendimento, do nosso ponto de vista, equivocado, que neste 

momento a professora se livra da responsabilidade de intervir a acompanhar o que as 

crianças decidem fazer. Pelo contrario, entendemos ser este um momento adequado para 

interações e observações significativas do adulto junto às crianças. É importante que nos 

periódicos de jogos de livre escolha as crianças tenham o tempo para construir a 

brincadeira e desenvolvê-la. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 68 e 69) 

- atividades opcionais: são aqueles podemos propor tendo como referencia o interesse das 

crianças por algum fato ou acontecimento. São organizadas coletivamente, podendo se 

realizar em diferentes locais, dentro e fora da instituição. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, 

p  69) 

- atividades coordenadas pelo adulto: geralmente são organizadas pelo adulto e propostas 

para todo grupo. Estas ocasiões são importantes para se trabalhar a atenção, a 

concentração e a capacidade das crianças de atenderem propostas feitas coletivamente. 

Estas atividades podem se realizar tanto nos espaços internos como externos da escola. 

(CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 69). 

Capitulo 7  
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E Por Falar em Literatura...  

Gládis E. Kaercher 

- Às vezes no dia a dia da escola infantil esquecemos o quanto ouvir e contar historias é 

importante. Quando nos lembramos desta importância, transformamos. Nele, contadores 

de historia e ouvintes transformam-se em professores e alunos. A partir daí, definidos os 

papeis (um conta o oura ouve) encerra-se a possibilidade da partilha. (CLAIDY e 

KAERCHER, 2001, p 81). 

- Se observarmos atentamente, veremos que é destas práticas, de ouvir e contar historia 

que surge a nossa relação com a leitura e a literatura. Portanto, quanto mais acentuamos 

no dia a dia da Escola Infantil estes momentos, mais estaremos contribuindo para formar 

crianças que gostem de ler e vejam no livro, na leitura e na literatura uma fonte de prazer 

e divertimento. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 82) 

- [...] Para formar crianças que gostem de ler e veja na leitura e na literatura uma 

possibilidade de divertimento e aprendizagens precisou ter, nós adultos, uma relação 

especial com a literatura e a leitura: precisamos gostar de ler, ler com alegria, por 

diversão; brigando com o texto, discordando, desejando mudar o final da historia, enfim, 

costurando cada leitura, como um retalho colorido, à grande colcha de retalhos – colorida, 

significativa – que é a nossa historia de leitura. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 83). 

- É importante lembrar que aos dois anos, a criança domina a linguagem oral: compreende 

um numero expressivo de palavras, fala e comunica-se com os adultos e as demais 

crianças com grande facilidade, nessa fase, as palavras ganham destaque. [...] livros que 

contêm historias – breves, sem muitos personagens, com enredos simples – passam a 

chamar a atenção, porem ser de papel, preferencialmente papelão prensado, que é mais 

resistente e podem ter as bordas arredondadas (cortadas no formato desejado – formas 

geométricas, animais, objetos – e lixadas com lixa de unhas, para eliminar possíveis 

imperfeições que oferecem risco à criança). (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 84).  

- Ao redor dos três anos, os contos de fadas passam a despertar o interesse infantil: 

historias que auxiliam a criança a organizar as suas experiências de vida, lidar com receios 

e alegrias, com conquistas e perdas, enfim, com sentimentos contraditórios. Alem disso, 

os contos de fadas, com seus seres mágicos e seus finais exemplares (em que o mal é 

sempre punido) são historias que possibilitam às crianças de qualquer contexto – social, 

econômico, cultural, étnico, racial – a vivencia de uma experiência sem precedentes. 

(CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 85) 
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- Por fim, é sempre bom lembrar que a literatura é arte. Arte que se utiliza da palavra 

como meio de expressão para, de algum modo, dar sentido á nossa existência. Se nós, na 

nossa pratica cotidiana, deixarmos um espaço para que esta forma de manifestação 

artística nos conquiste seremos, com certeza, mais plenos de sentido, mais enriquecidos 

e mais felizes. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 87). 

Capitulo 8  

Promovendo o Desenvolvimento do Faz de Conta na Educação Infantil  

Vera Lúcia Bertoni dos Santos  

- O jogo espontâneo infantil possui, portanto, dois aspectos bastante interessantes e 

simples de serem observados: o prazer e, ao mesmo tempo, a atitude de seriedade comm 

que a criança se dedica à brincadeira. Por envolverem extrema dedicação e entusiasmo, 

os  jogos das crianças são fundamentais para o desenvolvimento de diferentes condutas e 

também para a aprendizagem de diversos tipos de conhecimentos. (CLAIDY e 

KAERCHER, 2001, p 89). 

- Para que se possa estimular o franco desenvolvimento do faz de conta, é preciso, em 

primeiro lugar, saber identificar as diferentes formas pelas quais essas atividades se 

manifestam. Ao longo do processo evolutivo dos jogos simbólicos, cujas primeiras 

manifestações podem ser observadas desde os primeiros meses de vida da criança, 

constata-se que em cada fase eles assumem características diferenciadas, que 

correspondem a diferentes necessidades e funções. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 

90).   

- [...] A criança bem pequena só é capaz de imitar um modelo que esteja presente, pois 

não é capaz de imaginar; mais adiante, na etapa simbólica, acriança passa a imitar 

modelos ausentes, ou seja, ela reproduz um modelo interiorizado (imaginado) (CLAIDY 

e KAERCHER, 2001, p 92). 

- De um ano e meio aos três anos: inicialmente a criança imita a si mesma, ou seja, executa 

ações fora de seu contexto (“fingir que esta dormindo” ou “comer de mentirinha”). A 

seguir, ela reflete no jogo as ações de seu cotidiano, manipulando seus bonecos ou bichos 

de pelúcia. Ao ver suas ações realizadas pelos objetos, a criança se distancia, podendo 

compreendê-las e assimilá-las. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 93). 

- Primeiras imitações do mundo adulto: a criança realiza imitações das ações que observa, 

utilizando modelos que estão próximos a ela. Oberva atentamente os gestos e as ações 

das pessoas e depois os reproduz de forma simplificada. Inicialmente, os modelos são os 

pais, os avós e quem mais forem do convívio diário da criança, depois os vizinhos, o dono 
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do armazém, o carteiro, os guardas de transito, e outros modelos retirados do mundo 

adulto. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 93). 

- Transposição: por volta dos dois anos de idade, a criança utiliza um objeto querendo 

simbolizar outro objeto, ou seja, ela age com um determinado objeto (real), mas utiliza-o 

com uma função (imaginaria) diferente da habitual. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 

93). 

- Jogos de imitação: os jogos de imitação propriamente ditos ocorrem entre dois e três 

anos de idade e caracterizam-se pela utilização do corpo todo. A criança assume papeis, 

imitando vozes, gestos e formas de locomoção, mas em seguida os abandona em favor, 

de seu próprio comportamento, preponderando os seus traços pessoais. Ela não se limita 

a copia nem à fidelidade aos modelos que representa, pois busca afirmação de si mesmo. 

(CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 94) 

- O faz de conta dos três aos quatro anos: por volta dos três anos, surge um tipo de jogo 

complexo, que se caracteriza pela elaboração de cenas interiras que vão ficando cada vez 

mais ricas e detalhadas. Nesta fase, a criança dedica longos momentos ao jogo solitário, 

criando monólogos e assumindo diferentes papeis. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 

94).  

- compensação: é quando a criança executa no faz de conta ações que não consegue 

realizar no cotidiano. Por incapacidade motora, falta de força física ou por imposição do 

adulto, a criança é privada de uma serie de tarefas que despertam sua curiosidade, o que 

gera muita frustração. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 95). 

- Liquidação: nesse tipo de jogo, a criança busca superar situações desagradáveis. É como 

se ela zombasse de suas próprias limitações e isso as enfraquecesse. Sensações de medo, 

dor ou tensão podem ser superadas ao serem vivencias através da fantasia. (CLAIDY e 

KAERCHER, 2001, p 95). 

- A intenção de realismo dos quatro aos sete anos: a crescente busca de aproximação ao 

real vai caracterizar os jogos simbólicos daqui para frente. A criança tendera a imitar de 

forma mais coerente, procurando adequar seus movimentos corporais, sua expressão 

vocal e a composição de cenários adequada aos papeis que representa, buscando copiar, 

tanto quanto possível, os modelos reais. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 95). 

Capitulo 9: 

Na Escola Infantil todo Mundo Brinca se Você Brinca 

Leni Vieira Dornelles  
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- Muitas vezes, porem, deixamos por conta das apresentadoras de TV o ensinamento de 

canções, danças, confecções de brinquedos... Por outro lado, quantas crianças deste País 

têm nas ruas de suas vilas um espaço rico de atividades, brincadeiras e jogos que não 

podem ser usados na sala de aula? Quantas parlendas, atividades, danças e canções as 

crianças aprendem na rua e não podem realizá-las nem falar sobre elas no espaço escolar? 

(CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 101).  

- Entender suas brincadeiras é possibilitar que representem os papeis que escolheram para 

brincar independente do sexo. Que elas e eles possam brincar de casinha, boneca ou 

panelinhas, jogar futebol, saltar, correr, pular e subir em árvores. Brincar de herói ou 

bandido, recriando os heróis que fazem parte do seu cotidiano, de sua sociedade. 

(CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 102). 

- Estudos feitos sobre a história da infância nos mostra que a criança vê o mundo através 

do brinquedo. Para alguns autores, o brincar e o jogar documentam como o adulto coloca-

se com relação à criança e mostram suas concepções e representações do sujeito criança. 

(CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 103). 

- É através do jogo e pelo brinquedo que a criança vai constituindo-se como sujeito e 

organizando-se: o bebezinho aproxima e afasta os brinquedos, olha os objetos suspensos 

no seu berço e acompanha seu deslocamento, entra pegar algo para botar na boca, tenta 

acertar o brinquedo na caixa, tira e bota muitas vezes os brinquedos da gaveta... A criança 

para primeira das brincadeiras com o seu corpo para, aos poucos, ir diferenciando os 

objetos ao seu redor (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 104). 

- muitas vezes o seu jogo é ocupado o tempo inteiro pela definição de papéis (o que cada 

um vai ocupar na brincadeira). Quando tudo isso se define elas passam para a montagem 

de outra e nova brincadeira, pois o jogo mesmo era de definir quem vai ser o quê. 

(CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 105).  

- Hoje as grandes corporações têm tomado conta de garantir as crianças o seu lazer, não 

imporá de que camada social elas provenham. Se fizerem parte da camada mais pobre da 

população, sempre é lançada no mercado uma imitação do brinquedo, assim todas elas 

são de alguma forma atingida. A mídia, as novas tecnologias são o que de mais forte 

incide nas brincadeiras e brinquedos das crianças. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 

107). 
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Capítulo 5. Sexualidade, Gênero e Novas Configurações Familiares: 
Algumas Implicações para a Educação Infantil. 

Autora: Jane Felipe 

- A sexualidade está presente e faz parte da nossa vida, podendo ser vista como “a base 
da curiosidade, a força que nos permite elaborar e ter ideias, bem como o desejo de ser 
amado e valorizado à medida que aprendemos a amar e a valorizar o outro” ( Britzman, 
1998,p.162). (CRAIDY, p.61) 

- Vivemos também um momento em que as crianças têm tido amplo acesso a informação. 
A mídia, através das propagandas, novelas, minisséries, programas de TV, inclusive 
aqueles dirigidos ao público infantil, têm procurado explorar com bastante frequência 
cenas erotizadas dos mais diversos tipos. (CRAIDY, p.61) 

- Outro aspecto que merece atenção diz respeito às imagens transmitidas pelos veículos 
de comunicação com relação às mulheres. Quando não aparecem associadas a um mero 
objeto sexual, são retratadas de forma infantilizada, a exemplo das apresentadoras de 
programas infantis. ( CRAIDY,p ,61) 

- Qual o papel que compete às creches e às pré-escolas diante da curiosidade infantil 
frente à sexualidade? Como administrar determinadas situações que ocorre no espaço das 
escolas infantis, tais como masturbação infantil, o interesse que a criança demonstra pelo 
corpo do/a colega? Como lidar com famílias que ainda hoje se negam a falar sobre sexo 
com seus filhos e filhas, não admitindo também que estas questões sejam disutidas no 
espaço escolar? (CRAIDY, p.62) 

- Portanto, os interesses e curiosidades das crianças precisam ser trabalhados de forma 
clara, objetiva, de acordo com a capacidade de compreensão que possuem. (CRAIDY, 
p.62) 
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- Alguns textos chegam mesmo a apontar o casamento como condição básica para a 
constituição da família, excluindo assim quaisquer outras formas possíveis de 
relacionamentos afetivos ou configurações familiares. (CRAIDY, p.64) 

- Muitas professoras tomam para si a responsabilidade da vigilância diante da possível 
orientação sexual das crianças, especialmente quando se trata de meninos. (CRAIDY, 
p.64) 

- No entanto, cabe também às educadoras e aos educadores diluir algumas barreiras 
rigidamente estabelecidas em relação ao que seja apropriado para meninas e meninos. 
(CRAIDY, p.65) 

 

Capítulo 6. Organização do Espaço e do Tempo na Escola Infantil 

Autoras: Maria Carmen Silveira Barbosa e Maria da Graças Souza 
Horn 

- Organizar o cotidiano das crianças na Escola Infantil pressupõe pensar que o 
estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, antes de mais nada, o 
resultado de leitura que fazemos do nosso grupo de crianças, a partir, principalmente, de 
suas necessidades. (CRAIDY, p.67) 

- A forma de organizar o trabalho deve possibilitar o envolvimento das crianças em sua 
construção, que terá dimensões diferentes se tornarmos como referência a idade das 
mesmas. Com as crianças bem pequenas, por exemplo, é fundamental observamos sua 
linguagem, que se manifesta através dos gestos, olhares, choro... Nas maiores, é possível 
dialogar e compartilhar combinações. (CRAIDY, p.67) 

- Atividades diversificadas para livre escolha: Estas atividades permitem que as 
crianças escolham o que desejam fazer, desde que o ambiente em termos de materiais e 
espaços o permita. (CRAIDY, p.68)  

- Atividades opcionais: São aquelas que podemos propor tendo como referência o 
interesse das crianças por algum fato ou acontecimento. São organizadas coletivamente, 
podendo se realizar em diferentes locais, dentro e fora da instituição. (CRAIDY, p.69) 

- Atividades coordenadas pelo adulto: Geralmente são organizadas pelo adulto e 
propostas para todo grupo. Estas ocasiões são importantes para se trabalhar a atenção, a 
concentração e a capacidade das crianças de atenderem propostas feitas coletivamente. 
(CRAIDY, p.69) 

- Atividades que envolvem o cuidado e a saúde são realizadas diariamente nas instituições 
de educação infantil e não podem ser consideradas na dimensão escrita de cuidados 
físicos. (CRAIDY, p.70) 

- Todos os momentos podem ser pedagógicos e de cuidados no trabalho com crianças de 
zero a seis. Tudo dependerá da forma como se pensam e se procedem às ações. (CRAIDY, 
p.70) 
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- Ao pensarmos no espaço para as crianças devemos levar em consideração que o 
ambiente é composto por gosto, toque, sons e palavras, regras de uso do espaço, luzes e 
cores, adores, mobílias, equipamentos e ritmos de vida. Também é importante o educador 
as crianças no sentido de observar, categorizar, escolher e propor, possibilitando- ilhes 
interações com diversos elementos. Nesse sentido, podemos pensar.  ( CRAIDY,p .73) 

- Nos Odores. O nosso próprio cheiro, o cheiro das crianças, o cheiro da família, o cheiro 
da creche em seus diferentes lugares: banheiro (banho, perfume), cozinha (temperos), 
horta, pomar, no canteiro de flores, o cheiro dos brinquedos e dos diferentes materiais. ( 
CRAIDY,p .73) 

- Nos Ritmos. Os ritmos do dia-a-dia mudam com o passar do tempo/ idade: espaço da 
chegada e da saída como um lugar de comunicação com os pais, famílias e comunidade, 
o espaço do repouso (camas, colchonetes, cadeiras de balanço, mobílias e uma estrutura 
como casinha, castelo ou grutas, para incitar a imaginação e para separar a área da sala 
das atividades da área de dormir); o espaço da alimentação: no refeitório que pode ser 
organizado como uma sala de jantar, com ajudantes, com carrinhos, bandejas, jarras de 
água, talheres, guardanapos, o pátio aberto, o pátio coberto, etc. ( CRAIDY,p .73) 

- Com relação à organização dos espaços internos, as salas, é fundamental partirmos do 
entendimento de que este espaço não pode ser visto como um pano de fundo e sim como 
parte integrante da ação pedagógica. (CRAIDY, p.76) 

 

Capítulo 7.  E Por falar em Literatura... 

Autora: Gládis E. Kaercher 

- Às vezes, no dia-a-dia da Escola Infantil esquecemos o quanto ouvir e contar histórias 
é importante. Quando lembramos esta importância, transformamos este momento de 
partilha- que é o ato de ouvir e contar- em algo estranho. (CRAIDY, p.81) 

- Quando depois íamos contar para nossos amigos a história de alguém nos contara 
exercíamos o papel de contadores; nossos amigos contavam para os amigos deles e, assim 
por diante. Era uma brincadeira em que os papéis estavam sempre se invertendo: ora um, 
ora outro contava; ora outro ouvia. (CRAIDY, p.82) 

- Portanto, acreditamos que somente iremos formar crianças que gostem de ler e tenham 
uma relação prazerosas com a leitura se propiciarmos a elas, desde muito cedo, um 
contato frequente e agradável com objeto livro e com o ato de ouvir e contar histórias, em 
primeiro lugar e, após, com o conteúdo desse objeto, a história propriamente dita- com 
seus textos e ilustrações. (CRAIDY, p.82) 

- Isto equivale dizer que tornar o livro parte integrante do dia-a-dia das nossas crianças é 
o primeiro passo para iniciarmos o processo de sua formação como leitores. (CRAIDY, 
p. 83) 
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- Contudo, é preciso entender que também nós, adultos, precisamos construir o nosso 
percurso de leitores e que, como todas as coisas belas da vida, isso exige paciência, 
carinho, dedicação e cuidado. Exige um tempo que é único, que varia de pessoa para 
pessoa e que deve ser respeitado. (CRAIDY, p.83) 

- Quando estamos trabalhando com uma criança pequena, de até dois anos, precisamos 
perceber que é através dos sentidos, e das informações aprendidas através deles, que ela 
irá compreender o mundo que a cerca (e a literatura faz parte deste mundo). Assim, tudo 
que puder ser cheirado, ouvido, isto, tocado ou saboreado terá uma grande importância. 
(CRAIDY, p.84) 

- É importante lembrar que, aproximadamente aos dois anos, a criança domina a 
linguagem oral: compreende um número expressivo de palavras, fala e comunica-se com 
os adultos e as demais crianças com grande facilidade. (CRAIDY, p.84) 

- A participação da criança nesses rituais de leituras permite que ela vá construindo o seu 
próprio modelo, vivencie esta experiência e a percepção de que cada um encontra o seu 
jeito, o modo que mais ilhe agrada ( para uns, por exemplo, ler deitado é um horror. Para 
outros, é maravilhoso). (CRAIDY, p.85) 

 

Capítulo 8. Promovendo o Desenvolvimento do Faz-de-Conta na 
Educação Infantil 

Autora: Vera Lúcia Bertoni dos Santos 

- O jogo espontâneo infantil possui, portanto, dois aspectos bastante interessantes e 
simples de serem observados: o prazer e, ao mesmo tempo, a atitude de seriedade com 
que a criança se dedica à brincadeira. ( CRAIDY,p .89) 

- Propor que a escola infantil reflita sobre os jogos infantis é uma tarefa básica para que 
se possa estruturar uma ação pedagogia que respeite e propicie o desenvolvimento 
integral das crianças. (CRAIDY, p.89) 

- A capacidade de representação dramática do ser humano não está presente nos recém- 
nascidos nem nos animais. A partir do momento em que a criança torna- se capaz de 
imaginar, ela passa a desenvolver diferentes formas de expressão como a oralidade, a 
expressão plástica, a música e a expressão dramática, através das quais estabelece 
relações com o mundo. (CRAIDY, p.90) 

- Para que se possa estimular o franco desenvolvimento do faz-de-conta, é preciso, em 
primeiro lugar, saber identificar as diferentes formas pelas quais essas atividades se 
manifestam. (CRAIDY, p.90) 

- Permita que a criança manipule diferentes tipos de substâncias de diferentes densidades 
e texturas como areia, barro, farinha, água, etc., zelando pela segurança delas, mas sem 
preocupação excessiva com a sujeira. (CRAIDY, p.91) 

- A criança realiza imitações das ações que observa, utilizando modelos que estão 
próximos a ela. Observando atentamente os gestos e as ações das pessoas e depois os 
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reproduz de forma simplificada. Inicialmente, os modelos são os pais, os avós e quem 
mais for do convívio diário da criança, depois os vizinhos, o dono do armazém, o carteiro, 
o guarda de trânsito, e outros modelos retirados do mundo adulto. (CRAIDY, p.93) 

- É importante que as crianças possam apreciar espetáculos teatrais. Cabe ao professor 
assistir aos espetáculos infantis e selecionar aqueles que mais se adaptam à faixa ataria e 
aos interesses de sua turma.  (CRAIDY, p. 99) 
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Capitulo9 

Na Escola Infantil todo mundo Brinca se você Brinca 

Leni Vieira Dornelles 

 

- É comum ouvirmos queixas dos pais, mães e educadores/as que as crianças hoje em dia 
não sabem mais brincar. Dizem que na hora do recreio, principalmente, só correm e 
brigam. Pergunto: quem para e brinca hoje com as crianças? Quem as ensina a brincar?   
(Leni Vieira Dornelles, p. 101, 2001). 

- Antigamente tínhamos a rua, os irmãos mais velhos, os primos, os tios, os avós que nos 
ensinavam as brincadeiras do seu tempo de criança. Hoje, na correria do cotidiano, quem 
para e brinca com as crianças? Isso não é nostalgia de um tempo feliz que vivi, mas uma 
constatação que faço na convivência com crianças e educadores/as. Muitas vezes, sem 
nos darmos conta disso, deixamos as crianças o dia inteiro em frente à TV ou vídeo. 
Entramos nas escolas da educação infantil (creches e pré-escolas) e nos deparamos com 
as crianças o dia inteiro assistindo a TV. Quantas vezes  o seu recreio é substituído por 
vídeo e TV, porque o dia está frio ou nublado? Não seria legal convidarmos as crianças 
para entrarem num mundo ‘’mágico’’?  Sentar com elas num canto da sala e ouvir na 
penumbra, história e lendas, canções e poemas? Ou quem sabe fazer bolinho de chuva e 
depois saboreá-lo olhando a geada pela janela? Talvez confeccionarmos dobraduras de 
barcos e pela janela vê-lo sumir na chuva. Podemos também, sentar num canto da sala e 
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bordar, costurar, fazer uma bela colcha  de retalhos que ira para cada casa para ser 
enfeitada pelas famílias, um boneco de pano, um carro de lata, um fantoche...( Leni Vieira 
Dornelles, págs. 101, e 102, 2001). 

- Seria interessante recriar espaços para jogos espontâneos como: canto de boneca, 
biblioteca, teatro, blocos de madeira... Curtir jogos e brincadeiras de pátio como: jogos 
de tiro ao alvo, boliche, corrida do saco, corrida com a colher, com empecilhos, com 
limite de espaço e tempo, ovo podre, cantigas de roda... Policia e ladrão. Brincar com 
palavras através de trava-língua (O peito do Pedro... – O rato roeu... – O tigre...), caça 
palavras, o que é- o que é, carta enigmática, diagrama, pictograma, dominox, poesias, 
paródias... ou seja, milhares de outras brincadeiras que fazíamos quando éramos pequenos 
e que as crianças recriam com cara de seu tempo. Garanto que todo mundo brinca se 
você brinca. (Leni Vieira Dornelles, p. 103, 2001). 

 

A História do Brincar nos Tempos 

- Estudos feitos sobre a história da infância nos mostram que a criança vê o mundo através 
do brinquedo. Para alguns autores, o brincar e o jogar documentam como o adulto coloca-
se com relação à criança e mostram suas concepções e representações do sujeito criança. 
. (Leni Vieira Dornelles, p. 103, 2001). 

- O jeito de lidar, organizar, propor, respeitar e valorizar as brincadeiras das crianças 
demonstram, através da história da infância, o entendimento que se tem das crianças. O 
que se observa ao longo desta narrativa é que sempre existiram formas, jeitos e 
instrumentos para se brincar, como por exemplo: a bola, roda de pena, o papagaio 
(pandorga), jogar pedrinha na água... brinquedos e formas de brincar muito antigos. . 
(Leni Vieira Dornelles, p. 103, 2001). 

- A criança expressa-se pelo ato lúdico  e é através desse ato que a infância  carrega 
consigo as brincadeiras. Elas perpetuam e renovam a cultura infantil, desenvolvendo 
formas de convivência social, modificando-se e recebendo novos conteúdos, fim de se 
renovar a cada nova geração. É pelo brincar e repetir a brincadeira que a criança saboreia 
a vitória da aquisição de um novo saber fazer, incorporando-o a cada novo brincar. . (Leni 
Vieira Dornelles, p. 103, 2001). 

- Estão sendo incorporados aos jogos infantis os brinquedos eletrônicos como os 
videogames, carros com controle remoto, minigames... eles fazem parte das novas 
tecnologias do brincar. Precisamos, enquanto educadores/as nos debruçar sobre eles, para 
que possamos compreender como as crianças constituem-se crianças através desses novos 
brinquedos. . (Leni Vieira Dornelles, p. 103, 2001). 

 

 

Desde Muito Cedo se Brinca 

- Como vimos anteriormente, sempre que se fala em crianças pensa-se em brinquedos, 
brincadeiras e jogos. A brincadeira é algo que pertence à criança, à infância. Através do 
brincar a criança experimenta, organiza-se , regula-se, constrói normas para si e para o 
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outro. Ela cria e recria a cada nova brincadeira, o mundo que a cerca. O brincar é uma 
forma de linguagem que a criança usa para compreender e interagir consigo, com o outro, 
com o mundo. (Leni Vieira Dornelles, p. 104, 2001). 

 

Vamos Brincar de Rei-Rainha? 

- É através do faz- de--conta que a criança tem a possibilidade de experimentar diferentes 
papéis sociais que conhece e vivencia no cotidiano de suas histórias de vida. Como nos 
fala Oliveira (1993), no brinquedo de faz-de-conta mais do que repetir um modelo de 
ação que ela observa ocorrer envolvendo um adulto e uma criança, ela exercita um papel 
de adulto, vivenciado por ela na idade adulto-criança e esta seria também a forma de a 
criança poder compreendê-lo. (Leni Vieira Dornelles, p. 105, 2001). 

 

Vamos Brincar de Escola 

Convido vocês a entrarem comigo numa sala de educação infantil; lugar do toque, da 
descoberta, dos jogos, da fala, das canções, das brincadeiras. Uma sala de crianças 
pequenas contem muitos mundos, muitas realidades. Realidades que, muitas vezes, sem 
serem explicitas, controlam e normatizam o agir espontâneo do corpo e das ações das 
crianças. . (Leni Vieira Dornelles, p. 106, 2001). 

- (...) Parece que tudo, na escola infantil, esta sendo excessivamente pedagogizado, 
perdendo-se a ideia de prazer, que esta inerente em cada atividade da criança. O prazer 
do brincar e esquecemos que: olhar, curtir, tocar, experimentar faz parte da criança. O 
prazer do brincar e esquecemos que: olhar, curtir, tocar, experimentar faz parte do ser 
criança, faz parte da descoberta na infancia e da construção de novos sujeitos-criança. . 
(Leni Vieira Dornelles, p. 107, 2001). 

 

Quem tá a fim de Brincar... 

- Não é assim que as crianças chegam umas pras outras: ’’ tá a fim de brincar de que... ‘’ 
Para uma camada da população, as crianças brincam em seus quartos com a TV o tempo 
todo ligada; brincam com seus games, jogam em seus computadores. Praticamente lhes é 
impossível brincar na rua, subir em árvores, jogar bola no quintal, tomar banho no rio, 
usar seu botoque... Seu brincar hoje é diferente. (Leni Vieira Dornelles, p. 107, 2001). 

- Existe, na grande indústria de brinquedos, toda uma denominação cultural, social, étnica 
que muitas educadoras ainda não se deram conta e acabam fortalecendo esta forma de 
pensar e induzir as crianças ao consumo. (Leni Vieira Dornelles, p. 108, 2001). 

- Talvez seja o momento de resgatarmos o prazer do estar brincando juntos, afetos, 
solidariedades, compreensões que só as brincadeiras com o outro pode nos proporcionar. 
E, nesse resgate, buscamos como educador/as que somos, novos modos de educação que 
garantam que o brincar faz parte da criança. (Leni Vieira Dornelles, p. 108, 2001). 
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Capítulo10 

Os Materiais Artísticos na Educação Infantil 

Paola Basso Menna Barreto Gomes 

 

 

- As crianças aprendem desde seus primeiros momentos neste mundo. Educar crianças 
com pouca idade não é apenas dar alimento e tomar os cuidados necessários. Junto com 
carinho e cuidados higiênicos é fundamental que as crianças pequenas recebam estímulos 
que desenvolvam seus sentidos e posteriormente sua intelectualidade. O trabalho artístico 
é importante para que as crianças aprendam a explorar o mundo à sua volta. Existem 
inúmeros materiais que utilizamos como recurso de expressão, que nos auxiliam a criar 
coisas e a colocar um pouco daquilo que somos no mundo. Um toco de carvão ou esmo 
um graveto para se riscar terra ou areia tem função idêntica à do lápis. Iniciar o ensino 
das artes visuais não significa apenas oferecer lápis, canetas, argila, massa de modelar, 
etc. (Paola Basso Menna Barreto Gomes, p.109, 2001)  

 

 O Espaço Adequado 

- Certamente nenhuma criança, por menor que seja, pode sair por aí lambuzando e 
riscando tudo simplesmente porque esse ato é expressivo. Desde bebê precisa conhecer 
os limites e com um ano de idade já pode entender os espaços reservados para o trabalho 
artístico. Em uma sala de aula, mesas com as proporções das crianças são essenciais para 
o manejo da maior parte das técnicas, porém outros espaços devem ser explorados a fim 
de que a relação corpórea entre a criança e seu trabalho seja diversificada. (...) Também 
é importante que as crianças possam desenvolver suas pinturas e desenhos verticalmente, 
em paredes escolhidas para serem pintadas ou painéis feitos especialmente para esse fim. 
É melhor que a criança pinte ou desenhe sobre papéis protetores de parede, de tamanho 
grande, que são colocados no loca escolhido e depois removidos do que pintar 
diretamente sobre a parede. (...). Em casa, também é adequado que a criança tenha um 
canto específico para a arte, com uma mesinha, ou uma parede para afixar papéis ou 
mesmo um espaço no chão onde possa fazer seus trabalhos e expressar seus gestos. (Paola 
Basso Menna Barreto Gomes, p.110, 2001). 

 

 

As Superfícies 
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- Além da delimitação de locais apropriados, a criança começa a aprender em quais as 
superfícies ou objetos pode fazer as suas marcas. O objeto ou a superfície designada para 
ser trabalhada se chama suporte. (Paola Basso Menna Barreto Gomes, p.110, 2001).  

- Para trabalhar sobre o papel ou sobre sucata, as crianças precisam de materiais. Os 
instrumentos são as ferramentas, como, por exemplo, o pincel, a tesoura,  e as substâncias 
são os materiais que os instrumentos conduzem, como as tintas e as colas. Os elementos 
de aplicação são as infinitas coisas possíveis de serem acrescidas em um trabalho, desde 
fitas adesivas, pedaços de sucatas, cascas de lápis, sementes, pêlos, botões, alfinetes, 
pregos e o que mais nossa imaginação sugerir. (Paola Basso Menna Barreto Gomes, 
p.112, 2001).  

 

Os Instrumentos 

As Massas e as Substâncias  

Elementos de Aplicação  

O Corpo da Criança Durante o Trabalho 

 

- Mesmo depois de dominar o manejo do pincel, as crianças tendem a pintar as mãos e o 
rosto. Muitas vezes, a criança tem necessidade de colocar seu corpo na atividade 
expressiva, não apenas carimbando sua mão, como também riscando-se com hidrocor, 
passando cola nas mãos (adoram descascar cola seca sobre a pele), colocando 
instrumentos e substâncias na boca, aplicando elementos sobre a pele e encostando seu 
corpo em superfícies molhadas e texturizadas. (...). As roupas das crianças dificilmente 
ficam limpas após um trabalho artístico feito com envolvimento, principalmente quando 
utilizamos substancias. (...). O ideal é que a criança possua algumas roupas que possa 
manchar um ‘’uniforme para as artes’’, em relação ao qual se sinta confortável e 
despreocupada. . (Paola Basso Menna Barreto Gomes, p.120, 2001).  

 

Organização do Espaço 

- Desde cedo as crianças podem ser incentivadas na preservação do patrimônio e na 
racionalização dos recursos. O respeito pelas fontes naturais da matéria-prima, que 
transformamos nos materiais de trabalho de nosso cotidiano, inicia-se pelo respeito por 
esses próprios materiais, evitando desperdícios e reutilizando ou reciclando despojos. 
Sem esses cuidados, é mais difícil que os próprios trabalhos resultantes da ação sobre 
estes materiais sejam valorizados como produto de expressão. (Paola Basso Menna 
Barreto Gomes, p.121, 2001). 

  

 

 



139 
 

 

 

 

Capitulo11 

Práticas Musicais na Escola Infantil 

Leda de Albuquerque Maffioletti 

 

 

- O cotidiano da Educação Infantil é repleto de atividades musicais, algumas tão 
conhecidas que já fazem parte do repertório usual das escolas. (Leda de Albuquerque 
Maffioletti, p. 123, 2001).  

- Com relação às atividades musicais, parece que os avanços da psicologia e do 
desenvolvimento infantil não conseguem modificar a prática docente. As regularidades 
observadas diariamente são incorporadas como absolutamente normais, enquanto os 
conhecimentos novos são ignorados e rejeitados pelo pensamento habitual. (Leda de 
Albuquerque Maffioletti, p. 125, 2001). 

 

Os Sons do Cotidiano das Crianças 

- As manifestações de alegria, como sorrir, bater palmas, movimentar o corpo, balançar 
os braços, gritar... são aprendidas e reproduzidas pelas crianças. Considerando que se 
divertir é uma manifestação cultural- povos diferentes riem de coisas diferentes – 
precisamos compreender o contexto no qual ‘’rebolar o bumbum’’ passa a ser um 
divertimento para crianças pequenas.  (Leda de Albuquerque Maffioletti, p. 127, 2001). 

 

Procurando o Diálogo Sonoro 

 

- Muitas vezes não sabemos o que fazer quando vemos uma criança brincar e cantarolar 
distraidamente. Fazemos de conta que não estamos ouvindo, estimulamos ou mandamos 
que fique quieta?  Sem interromper seu improviso, poderíamos tentar um diálogo, 
buscando sintonia através do próprio som. Com a mesma espontaneidade da criança, 
poderíamos entrar no seu brinquedo, improvisando sobre o mesmo tema, procurando 
manter o mesmo ritmo, mesmo tipo de melodia, como se buscássemos um acordo... Vale 
a pena tentar, a linguagem não verbal é uma forma de comunicação muito presente entre 
as crianças, o improviso musical pode ser uma possibilidade de dialogarmos com crianças 
muito pequenas. (...).  (Leda de Albuquerque Maffioletti, p. 128, 2001). 

 

Mas eu sou Desafinada... 
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- Em primeiro lugar vamos rever o conceito de afinação, para que fique bem claro 
‘’desafinar’’ não é o mesmo que ‘’ser desafinada... ’’ Ser desafinada faz referência a um 
estado permanente e imutável. É um conceito estático que pode nos inibir. Pensando bem, 
sabemos que algumas pessoas confundem certos tons de azul com tons de verde. Com 
muita facilidade, é possível confundir pequenas diferenças sonoras, resultando na 
chamada desafinação. (Leda de Albuquerque Maffioletti, p. 129, 2001). 

 

Dando Significado Aos Sons... 

 

- Uma música poderá nascer: o compositor tem uma ideia, às vezes uma pequena melodia, 
que poderá ser aumentada com o uso de repetições ou acréscimo de outras notas. 
Trabalhando sua ideia, o compositor poderá fazer variações, modificar o ritmo sem mexer 
na melodia, ou variar a melodia fazendo o mesmo desenho melódico com outras notas. 
(...).  (Leda de Albuquerque Maffioletti, p. 129, 2001). 

- Em contato com a música, a criança precisa aprender que um som pode se combinar 
com outro som, mas, principalmente, que é possível imprimir significado aos sons. É isso 
que fara dela um ser humano capaz de compreender os sons de sua cultura e de se fazer 
entender pelo uso deliberado dessas aprendizagens nas trocas sociais. (Leda de 
Albuquerque Maffioletti, p. 130, 2001). 

 

Musica Não É Só Cantar... 

- As crianças precisam ter experiências concretas com objetos que imitam sons, 
instrumentos musicais ou outros e formar um vocabulário específico para se referir a 
eventos sonoros. O manuseio de objetos sonoros cria situações em que será possível 
agrupar ou separar sons, classificar e seriar. Além disso, às características temporais do 
som, as noções de sequência: ‘’antes’’, ‘’agora’’, ‘’depois’’; duração: ‘’muito tempo’’, 
‘’inicio’’, ‘’mio’’ e ‘’final’’ são algumas das  aprendizagens que o trabalho com 
instrumentos musicais propicia. (Leda de Albuquerque Maffioletti, p. 131, 2001). 

 

Afinal, não é Imitando que a Criança Aprende? 

- Muitos questionamentos já foram realizados no sentido de defender a criatividade e a 
individualidade da criança. Ao mesmo tempo em que se condena as cópias sempre iguais 
dos modelos apresentados, reconhece-se que muitas aprendizagens se dão pela imitação, 
que é responsável por inúmeras aprendizagens sociais. Fica então a dúvida sobre qual tipo 
de imitação traz benefícios para a criança, e quais atividades precisam ser evitadas. (Leda 
de Albuquerque Maffioletti, p. 132, 2001). 
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Capitulo12 

Conversando, Lendo e Escrevendo com as Crianças na Educação Infantil 

Gabriel de Andrade Junqueira Filho 

 

 

A Linguagem Oral 

- Muitos pais e adultos têm a curiosidade de saber qual o trabalho que se realiza junto às 
crianças pequenas enquanto elas não falam, revelando, de algum modo, o pressuposto de 
que a fala é um a priori, um pré-requisito para que se inicie a interação entre a criança e 
o adulto, seja em casa ou no espaço da creche ou da pré-escola. (...). (Gabriel de Andrade 
Junqueira Filho, p.135, 2001). 

- O desenvolvimento da linguagem oral, portanto, não se dá nem natural nem 
magicamente, mas através da qualidade da interação do adulto com a criança, da interação 
entre as próprias crianças, inclusive, dos momentos em que as crianças passam diante da 
televisão. (Gabriel de Andrade Junqueira Filho, p.136, 2001). 

 

A Televisão e o Vídeo 

 

-Nos dias de hoje, a televisão te sido uma companhia frequente na vida de nossas crianças, 
ocupando muitas vezes o lugar da companhia do pai e da mãe, seja com o consentimento, 
com a negligência ou falta de recursos das próprias famílias. Estruturadas em outros 
moldes, as famílias de hoje nem sempre contam com o pai e a mãe; muitas vezes, as 
crianças são criadas por uma terceira pessoa da família, como uma avó, por exemplo; ou, 
então, enquanto os adultos da casa trabalham, elas ficam aos cuidados de uma vizinha, 
que, não raro, é poucos anos mais velha que as próprias crianças. (Gabriel de Andrade 
Junqueira Filho, p.139, 2001). 

 

Lendo e Escrevendo com as Crianças 

 

- Não é por acaso o emprego, no gerúndio, dos verbos ler e escrever, no titulo e subtítulo 
deste texto. Essa forma do verbo quer dizer que, na educação infantil, estaremos, em 
processo, lendo e escrevendo com as crianças, ou seja, começarmos a exploração da 
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linguagem escrita com elas e continuaremos a fazê-lo – sem o compromisso ou o objetivo 
de alfabetizá-las – até o final deste período da escolaridade. Isso não quer dizer que, no 
entanto, que estamos fugindo da raia, ou que não é da nossa responsabilidade atender as 
demandas das crianças em relação à leitura e à escrita. Ao contrário, devemos estar 
preparados para responder as crianças à altura de sua curiosidade- para não 
desperdiçarmos suas potencialidades, para não lhes negar o conhecimento a que têm 
direito, para não desanimá-las e confundi-las, nem empobrecê-las nas iniciativas de se 
relacionar com a complexidade do mundo. Para evitarmos esse tipo de constrangimento, 
devemos estar teórica e praticamente informados, atualizados e isso é possível quando 
investimos na continuidade de nossa formação profissional, quando refletimos sobre o 
processo de construção de nossa própria atividade pessoal. (Gabriel de Andrade Junqueira 
Filho, p.141, 2001). 

- Registrar-se, registrar nossa humanidade, em diferentes linguagens, desde que se nasce, 
é algo que podemos e devemos fazer na educação infantil; para, junto com as crianças, 
irmos nos olhando, nos acompanhando, nos revendo, nos transformando; nos aprendendo, 
aprendendo a nos conduzir e, coletivamente, produzir melhor nossa humanidade. (Gabriel 
de Andrade Junqueira Filho, p.145, 2001). 

 

Mas a Gente Escreve e Lê só Palavras? 

- Sabemos que as letras são uma invenção dos seres humanos. Igual a todas as outras que 
eles já criaram- como o automóvel, a casa, (...) as letras surgem para atender suas 
necessidades, para dar-lhes conforto e prazer. Isso mesmo! As letras não estavam 
espalhadas pela natureza, como o sol, as árvores, os rios, os animais, com as suas cores e 
formas, grandezas e sons. Não havia nada parecido com elas na natureza, nada – diferente 
do que aconteceu com o desenho! Quando os homens começaram a desenhar, eles tinham 
a natureza e os seres humanos como modelos; cada um desenhava como sabia e como 
conseguia, tendo ao alcance dos olhos ou na memória o objeto ou cena que queria 
representar. (...) (Gabriel de Andrade Junqueira Filho, p.145, 2001).  

 

 

As classificações 

- As classificações fazem parte da vida cotidiana dos seres humanos, as crianças dentre 
eles. Quando por volta dos três anos de idade, as crianças começam a se dar de conta que 
são meninos e meninas, porque, entre outras coisas, meninos tem pênis e meninas tem 
vagina, elas estão realizando um exercício natural e espontâneo de classificação. (Gabriel 
de Andrade Junqueira Filho, p.148, 2001). 
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Capitulo13 

Ensino de Ciências e Educação Infantil 

Russel Teresinha Dutra da Rosa 

 

 Princípios da Área de Ensino de Ciências  

- O ensino de ciências na educação infantil acontece preferencialmente integrado as 
demais áreas do conhecimento, proporcionando, através dos conhecimentos acumulados 
das teorias, das metodologias e dos instrumentos da área, uma riqueza de possiblidades 
de exploração do mundo realizada pelas crianças. Muitos dos temas enfocados por essa 
área, são temas de interesse das crianças sobre os quais elas já vêm se perguntando e 
construindo concepções e representações, sendo fundamental, ao planejarmos qualquer 
atividade envolvendo conhecimentos da área de ciências, criar oportunidades  para que 
as crianças interajam com diferentes materiais e expressem suas concepções, 
representações e hipóteses explicativas.(...). (Russel Teresinha Dutra da Rosa, p.153, 
2001).  

- O ensino de ciências pode propiciar o contato com a diversidade de formas de vida e de 
ambientes, bem como com as necessidades e condições necessárias à sobrevivência das 
diferentes espécies de seres vivos, procurando-se incluir a espécie humana entre as demais 
espécies e superar visões utilitaristas e antropocêntricas da natureza. Isto é, olhar para os 
seres vivos procurando ver suas estratégias de sobrevivência em vez de considerá-los em 
função dos interesses e valores da espécie humana. .(...). (Russel Teresinha Dutra da Rosa, 
p.153, 2001).  

- Uma das grandes dificuldades do trabalho com a área de ciências  é o excesso de 
nomenclatura cientifica, de conceitos e definições encontrados nos manuais didáticos, em 
detrimento de explicações sobre os fenômenos da natureza. Por essa razão, as 
informações devem ser buscadas em outras fontes, além dos livros didáticos, como pr 
exemplo, em jornais e revistas. Além disso, na educação infantil, é fundamental que os 
temas sejam abordados de forma lúdica através de jogos simbólicos de ‘’faz-de-conta’’, 
de personagens da literatura e da televisão, etc. (Russel Teresinha Dutra da Rosa, p.154, 
2001).  

 

Alguns Princípios da Educação Infantil 

- O conhecimento, bem como as regras e os valores é construído pela ação sobre o meio 
físico e social, cabendo, ao adulto oportunizar a ocorrência de situações interativas em 
que a criança precise tomar decisões, fazer escolhas, expressar pontos de vista e fazer 
trocas no sentido de desenvolver a autonomia e a cooperação. Entretanto, os processos 
pedagógicos não se restringem à realização de atividades, sendo fundamental a realização 
de reflexões sobre as atividades cotidianas. (Russel Teresinha Dutra da Rosa, p.154, 
2001).   
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Os Bichos na Literatura e na Vida Mesmo 

 

- Dentro do saco pode ter bicho de pelúcia ou um fantoche como, por exemplo, um pato. 
Esse pato pode se transformar no ‘’patinho feio’’. Feio ou diferente?  Agora imaginem 
que uma fada apareceu e transformou cada um de nós em patinho feio. O que estamos 
sentindo? Durante essa atividade podemos nos colocar no lugar de cada personagem: o 
lugar do ‘’feinho’’, dos outros patinhos, da mãe do pai e da professora do patinho feio e, 
ao dramatizar as ações, descrever os sentimentos de cada personagem. (Russel Teresinha 
Dutra da Rosa, p.157, 2001).   

- Podem também ser feitos passeios par observar pequenos animais no pátio ou em 
terrenos baldios ou ainda em granjas ou chácaras próximas. Nesse momento é importante 
incentivar as crianças a observar e interagir com os animais, sempre com cuidado para 
não expô-las a nenhum risco e, também, tratando os animais com muito respeito, sem 
machuca-los ou estressá-los desnecessariamente. (...). (Russel Teresinha Dutra da Rosa, 
p.160, 2001).   

 

 Observando o Céu  

 

Por dentro do Corpo 

 

As Joias do Lixo 

- Na área de ciências, uma outra temática importante de ser trabalhada, desde a pré-escola, 
é a da reciclagem de lixo. As crianças podem, a partir de materiais secos, como caixas, 
sacos, frascos, etc., ser convidadas a formar grupos com esses materiais. (Russel 
Teresinha Dutra da Rosa, p.162, 2001).   

- Em outra ocasião, pode ser discutido com as crianças, o fato de alguns materiais levarem 
muito tempo para se decompor ou não se decomporem nunca, sendo, portanto, necessária 
a ocupação de uma área muito grande para depositar esse lixo que não se desmancha. (...). 
(Russel Teresinha Dutra da Rosa, p.162, 2001).    
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Capítulo 10 

Os Materiais Artísticos na Educação Infantil 

Paola Basso Menna Barreto Gomes 

 

- As crianças aprendem desde seus primeiros momentos neste mundo. Educar crianças 

com pouca idade não é apenas dar alimento e tomar os cuidados necessários. Junto com 

carinho e cuidados higiênicos é fundamental que as crianças pequenas recebam estímulos 

que desenvolvam seus sentidos e posteriormente sua intelectualidade. O trabalho artístico 

é importante para que as crianças aprendam a explorar o mundo à sua volta. Existem 

inúmeros materiais que utilizamos como recurso de expressão, que nos auxiliam a criar 

coisas e a colocar um pouco daquilo que somos no mundo. Um toco de carvão ou mesmo 

um graveto para se riscar a terra ou areia tem função idêntica à do lápis. Iniciar o ensino 

das artes visuais não significa apenas oferecer lápis, canetas, argila, massa de modelar, 

etc. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.109). 

- Quanto mais respeitado o espaço de uma criança, mais ela saberá respeitar o espaço dos 

adultos e menos chance haverá de esta criança estragar a mobília ou outros espaços da 

casa. Caso o espaço precise ser preservado de eventuais manchas ou traços que a criança 

ainda não sabe controlar, pode ser forrado com jornal ou um pedaço grande de plástico. 

É aconselhável que as mesinhas sejam de fórmica ou forradas com plástico grosso para 

facilitar a limpeza. Junto às  paredes onde as crianças farão pinturas verticais, deve-se 

forrar o chão com jornal. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.110). 

- Os mais variados objetos e sucatas também são suportes, embora destinem-se, na maior 

parte das vezes, para a construção tridimensional. Mesmo que as crianças pequenas não 

façam marcenaria, devido às dificuldades em lidar com as ferramentas, pequenos pedaços 

e blocos de madeira são excelentes suportes para começarem a aprender esse tipo de 
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construção. É fácil conseguir retalhos de madeira em marcenarias e medeireiras. 

(CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.112). 

- Devido à tendência das crianças pequenas colocarem coisas na boca, jamais deverão ser 

usadas substâncias que tenham algum componente-tóxico, principalmente tintas. 

Podemos usar pigmentos caseiros, como café preto, urucum, açafrão misturados em um 

pouco de água, assim como caldo de beterraba ou extrato de tomate. Contudo, algumas 

tintas industriais não apresentam riscos e podem ser usadas tranquilamente. Existem 

muitos tipos de tinta, mas para as crianças pequenas a ideal é a tinta guache ou têmpera. 

Também temo a anilina, uma tinta aguada mais adequada para crianças escolares, mas 

que pode ser usada algumas vezes com crianças pequenas. A anilina se compra em pó, se 

mistura o pigmento na água ou no álcool para se fazer a tinta. Existem anilinas 

comestíveis, que são usadas para colorir alimentos e que podem ser usadas com as 

crianças pequenas. Além da pintura, a anilina serve para cobrir desenhos com giz de cera 

ou vela e também serve para fazer pingos, os quais os alunos podem soprar  com 

canudinhos , fazendo “desenho de sopro”. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.116). 

- As roupas das crianças dificilmente ficam limpas após um trabalho artístico feito com 

envolvimento, principalmente quando utilizamos substâncias. Já vi crianças evitarem 

trabalhos com receio de sujarem sua roupa. Como mãe, sei o quanto é cara uma roupa e 

acho compreensível a necessidade de preservação. Muitas crianças não gostam de 

aventais e mangas de plástico e estes, assim como as camisetas grandes, nem sempre 

protegem totalmente a roupa que está por baixo. O ideal é que a criança possua algumas 

roupas que possa manchar, um “uniforme de artes”, em relação ao qual se sinta 

confortável e despreocupada. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.120). 

 

 

Capítulo 11 

Práticas Musicais na Escola Infantil 

Leda de Albuquerque Maffioletti 
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- O item a que dediquei maior atenção foi a tão comentada “expressividade”. Na verdade, 

as professoras não haviam se dado conta de que a imitação dos gestos contradiz o objetivo 

de criatividade. É uma ingenuidade pensar que estamos favorecendo a expressividade da 

criança, quando nos oferecemos como modelo a ser imitado! (CRAIDY & KAERCHER, 

2001, P.124). 

- Se seu filho está na creche, prepare-se, ele vai cantar o mínimo de cento e oitenta vezes 

durante o ano, uma canção parecida com está: 

Meu lanchinho, meu lanchinho 

Vou comer, vou comer 

Pra fica fortinho, pra ficar fortinho 

E crescer! E crescer! (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.125). 

- E rapidamente vai aprender como deve se comportar quando ouvir: “tchu tchu tchu...” 

ou “ guarda, guarda, guarda bem direitinho...” ou “ pego a chavezinha tranco a 

boquinha...” Será como um toque de corneta, uma verdadeira “ordem unida” disfarçada 

em canção! 

E com nostalgia vai cantar: 

A sineta já tocou, não podemos mais brincar 

O recreio terminou é hora de trabalhar! (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.126) 

- Uma colega observou que as crianças cantaram vinte e seis vezes “ A canoa virou” 

enquanto a professora terminava de corrigir alguns trabalhos...(Tourinho,1993,p.72) 

Essa pequena introdução deve servir para refletirmos um pouco sobre o papel da música 

na Educação Infantil. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.126) 

- As crianças aprendem  utilizar os recursos expressivos de sua cultura. Falam alto quando 

querem chamar atenção, falam baixo para contar um segredo e usam adequadamente o 

tom de voz para mostrar seriedade ou brincadeira. Elas logo aprendem o significado de 

“psssiu’... e “Hum”!!! também reconhecem quando o “ai”! é uma reclamação, ou uma 

expressão de alívio. As crianças são muito receptivas a esses sons, decifrando e criando 

significados. Seria uma lástima que perdessem essas habilidades por ocasião de sua 

entrada na escola. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.127). 
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- No contato com a música, a criança precisa aprender que um som pode se combinar com 

outro som, mas, principalmente, que é possível imprimir significado aos sons. É isso que 

fará dela um ser humano capaz de compreender os sons de sua cultura e de se fazer 

entender pelo uso deliberado dessas aprendizagens nas trocas sociais. (CRAIDY & 

KAERCHER, 2001, P.130). 

-O desenvolvimento da capacidade de imitar nos mostra que as imitações que acontecem 

na escola estimulam respostas corporais sem que estas representem alguma coisa pensada 

pela criança. Sem dúvida, pedir que a criança imite um modelo à sua frente, ou oferecer-

se como se fosse um sinal excitante para que a criança reaja corporalmente está longe se 

de ser uma forma de ajuda-la a pensar ou desenvolver sua inteligência. (CRAIDY & 

KAERCHER, 2001, P.133). 

- É preciso que as imitações deixem espaço para evocar, pensar e criar meios próprios de 

expressão, para que realmente representem o movimento interior de compreensão das 

situações vivenciadas. Fora deste contexto, aprender a imitar não tem sentido, e pode ser 

considerado um exercício mecânico, sem possibilidades de ser interiorizado, muito menos 

servirá para criar formas de pensamento. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.133). 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 12 

Conversando, Lendo e Escrevendo com as Crianças na Educação Infantil 

Gabriel de Andrade Junqueira Filho 

 

- O desenvolvimento da linguagem oral, portanto, não se dá nem natural nem 

magicamente, mas através da qualidade da interação do adulto com a criança, da interação 
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entre as próprias crianças e, inclusive, dos momentos em que as crianças passam diante 

da televisão. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.136). 

- Tanto para as crianças quanto para os adultos, este processo de ação e reflexão sobre o 

ato de ler e escrever passa por uma fase que, se não for muito bem explorada, certamente 

comprometerá o êxito desta empreitada. Sabem qual? A de entender por que se deve, se 

precisa ler e escrever. Em outras palavras ainda, pra que se deve aprender a ler e escrever, 

qual uso, a utilidade dessa linguagem na vida cotidiana? Ou seja qual a função social da 

escrita? (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.142). 

- Nesse sentido, seria importante investigar junto com elas onde é que encontramos as 

letras, tanto no mundo em que elas vivem como no mundo de modo geral. Além disso, 

por que será que elas estão lá? Para que será que elas servem? Será que elas sempre 

existiram ou foram inventadas m alguma época específica da história da humanidade? E 

com que objetivo? O que as crianças poderiam aprender, descobrir, inventar, se 

soubessem ler e escrever? (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.142). 

- Registrar-se, registrar nossa humanidade, em diferentes linguagens, desde que se nasce, 

é algo que podemos e devemos fazer na educação infantil; para junto com as crianças, 

irmos nos olhando, nos acompanhando, nos revendo, nos transformando; nos aprendendo, 

aprendendo a nos produzir e coletivamente, produzir melhor nossa humanidade. 

(CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.145). 

- Os exemplos apresentados até o momento querem dizer tanto que as crianças veem 

sentido na presença e nos significados dos números, das quantidades, das classificações 

e seriações na vida cotidiana, quanto que, para aprendê-los e usá-los corretamente, passam 

por várias fases até que isso aconteça. E os educadores que trabalham diariamente com 

elas, sabendo disso, devem observá-las e desafiá-las no que diz respeito a essas situações 

e conceitos. As maneiras de fazer isso são inúmeras e dispensam a tradicional quebra e 

distanciamento entre os conceitos matemáticos e a realidade das crianças. (CRAIDY & 

KAERCHER, 2001, P.148). 

 

Capítulo 13 

Ensino de Ciências e Educação Infantil 

Russel Teresinha da Rosa 
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- O ensino de ciências pode propiciar o contato com a diversidade de formas de vida e de 

ambientes, bem como com as necessidades e condições necessárias à sobrevivência das 

diferentes espécies humana entre as demais espécies de seres vivos , procurando-se incluir 

a espécie humana entre as demais espécies e superar visões utilitaristas e antropocêntricas 

de natureza. Isto é, olhar para os seres vivos procurando ver suas estratégias de 

convivência em vez de considerá-los em função dos interesses e valores da espécie 

humana. O ensino precisa superar classificações simplistas de elementos da natureza 

como úteis ou nocivos aos seres humanos, ou como recursos naturais a serem explorados. 

(CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.153-154). 

- Em suma, a criança, para construir conhecimentos, precisa agir, perguntar, ler o mundo, 

olhar imagens, criar relações, testar hipóteses e refletir sobre o que faz, de modo a 

reestruturar o pensamento permanentemente. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.154). 

- Em síntese, na educação infantil, as atividades devem ser planejadas com o objetivo de 

atender as necessidades das crianças em suas diferentes fases de desenvolvimento, de 

modo a contribuir para os processos de construção de sua autonomia. (CRAIDY & 

KAERCHER, 2001, P.156). 

-  Objetivando desenvolver a capacidade das crianças de observar a natureza e de 

expressar suas concepções e registrá-las, podem ser desenvolvidas algumas atividades 

com obras da literatura infantil, músicas, vídeos, além, é claro, da exploração do ambiente 

próximo à instituição educativa.(CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.156). 

- Também é importante que as crianças toquem o próprio corpo para descobrir as costelas, 

os ossinhos da mão e do pé, os ossos do nariz  e da face, o crânio, as vértebras no pescoço 

e nas costas, os omoplatas, nas costas, o lugarzinho do estômago, sentir a pulsação do 

coração no coração no pulso e no pescoço, antes e depois de uma corrida, prestar atenção 

em outras transformações do corpo depois da corrida, como o vermelho do rosto, o suor 

e a sede. As crianças nesse momento, podem ser levadas a refletir sobre os porquês dessas 

reações do corpo. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.161). 
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- O ensino de ciências na educação infantil propicia a interação com diferentes materiais, 

a observação e o registro de muitos fenômenos, a elaboração de explicações, enfim a 

construção de conhecimentos e de valores pelas crianças. Essa área, entretanto, precisa 

tomar parte nas atividades de outras áreas como a linguagem, os estudos sociais , a 

matemática, as artes plásticas, o teatro e a música. Na educação infantil é fundamental 

superar as fragmentações do conhecimento e buscar articulá-lo através de atividades 

lúdicas e instigantes. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, P.163). 
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Capítulo 10- Os materiais artísticos na educação infantil. Paola Basso Menna Barreto 
Gomes 

Citações diretas: 

- O trabalho artístico é importante para que as crianças aprendam a explorar o mundo à 

sua volta. Existem inúmeros materiais que utilizamos como recurso de expressão, que nos 

auxiliam a criar coisas e a colocar um pouco daquilo que somos no mundo. (GOMES, 

2001, p.109) 

- A manipulação livre de instrumentos e materiais é o primeiro passo da criança na 

familiarização com os recursos disponíveis para sua expressão. Contudo, devemos saber 

que, mesmo na mais tenra idade, o fazer artístico não é apenas ação inicial. (GOMES, 

2001, p.109) 

- Com a orientação de um adulto, a criança pode conduzir a ação para um espaço mais 

apropriado, como uma folha de papel. (GOMES, 2001, p.109) 
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- Em alguns casos, muros ou paredes podem ser eleitos para conterem pinturas 

permanentes dos alunos, o que dignifica o espaço coletivo e valoriza a expressão das 

crianças, mas os espaços de sala de aula devem ser reservados para a constante execução 

de trabalho e o desenvolvimento de técnicas. (GOMES, 2001, p.110) 

- O suporte é colocado no espaço de trabalho, no lugar da criança, à sua frente. Antes de 

introduzir os instrumentos e as substâncias, é bom que as crianças passem o dedo pelo 

contorno do papel ou da superfície a ser trabalhada, pois assim adquirem consciência do  

limite apresentado pelo suporte. (GOMES, 2001, p.111) 

- O tamanho ideal de um suporte bidimensional para a criança trabalhar é sempre o da 

extensão de seu braço esticado. Contudo, é importante que a criança aprenda a trabalhar 

tanto em pequenas dimensões quanto em amplos espaços. (GOMES, 2001, p. 111-112) 

- Os instrumentos são as ferramentas, como, por exemplo, o pincel, a tesoura, e as 

substâncias são os materiais que os instrumentos conduzem, possíveis de serem 

acrescidas em um trabalho, desde fitas adesivas, pedaços de sucatas, cascas de lápis, 

sementes, pelos, botões, alfinetes, pregos e o que mais a nossa imaginação sugerir. 

(GOMES, 2001, p.112) 

- O dedo, seguido das mãos, é nosso instrumento natural. As crianças pintam e colam com 

seus dedos, desenham na areia e em pastas e modelam com as mãos. Nenhum instrumento 

fará o seu serviço se não for operado pelas mãos. (GOMES, 2001, p.113) 

- A terra ou a água são as substâncias que envolvem toda a atividade artística. Da terra 

tiramos os pigmentos, que dão cor às nossas tintas, e o barro massa básica para a atividade 

de modelar. (GOMES, 2001, p.115) 

- Todos aqueles elementos colados, acrescidos, costurados, pregados, espetados ou 

agregados a superfícies – tanto dos trabalhos bidimensionais quanto tridimensionais – são 

elementos de aplicação. (GOMES, 2001, p.117-118) 

- Uma ação importante da parte do professor, depois que a cola estiver um pouco firme, 

é levantar os trabalhos e mostrar que os elementos não caem. Chamar a atenção para os 

elementos grudados é uma maneira de ensinar as crianças a função da cola. (GOMES, 

2001, p.118) 

- Toda decoração para objetos tridimensionais ou planos bidimensionais é uma aplicação. 

As coisas que podemos aplicar partem das sugestões da imaginação dos alunos e das 
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professoras, assim como dos materiais disponíveis. Quanto mais coisas puderem ser 

oferecidas aos alunos aplicarem ou não sobre seus trabalhos, maiores serão suas 

possibilidades no processo criativo. (GOMES, 2001, p.120) 

- Desde cedo as crianças podem ser incentivadas na preservação do patrimônio e na 

racionalização dos recursos. O respeito pelas fontes naturais da matéria-prima, que 

transformamos nos materiais de trabalho de nosso cotidiano, inicia-se pelo respeito por 

esses próprios materiais, evitando desperdícios e reutilizando ou reciclando despojos. 

Sem esses cuidados, é mais difícil que os próprios trabalhos resultantes da ação sobre 

estes materiais sejam valorizados como produto de expressão. (GOMES, 2001, p.120) 

Capítulo 11- Práticas musicais na educação infantil. Leda de Albuquerque Maffioletti 

Citações diretas: 

- A criança demonstra que tem autoimagem quando se reconhece numa fotografia, quando 

se sente bonita com determinada roupa e quando se acha parecida com alguém...A 

reflexão sobre essas situações permitiu reconhecer o aspecto integrador e global das 

vivências corporais que favorecem a construção da imagem corporal. (MAFFIOLETTI, 

2001, p.124) 

- Na verdade, as professoras não haviam se dado conta de que a imitação dos gestos 

contradiz o objetivo de criatividade. É uma ingenuidade pensar que estamos favorecendo 

a expressividade da criança, quando nos oferecemos como modelo a ser imitado! 

(MAFFIOLETTI, 2001, p.124) 

- Com relação às atividades musicais, parece que os avanços da psicologia e do 

desenvolvimento infantil não conseguem modificar a prática docente. As regularidades 

observadas diariamente são incorporadas como absolutamente normais, enquanto os 

conhecimentos novos são ignorados e rejeitados pelo pensamento habitual. 

(MAFFIOLETTI, 2001, p.125) 

- Para pessoas sensíveis, o mundo está cheio de ruídos, é preciso ouvi-los, percebê-los 

bem, contextualizá-los, para nos conectarmos com o mundo sonoro, despertando a 

consciência para os ruídos indesejáveis que danificam nossa saúde. (MAFFIOLETTI, 

2001, p.126) 

- As crianças também precisam de silêncio para povoá-lo com seus próprios sons. Além 

dos sons da natureza, existe um enorme repertório de sons aprendidos através da televisão, 
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que estão incorporados nas ações e nos brinquedos infantis. (MAFFIOLETTI, 2001, 

p.127) 

- A professora pode legitimar ou não manifestações populares dentro da escola, criando 

um espaço para sua realização, ou impedindo que elas aconteçam. Questionar nossos 

preconceitos e nossos estereótipos pode ser uma forma de encararmos a situação com 

mais segurança, pois os meios de comunicação estão criando uma outra forma de sentir e 

perceber o mundo. (MAFFFIOLETTI, 2001, p. 127) 

- Vale a pena tentar, a linguagem não verbal é uma forma de comunicação muito presente 

entre as crianças, o improviso musical pode ser uma possibilidade de dialogarmos com 

as crianças muito pequenas. (MAFFIOLETTI, 2001, p. 128) 

- No contato com a música, a criança precisa aprender que um som pode se combinar com 

outro som, mas, principalmente, que é possível imprimir significado aos sons. É isso que 

fará dela um ser humano capaz de compreender os sons de sua cultura e de se fazer 

entender pelo uso deliberado dessas aprendizagens nas trocas sociais. (MAFFIOLETTI, 

2001, p.130) 

- O canto é uma atividade eminentemente social, é uma abertura para o outro e um enorme 

enriquecimento pessoal. (MAFFIOLETTI, 2001, p.130) 

- As crianças precisam ter experiências concretas com objetos que emitem sons, 

instrumentos musicais ou outros e formar um vocabulário específico para se referir a 

eventos sonoros. O manuseio de objetos sonoros cria situações em que será possível 

agrupar ou separar os sons, classificar e seriar. (MAFFIOLETTI, 2001, p.130) 

- Expressar é procurar dentro de si mesmo formas de expressar com o corpo os 

sentimentos, as impressões e os conceitos. Em atividades de expressão corporal estão 

implicadas as vivências anteriores, a percepção e a capacidade de representação. 

(MAFFIOLETTI, 2001, p.132) 

- As ideias propostas nos métodos de ensino da música, como o envolvimento do corpo 

na aprendizagem ou a importância das atividades de criação, já estão amplamente 

divulgadas, e fazem parte da formação geral de qualquer professor, seja através dos 

estudos de psicologia do desenvolvimento, seja pelo estudo específico na área de música. 

(MAFFIOLETTI, 2001, p.133) 
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- Felizmente, hoje, as creches e pré-escolas estão empenhadas em modificar sua 

concepção de educação infantil e, por sua vez, a música questiona seus propósitos, 

reconhecendo e denunciando aquelas práticas autoritárias ou prejudiciais ao 

desenvolvimento musical da criança. (MAFFIOLETTI, 2001, p.134) 

Capítulo 12- Conversando, lendo e escrevendo com as crianças na educação infantil. 

Gabriel de Andrade Junqueira Filho. 

Citações diretas: 

- O desenvolvimento da linguagem oral, portanto, não se dá nem natural nem 

magicamente, mas através da qualidade da interação do adulto com a criança, da interação 

entre as próprias crianças e, inclusive, dos momentos em que as crianças passam diante 

da televisão. (FILHO, 2001, p.136) 

- Nos dias de hoje, a televisão tem sido uma companhia frequente na vida de nossas 

crianças, ocupando muitas vezes o lugar da companhia do pai e da mãe, seja com 

consentimento, com a negligência ou falta de recursos das próprias famílias. (FILHO, 

2001, p.139) 

- Além da maneira culta de falar, as crianças também têm acesso a um repertório 

vocabular mais extenso e diversificado, devido à variedade de programação, incluindo aí 

as propagandas comerciais. Nesse sentido, até mesmo muitos pais e profissionais de 

creche e pré-escola teriam que aprender com a televisão. (FILHO, 2001, p.140) 

- Quer dizer, portanto, que prática e concretamente, com base tanto na nossa experiência 

quanto nos nossos estudos sobre as teorias que se tem produzido sobre ler e escrever na 

educação infantil estaremos enveredando com as crianças pelo universo maravilhoso da 

leitura e da escrita, do jeito mais simples e direto que existe, ou seja, lendo e escrevendo 

junto com elas. (FILHO, 2001, p. 141)  

- Tanto para as crianças quanto para os adultos, este processo de ação e reflexão sobre o 

ato de ler e escrever passa por uma fase que, se não for muito bem explorada, certamente 

comprometerá o êxito da empreitada. (FILHO, 2001, p.142) 

- No entanto, é importante lembrar que, essas discussões só farão sentido se houver da 

parte da criança indícios de que estão interessadas nesse universo da leitura e da escrita. 

(FILHO, 2001, p.142) 
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- É importante criar – e garantir – na rotina do grupo, situações em que as crianças e sua 

professora ou adulto responsável pelo grupo leiam e escrevam, explorando as relações 

entre a utilização da linguagem escrita com a organização do mundo em que vivem. 

(FILHO, 2001, p.143) 

- Registrar-se, registrar nossa humanidade, em diferentes linguagens, desde que se nasce, 

é algo que podemos e devemos fazer na educação infantil; para, junto com as crianças, 

irmos nos olhando, nos acompanhando, nos revendo, nos transformando; nos aprendendo, 

aprendendo a nos produzir e, coletivamente, produzir melhor nossa humanidade. (FILHO, 

2001, p.145) 

- Para terminar gostaria de lembrar a importância de duas coisas mais: a apresentação e a 

exploração de situações-problema às crianças, envolvendo as operações de adição e 

subtração; e a utilização de jogos (de trilha, de dominó, memória, quebra-cabeça, bingo, 

etc – sejam industrializados ou inventados e produzidos na própria escola, a partir dos 

temas em estudo pelas crianças), envolvendo conceitos matemáticos apontados até então. 

(FILHO, 2001, p.151) 

Capítulo 13- Ensino de ciências e educação infantil. Russel Terezinha Dutra da Rosa 

Citações diretas: 

- O ensino de ciências pode propiciar o contato com a diversidade de formas de vida e 

ambientes, bem como as necessidades e condições necessárias à sobrevivência das 

diferentes espécies de seres vivos, procurando-se incluir a espécie humana dentre as 

demais e espécies e superar as visões utilitaristas e antropocêntricas de natureza. (DA 

ROSA, 2001, p.153) 

- Uma das grandes dificuldades do trabalho com a área de ciências é o excesso de 

nomenclatura científica, de conceitos e definições encontrados nos manuais didáticos, em 

detrimento de explicações sobre os fenômenos da natureza. Por essa razão, as 

informações devem ser buscadas em outras fontes, além dos livros didáticos, como, por 

exemplo, em jornais e revistas. (DA ROSA, 2001, p.154) 

- As representações são condições para operações mentais. As ações são interiorizadas e 

reconstruídas pelas representações. Ao tomar consciência das ações, o sujeito representa 

o real. Para isso é importante valorizar o faz-de-conta, as imitações, os desenhos, as 

histórias, as narrativas, etc. Além disso, a autonomia se constitui através da 
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responsabilidade em realizar tarefas e em cumprir compromissos com o grupo. (DA 

ROSA, 2001, p.155-156) 

- Em síntese, na educação infantil, as atividades devem ser planejadas com o objetivo de 

atender as necessidades das crianças em suas diferentes fases e desenvolvimento, de modo 

a contribuir para os processos de construção de sua autonomia. (DA ROSA, 2001, p.156) 

- Objetivando desenvolver a capacidade das crianças de observar a natureza e de expressar 

suas concepções e registrá-las, podem ser desenvolvidas algumas atividades com obras 

da literatura infantil, músicas, vídeos, além, é claro, da exploração do ambiente próximo 

a instituição educativa. (DA ROSA, 2001, p.156) 

- Podem também ser feito passeios para observar pequenos animais no pátio ou em 

terrenos baldios ou ainda em granjas e chácaras próximas. Neste momento é importante 

incentivar as crianças a observar e interagir com os animais, sempre com o cuidado de 

não expô-los a nenhum risco e, também, tratando os animais com muito respeito, sem 

machuca-los ou estressá-los desnecessariamente. (DA ROSA, 2001, p.160) 

- Na área de ciências, uma outra temática importante a ser trabalhada, desde a pré-escola, 

é a da reclicagem do lixo. As crianças a partir de materiais secos e limpos, como caixas, 

sacos, frascos, etc., ser convidadas a formar grupos com esses materiais. (DA ROSA, 

2001, p.162) 

- Na educação infantil, é fundamental superar as fragmentações do conhecimento e buscar 

articulá-lo através de atividades lúdicas e instigantes. (DA ROSA, 2001, p.163) 
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CAPÍTULO 10  
OS MATERIAIS ARTÍSTICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Paola Basso Menna Barreto Gomes 
 

 

Citações diretas: 

''As crianças aprendem desde seus primeiros momentos neste mundo. Educar crianças 
com pouca idade não é apenas dar alimento e tomar os cuidados necessários. Junto com 
carinho e cuidados higiênicos é fundamental que as crianças pequenas recebam estímulos 
que desenvolvam seus sentidos e posteriormente sua intelectualidade. O trabalho artístico 
é importante para que as crianças aprendam a explorar o mundo à sua volta." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 109). 

"A manipulação livre de instrumentos e materiais é o primeiro passo da criança na 
familiarização com os recursos disponíveis para sua expressão. Contudo, devemos saber 
que, mesmo na mais tenra idade, o fazer artístico não é apenas a ação inicial." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 109). 

"Certamente nenhuma criança, por menor que seja, pode sair por aí lambuzando e 
riscando tudo simplesmente porque esse ato é expressivo. Desde bebê precisa conhecer 
os limites e com um ano de idade já pode entender os espaços reservados para o trabalho 
artístico." (CRAIDY, KAERCHER. p. 110). 

"Também é importante que as crianças possam desenvolver suas pinturas e desenhos 
verticalmente, em paredes escolhidas para serem pintadas ou painéis feitos especialmente 
para este fim. É melhor que a criança pinte ou desenhe sobre papéis protetores de parede, 
de tamanho grande, que são colocados no local escolhido e depois removidos do que 
pintar diretamente sobre a parede." (CRAIDY, KAERCHER. p. 110). 

"Quanto mais respeitado o espaço de uma criança, mais ela saberá respeitar o espaço dos 
adultos e menos chance haverá de esta criança estragar a mobília ou outros espaços da 
casa." (CRAIDY, KAERCHER. p. 110). 

"O tamanho ideal de um suporte bidimensional para a criança trabalhar é sempre o da 
extensão de seu braço esticado. Contudo, é importante que a criança aprenda a trabalhar 
tanto em pequenas dimensões quanto em amplos espaços. Quando uma criança está 
familiarizada com o fazer artístico, deve começar a explorar variações de todo os tipos, 
não apenas em relação ao material, mas principalmente ao espaço." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 111,112). 

"Não há limites para a imaginação das crianças. Ao mesmo tempo, um sapato velho pode 
continuar sendo um sapato velho, mas de cara nova, pintando ou enfeitando com novos 
elementos. Qualquer objeto fora de uso pode servir de suporte para a criação." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 112). 

 "O dedo, seguido das mãos, é nosso instrumento natural. As crianças pintam e colam 
com seus dedos, desenham na areia e em pastas e modelam com as mãos. Nenhum 
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instrumento fará o serviço se não for operado pelas mãos. O uso dos instrumentos no 
início da atividade artística é difícil para a criança, mas com o uso frequente ela passa a 
conhecê-lo e a dominá-los." (CRAIDY, KAERCHER. p. 113). 

"Acho importante que cada criança tenha seu próprio pincel, mesmo que ainda não tenha 
aprendido a limpá-lo. Os movimentos que podem ser feitos com o pincel são infinitos e 
as crianças intuitivamente exploram muitas possibilidades." (CRAIDY, KAERCHER. p. 
113). 

"As crianças gostam de usar as tesouras para retirar pedaços de caixas, picotar elementos 
(tive alguns alunos adoravam picotar canudos) ou ainda apenas para brincar. O 
movimento da tesoura já é uma atração em si e sua forma sugere olhos, pernas ou mesmo 
uma boca que abre e fecha." (CRAIDY, KAERCHER. p. 114). 

"A interação entre a terra e a água cria misturas que as crianças mais gostam de manipular. 
Mesmo que o professor não planeje nada a respeito, sempre aparecerão potes de água 
com outras substâncias dentro, os quais alguns alunos são capazes de ficar horas 
mexendo." (CRAIDY, KAERCHER. p. 115). 

"Devido à tendência das crianças pequenas a colocarem coisas na boca, jamais deverão 
ser usadas substâncias que tenham algum componente tóxico, principalmente tintas. 
Podemos usar pigmentos caseiros, como café preto, urucum, açafrão misturados em um 
pouco de água, assim como o caldo de beterraba ou extrato de tomate. Contudo algumas 
tintas industriais não apresentam riscos e podem ser usadas tranquilamente." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 116). 

"O pincel com tinta que é mergulhado na água sempre chama a atenção das crianças, que 
gostam muito de ver a transparência da água ganhar cor. As cores da água geram interesse, 
mesmo quando ficam no tom acinzentado típico das misturas." (CRAIDY, KAERCHER. 
p. 117). 

"A tendência das crianças é colocar a cola primeiro no papel, sendo que o movimento 
contrário, colocar a cola no elemento de aplicação para depois colar o elemento no papel, 
faz uma diferença enorme, muitas vezes mudando a forma de a criança trabalhar." 
(CRAIDY, KAERCHER. p. 118). 

"Uma ação importante da parte do professor, depois que a colo estiver um pouco firme, é 
levantar os trabalhos e mostrar que os elementos não caem. Chamar a atenção para os 
elementos grudados é uma maneira de ensinar às crianças a função da cola." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 118). 

"O domínio do uso da fita adesiva deve ser desenvolvido de forma gradual: os alunos 
primeiramente recebem pequenos pedaços para colarem em caixas ou suportes, depois 
que aprenderem a colar a fita sem enroscá-la, recebem pedaços maiores, que poderão ser 
cortados ou rasgados." (CRAIDY, KAERCHER. p. 119). 

"As coisas que podemos aplicar partem das sugestões da imaginação dos alunos e das 
professoras, assim como dos materiais disponíveis, Quantos mais coisas puderem ser 
oferecidas para os alunos aplicarem ou não sobre seus trabalhos, maiores serão suas 
possibilidades no processo criativo." (CRAIDY, KAERCHER. p. 120). 



160 
 

"As crianças gostam elas mesmas de se pintarem e se maquiarem não há razão para que 
as professoras o façam. Observando se nenhuma criança tem alergia aos materiais, podem 
ser feitos desenhos e pinturas corporais. É necessário muito cuidado para que elas não 
coloquem tinta na boca e nos olhos, embora as tintas usadas não sejam tóxicas." 
(CRAIDY, KAERCHER. p. 120). 

"A organização correta é fundamental para que a criança situe-se em relação ao seu 
espaço de trabalho, o espaço de trabalho dos colegas, os materiais utilizados 
especificamente em cada atividade, os usos individuais e coletivos. Uma criança não 
aprenderá a se organizar se o espaço e os materiais de aprendizagem não estiverem 
organizados." (CRAIDY, KAERCHER. p. 120,121). 

 

CAPÍTULO 11  
PRÁTICAS MUSICAIS NA ESCOLA INFANTIL 

Leda de Albuquerque Maffioletti 
 

"A criança tem noção do seu tamanho quando se espicha para alcançar o que deseja, 
quando se encolhe para caber dentro de uma caixa... Ela aprende a controlar os esfincteres 
e também aprende o que significa "prender-soltar", "fechado-dentro-fora" e tantas outras 
noções que as experiências corporais propiciam." (CRAIDY, KAERCHER. p. 124). 
 
"A criança precisa de vivências mais ricas para construir uma imagem de si mesma a 
partir de sua identidade corporal, suas possibilidades físicas, suas singularidades..." 
(CRAIDY, KAERCHER. p. 124). 
 
"O item a que dediquei maior atenção foi a tão comentada "expressividade". Na verdade, 
as professoras não haviam se dado conta de que a imitação dos gestos contradiz o objetivo 
de criatividade. É uma ingenuidade pensar que estamos favorecendo a expressividade da 
criança, quando nos oferecemos como modelo a ser imitado!" (CRAIDY, KAERCHER. 
p. 124). 
"Com relação às atividades musicais, parece que os avanços da psicologia e do 
desenvolvimento infantil não conseguem modificar a prática docente. As regularidades 
observadas diariamente não incorporadas como absolutamente normais, enquanto novos 
são ignorados e rejeitados pelo pensamento habitual." (CRAIDY, KAERCHER. p. 125). 
 
"Quando uma menina me disse que não iria cantar essa música, porque sua mãe não 
lavava e nem passava, levei um susto! Eu não havia pensado em máquina de lavar, muito 
menos que a letra da música fazia referência a algum nível de poder aquisitivo. Depois 
disso, fui capaz de questionar até mesmo a imagem de mulher e de mãe que a canção 
apregoava como 'boa mamãezinha'." (CRAIDY, KAERCHER. p. 125). 
 
"E rapidamente vai aprender como deve se comportar quando ouvir: "Tchu tchu tchu..". 
ou "guarda, guarda, guarda bem direitinho..." ou "pego a chavezinha tranco a 
boquinha..." Será como um toque de corneta, uma verdadeira "ordem unida" disfarçada 
em canção!" (CRAIDY, KAERCHER. p. 126). 
 
"Mas a professora poderia fazer um trabalho nesse sentido, chamando a atenção das 
crianças para os sons ambientais, o que eles nos informam sobre o local onde estamos, 
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como é possível orientar-se a partir dos sons que as crianças ouvem, desde que saem de 
casa, até chegarem na escola." (CRAIDY, KAERCHER. p. 127). 
 
"Mesmo muito pequenas, as crianças conhecem várias músicas, trazendo para a escola 
aquilo que aprenderam com seus pais ou assistiram na televisão. As manifestações de 
alegria, como sorrir, bater palmas, movimentar o corpo, balançar os braços, gritar... são 
aprendidas e reproduzidas pelas crianças." (CRAIDY, KAERCHER. p. 127). 
 
"A letra de muitas dessas canções deixa transparecer o conceito de muitos adultos têm 
sobre a criança como um ser "bobinho" que não pensa e vive no mundo da fantasia. Por 
isso, os refrões "tudo legal... eu sou feliz... sou criança..." além das letras que pretendem 
dar "lição de moral". Não importa se o intérprete tem boa voz ou não, basta que seja capaz 
de contagiar a garotada através do ritmo acelerado e de repetições monótonas. O pior de 
tudo, é que esse tipo de gravação vai para a escola e roda o dia inteiro como música de 
fundo. Cuidado! A produção é enorme, é preciso saber escolher!" (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 128). 
 
"[...] Sem interromper seu improviso, poderíamos tentar um diálogo, buscando sintonia 
através do próprio som. Com a mesma espontaneidade da criança, poderíamos entrar no 
seu brinquedo, improvisando sobre o mesmo tema, procurando o mesmo ritmo, mesmo 
tipo de melodia, como se buscássemos um acordo.. " (CRAIDY, KAERCHER. p. 128). 
 
"Aquela pessoa que acredita que sabe cantar, provavelmente faz isso desde criança. 
Quando pequena alguém a olhou com admiração, aprovando suas tentativas vocais, ou 
elogiando sua voz. Isso nos mostra que a imagem que temos de nós mesmos como alguém 
que sabe cantar e se expressar é construída na relação com outros, pois a afinação ou 
desafinação é um conceito construído socialmente." (CRAIDY, KAERCHER. p. 129). 
 
"Devido à forte repercussão que as habilidades musicais têm sobre a identidade das 
pessoas, sua autoestima e sua expressividade, a música não deve ser uma área de 
conhecimento negligenciada na formação das crianças." (CRAIDY, KAERCHER. p. 
129). 
 
"No contato com a música, a criança precisa aprender que um som pode se combinar com 
outro som, mas principalmente, que é preciso imprimir significados aos sons. É isso que 
fará dela um ser humano capaz de compreender os sons de sua cultura e de se fazer 
entender pelo uso deliberado dessas aprendizagens nas trocas sociais." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 130). 
 
"Quando a criança começa a frequentar a escola, o novo ambiente precisa tornar-se, o 
mais breve possível, familiar e aconchegante. Além das novidades do ambiente físico, o 
mundo sonoro é completamente desconhecido. A música pode se tornar um espaço a 
partir do qual os primeiros vínculos são criados e mantidos." (CRAIDY, KAERCHER. 
p. 130). 
 
"As professoras do berçário ficam muito admiradas quando observam que os bebês 
aprendem e reconhecem com extrema facilidade aquelas músicas que lhes proporcionam 
momentos de descontração e alegria. O canto é uma atividade eminentemente social, é 
uma abertura para o outro e um enorme enriquecimento pessoal." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 130). 
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"As crianças precisam ter experiências concretas com objetos que emitem sons, 
instrumentos musicais ou outros e formar um vocabulário específico para se referir a 
eventos sonoros. O manuseio de objetos cria situações em que será possível agrupar ou 
separar os sons, classificar e seriar." (CRAIDY, KAERCHER. p. 130). 
 
"A exploração das possibilidades sonoras dos objetos ou de instrumentos musicais não é 
uma atividade fácil de realizar com crianças, porque o barulho característico pode dar a 
impressão de que elas são muito indisciplinadas ou grosseiras." (CRAIDY, KAERCHER. 
p. 131). 
 
"Atualmente estamos à vontade para criticar esse tipo de atividade, não só porque o 
autoritarismo já foi desmascarado, mas também porque já temos uma outra compreensão 
do que significa aprender de maneira ativa, ou qual o papel da atividade corporal na 
aprendizagem da criança." (CRAIDY, KAERCHER. p. 131). 
 
"O primeiro engano consiste em confundir expressão corporal com imitação de gestos. 
Expressar é procurar dentro de si mesmo formas de expressar com o corpo os sentimentos, 
as impressões ou os conceitos. Em atividades de expressão corporal estão implicadas as 
vivências anteriores, a percepção e a capacidade de representação." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 132). 
 
"A criança passa a ter a sensação de que nada sabe, e se acomoda aos modelos, criando 
um círculo vicioso que faz o professor pensar que só copiando a criança vai aprender a se 
expressar." (CRAIDY, KAERCHER. p. 132). 
 
"O movimento do seu próprio corpo pode ser compreendido como se ele quisesse fazer 
durar o movimento do objeto que lhe chamou a atenção. Esses movimentos de imitação 
torna-se possíveis porque o bebê tem esquemas motores que agem como uma totalidade 
na presença do movimento percebido." (CRAIDY, KAERCHER. p. 132). 
"Nas imitações sempre intervém a valorização da pessoa imitada. O prestígio daquele que 
é imitado tem papel preponderante nas imitações. A tendência da criança é imitar 
incondicionalmente quem ela admira e gosta, tornando-se vulnerável à imposição de 
modelos, pressão e autoritarismo." (CRAIDY, KAERCHER. p. 133). 
 
"É preciso que as imitações deixem espaços para evocar, pensar e criar meios próprios de 
expressão, para que realmente representem o movimento interior de compreensão das 
situações vivenciadas." (CRAIDY, KAERCHER. p. 133). 
 
"Embora os professores tenham formação suficiente para discernir sobre o que é 
adequado à formação das crianças, no que se refere à música essa capacidade fica 
subestimada. As atividades musicais são aprendidas e multiplicadas tradicionalmente, 
sem a devida reflexão sobre seus reais objetivos." (CRAIDY, KAERCHER. p. 134). 
 
"Finalmente, hoje, a creche e a pré-escola estão empenhadas em modificar sua concepção 
de educação infantil e, por sua vez, a música questiona seus propósitos, reconhecendo e 
denunciando aquelas práticas autoritárias ou prejudiciais ao desenvolvimento musical da 
criança." (CRAIDY, KAERCHER. p. 134). 
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CAPÍTULO 12  
CONVERSANDO, LENDO E ESCREVENDO COM AS CRIANÇAS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Gabriel de Andrade Junqueira Filho 

 
"[...] ao chamar os bebês pelos nomes, nomeando também os outros colegas e os próprios 
adultos que trabalham no berçário, vão significando aos bebês o papel da sonoridade e da 
oralidade na vida deles e no mundo, contribuindo também para a composição de um 
repertório sonoro e para o desenvolvimento da linguagem oral dessas crianças, através 
dos quais, entre outras linguagens, ela interagirão com os adultos, com outras crianças e 
com o mundo." (CRAIDY, KAERCHER. p. 136). 
 
"O desenvolvimento da linguagem oral, portanto, não se dá nem natural nem 
magicamente, mas através da qualidade da interação do adulto com a criança, da interação 
entre as próprias crianças e, inclusive, dos momentos em que as crianças passam diante 
da televisão." (CRAIDY, KAERCHER. p. 136). 
 
"É também papel do adulto chamar a atenção das crianças umas em relação às outras, 
como por exemplo, quando chega uma criança no berçário ou nos grupos seguintes: ─ 
Gente, olha quem chegou! A Clarissa! Oi, Clarissa! Que bom que você chegou"! A gente 
ia começar a ler uma história bem agora. Escolha um lugar para você sentar e ouvir a 
história que eu vou contar." (CRAIDY, KAERCHER. p. 137). 
 
"Já para as crianças de quatro anos em diante, que articulam com mais desenvoltura a 
linguagem oral, as discussões verbais, mais calorosas, mais argumentativas - de 
preferência, ao alcance dos olhos e ouvidos da professora ou de qualquer outro adulto 
responsável por elas no ambiente da creche ou pré-escola - são utilizadas com mais 
frequência  e significado diante dos conflitos, nos dando a dimensão do sentido e do valor 
que as crianças dão a utilização desse recurso para encaminhar situações difíceis nas quais 
se encontram." (CRAIDY, KAERCHER. p. 137). 
"As crianças também acabam por descobrir que nem sempre conversar é o suficiente para 
resolver os problemas em que se encontram; que a conversa é um recurso muito valioso 
e valorizado, no entanto, nem sempre é solução. Isto não quer dizer que eles devam, diante 
do limite do discurso, partir para a agressão física. Antes, constatar e aceitar o limite, ou 
então pensar em outras possibilidades para a resolução do que pretendem." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 138). 
 
"São clássicas situações em que a mímica, a gestualidade insistem, resistem, boicotando 
o desenvolvimento da linguagem oral. Nem sempre se trata de uma dificuldade da criança 
falar; pode ser uma certa acomodação dessa criança; pode ser um jogo - de manipulação 
ou simplesmente lúdico - que ela está fazendo com o adulto; pode ser também que nos 
ambientes em que ela vive - seja no berçário ou em casa -, não haja estimulação oral 
suficiente para que ela se dê conta do sentido da utilização dessa linguagem na vida 
cotidiana; pode ser... podem ser... podem ser muitas outras coisas ainda... " (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 138). 
 
"Nos dias de hoje, a televisão tem sido uma companhia frequente na vida de nossas 
crianças, ocupando muitas vezes o lugar da companhia do pai e da mãe, seja com o 
consentimento, com a negligência ou a falta de recursos das próprias famílias." 
(CRAIDY, KAERCHER. p. 139). 
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"[...] são imprescindíveis para se exercer e desenvolver o afeto e a linguagem oral das 
crianças e dos adultos - e essas práticas não são exclusividade da escola de educação 
infantil. Nem, tampouco, devem perder espaço para a companhia da televisão." 
(CRAIDY, KAERCHER. p. 141). 
 
"Não é por acaso o emprego, no gerúndio, dos verbos ler e  escrever, no título e subtítulo 
deste texto. Essa forma do verbo quer dizer que, na educação infantil, estaremos, em 
processo, lendo e escrevendo com as crianças, ou seja, começaremos a exploração da 
linguagem escrita com elas e continuaremos a fazê-lo - sem o compromisso ou o objetivo 
de alfabetizá-las - até o final deste período da escolaridade."  (CRAIDY, KAERCHER. 
p. 141). 
 
 "Se o adulto aprende, através das dificuldades impostas pela realidade - como a negativa 
ou a exclusão diante de trabalhos melhores, para os quais é preciso saber ler e escrever; 
ou  na rotina diária, quando precisa tomar um ônibus, escrever uma carta ou deixar um 
bilhete para alguém, preparar uma lista de supermercado ou entender as anotações que o 
dono do armazém fez na sua caderneta; ou ainda entender os termos de um documento 
que requer sua assinatura, firmando contratos ou acordos, entre outros exemplos -, qual o 
sentido e o valor de saber ler e escrever na sociedade em que vivemos, é preciso, em 
relação às crianças, discutir o valor dessa linguagem tanto na vida delas - presente, 
imediata, cotidiana -, quanto os motivos pelos quais ela existe neste planeta. (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 142). 
 
"Atentos e sensíveis às crianças, podemos partir do princípio paulofreireano que não há 
ninguém que saiba tudo nem ninguém que ignore tudo. Partir do princípio que as crianças 
já sabem sempre alguma coisa a respeito do que querem aprender, e que devemos ser 
capazes de fazer esse conhecimento, pois só o que está registrado possibilita avaliação, 
seja escrita, desenho, fotografia, recorte e colagem, etc." (CRAIDY, KAERCHER. p. 
143). 
"É importante criar - e garantir - na rotina do grupo, situações em que as crianças e sua 
professora ou o adulto responsável pelo grupo leiam e escrevam, explorando as relações 
entre a utilização da linguagem escrita com a organização do mundo em que vivem." 
(CRAIDY, KAERCHER. p. 143). 
 
"[...] quanto mais se pensa e registra, quanto mais se realiza, mais ideias se tem em relação 
à diversidade de produções que podemos realizar com as crianças, através das quais elas 
vão se dando conta do sentido da leitura e da escrita no mundo em que vivem, ao mesmo 
tempo em que vão se conhecendo nos desafios propostos pela relação com essa 
linguagem: - Professora, 'MUITO' é com "N" ? Como é que é o "L" mesmo?" (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 144). 
 
"Registrar-se, registrar nossa humanidade, em diferentes linguagens, desde que se nasce, 
é algo que podemos e devemos fazer na educação infantil; para, junto com as crianças, 
irmos nos olhando, nos acompanhando, a nos produzir e, coletivamente, produzir melhor 
nossa humanidade." (CRAIDY, KAERCHER. p. 145). 
 
"As classificações fazem parte da vida cotidiana dos seres humanos, as crianças dentre 
eles, Quando, por volta dos três anos de idade, as crianças começam a se dar conta que 
são meninos e meninas, porque, entre outras coisas, meninos têm pênis e meninas têm 
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vagina, elas estão realizando um exercício natural e espontâneo de classificação." 
(CRAIDY, KAERCHER. p. 148). 
 
"Um parágrafo especial para as cores e formas - atributos no exercício das classificações. 
Através de revistas usadas, pode-se pedir às crianças que selecionem figuras que 
contenham predominantemente uma cor - amarelo, por exemplo. Identificada a figura, 
que a recortem e colem na "Página do Amarelo". Ou seja, todas as figuras de cor 
predominantemente amarela que as crianças encontraram nas revistas irão compor a ou 
as "Páginas do Amarelo". O mesmo pode ser feito com as demais cores." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 149). 
 
"Organizativas, disciplinadoras, hierárquicas, essas expressões são instrumentos lógicos 
(ora ilógicos); ora racionais, ora emotivos, através dos quais os seres humanos fazem suas 
escolhas, orientam (ou desorientam) sua vidas, seus trabalhos e a convivência nos grupos 
mais distintos da sociedade, dos quais a escola - e a sala de aula em particular - é um 
deles." (CRAIDY, KAERCHER. p. 150). 
 
"Por isso a importância e a necessidade de explorá-las junto às crianças - com 
intencionalidade e planejamento -, para que, além de serem aprendidas como conceitos 
de matemática, também sejam entendidas e vividas nas relações com a construção de sua 
autonomia." (CRAIDY, KAERCHER. p. 150). 
 
"[...] gostaria de lembrar a importância de duas coisas mais: a apresentação e a exploração 
de situações-problemas às crianças, envolvendo as operações de adição e subtração; e a 
utilização e jogos (de trila, dominó, memória, quebra-cabeça, bingo, etc - sejam 
industrializados ou inventados e produzidos na própria escola, a partir dos temas em 
estudos pelas crianças), envolvendo os conceitos matemáticos apontados até então." 
(CRAIDY, KAERCHER. p. 151). 
 
 

CAPÍTULO 13 
ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO INFANTIL 

Russel Teresinha Dutra da Rosa 
 

 
"O ensino de ciências na educação infantil acontece preferencialmente integrado às 
demais áreas de conhecimento, proporcionando, através dos conhecimentos acumulados 
das teorias, das metodologias e dos instrumentos da área, uma riqueza de possibilidades 
de exploração do mundo realizada pelas crianças."  (CRAIDY, KAERCHER. p. 153). 
 
"O ensino de ciências pode propiciar o contato com a diversidade de formas de vida e de 
ambientes, bem como com as necessidades e condições necessárias à sobrevivência das 
diferentes espécies de seres vivos, procurando se incluir a espécie humana entre as demais 
espécies e superar visões utilitaristas e antropocêntricas de natureza." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 153). 
 
"Por esta razão, é fundamental utilizarmos e confeccionarmos materiais alternativos para 
o desenvolvimento de projetos com as crianças. Trabalhar com a fantasia e a imaginação, 
mas também com a observação, as comparações, as medidas e os registros escritos, os 
desenhos, as modelagens, as colagens, etc." (CRAIDY, KAERCHER. p. 154). 
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"O conhecimento, bem como as regras e os valores é construído pela ação sobre o meio 
físico e social, cabendo, ao adulto, oportunizar a ocorrência de situações interativas em 
que a criança precise tomar decisões, fazer escolhas, expressar pontos de vista e fazer 
trocas no sentido de desenvolver a autonomia e a cooperação." (CRAIDY, KAERCHER. 
p. 154). 
 
"O trabalho pedagógico na educação infantil diferencia-se de acordo com a faixa etária e 
o processo de construção progressiva de autonomia por parte da criança. As atividades 
dedicadas a criança de zero a um ano precisam considerar a sua grande dependência em 
relação ao adulto e, portanto, a necessidade de interações individualizadas adulto-criança, 
nos momentos de explorar o próprio corpo através de movimentos e da experiência de 
diferentes sensações no contato com os objetos." (CRAIDY, KAERCHER. p. 155). 
 
"Em síntese, na educação infantil, as atividades devem ser planejadas com o objetivo de 
atender as necessidades das crianças em sua diferentes fases de desenvolvimento, de 
modo a contribuir para os processos de construção de sua autonomia." (CRAIDY, 
KAERCHER. p. 156). 
 
"Objetivando desenvolver a capacidade das crianças de observar a natureza e de expressar 
suas concepções e registrá-las, podem ser desenvolvidas algumas atividades com obra 
literária infantil, músicas, vídeos, além, é claro da exploração do ambiente próximo à 
instituição educativa." (CRAIDY, KAERCHER. p. 156). 
 
"Primeiramente, as crianças podem ser instigadas a tentar imaginar ou adivinhar o que 
tem dentro do saco para, logo a seguir, serem incentivadas, em um jogo, a tocar o saco 
por fora para descobrir o que tem dentro. Nessa atividade, as crianças trabalham com 
outros sentidos que não o sentido da visão, predominante na atividades escolares." 
(CRAIDY, KAERCHER. p. 156,157). 
 
"Um outro trabalho importante de ser desenvolvido, na pré-escola, é o de exploração e 
conhecimento do corpo, As crianças pode fazer medidas umas das outras, entrevistar os 
pais para saber o tamanho que tinham quando nasceram e comparar esse dois tamanhos. 
Podem também fazer medidas dos irmãos e dos pais para tentar fazer estimativas sobre o 
tamanho que terão quando forem adultas." (CRAIDY, KAERCHER. p. 161). 
 
"Na área de ciências, uma outra temática importante de ser trabalhada, desde a pré-escola, 
é a da reciclagem de lixo. As crianças podem, a partir de materiais secos e limpos, como 
caixas, sacos, frascos, etc., ser convidadas a formar grupos com esses materiais. Neste 
trabalho de classificação costumam aparecer critérios deferentes daqueles que nós adultos 
utilizamos como, por exemplo, os materiais que servem para brincar de farmácia, de 
supermercado, de casinha, etc. As crianças podem principiar explorando esses materiais 
para confeccionar brinquedos." (CRAIDY, KAERCHER. p. 162). 
 
"O ensino de ciências na educação infantil propicia a interação com diferentes materiais, 
a observação e o registro de muitos fenômenos, a elaboração de explicações, enfim a 
construção de conhecimentos e de valores pelas crianças. Essa área, entretanto, precisa 
tomar parte das atividades de outras áreas como a linguagem, os estudos sociais, a 
matemática, as artes plástica, o teatro e a música. Na educação infantil é fundamental 
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superar as fragmentações do conhecimento e buscar articulá-lo através de atividades 
lúdicas e instigantes." (CRAIDY, KAERCHER. p. 163). 
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Citações diretas: 

Capítulo 10. Os Materiais Artísticos na Educação Infantil 

- A manipulação livre de instrumentos e materiais é o primeiro passo da criança na 
familiarização com os recursos disponíveis para sua expressão. (CRAIDY, p.109) 

- O professor deve apresentar os mais variados tipos de suportes planos para os trabalhos 
bidimensionais: papéis e folhas de plástico, pedaços de lixas, tecidos, etc. Mesmo que o 
trabalho seja desenho ou pintura, podemos explorar superfícies de objetos tridimensionais 
como balões, caixas de ovos, caixas diversas, objetos industriais. (CRAIDY, p.111) 

- O tamanho ideal de um suporte bidimensional para a criança trabalhar é sempre o da 
extensão de seu braço esticado. Contudo, é importante que a criança aprenda a trabalhar 
tanto em pequenas dimensões quanto em amplos espaços. (CRAIDY, p.111,112) 

- O uso dos instrumentos no início da atividade artística é difícil para a criança, mas com 
o uso frequente ela passa a conhecê-los e a dominá-los. (CRAIDY, p.113) 

- O importante é termos paciência e respeitarmos o ritmo de desenvolvimento de cada 
uma delas, ajudando-as sempre que tiverem dificuldade no manejo de alguma ferramenta, 
perguntando o que elas querem, pedindo que digam o que a professora precisa fazer 
(cortar um arame, colocar uma fita adesiva, pregar um prego, serrar, etc), mas nunca 
fazendo o trabalho no lugar do aluno. (CRAIDY, p.113) 
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- Devido à tendência das crianças pequenas a colocarem coisas na boca, jamais deverão 
ser usadas substâncias que tenham algum componente tóxico, principalmente tintas. 
(CRAIDY, p.116) 

- Além de misturar tintas e experimentar cores e sobre cores, a criança também interage 
com as cores em papéis para colocar e nas experiências com papel celofane. Devido à sua 
transparência, ao colocarem um papel celofane em frente aos olhos, as crianças veem o 
mundo com um filtro colorido. (CRAIDY, p.117) 

- Quanto mais coisas puderem ser oferecidas para os alunos aplicarem ou não sobre seus 
trabalhos, maiores serão suas possibilidades no processo criativo. (CRAIDY, p.120) 

- A organização correta é fundamental para que a criança situe-se em relação ao seu 
espaço de trabalho, o espaço de trabalho dos colegas, os materiais utilizados 
especificamente em cada atividade, os usos individuais e coletivos. (CRAIDY, p.121). 

Capítulo 11. Práticas Musicais na Escola Infantil 

- [...] chamando a atenção das crianças para os sons ambientais, o que eles informam 
sobre o local onde estamos, como é possível, orientar-se a partir dos sons característicos 
de cada hora do dia. (CRAIDY, p.127) 

- As crianças também precisam de silêncio para povoá-lo com seus próprios sons. Além 
dos sons da natureza, existe um enorme repertório de sons aprendidos através da televisão, 
que estão incorporados nas ações e nos brinquedos infantis. (CRAIDY, p.127) 

- As crianças gostam muito de cantar palavras sem sentido, não precisamos nos 
preocupar com o improviso racional, ou em criar versos com rima. Cantar e dialogar 
com a criança deve ser a nossa preocupação. (CRAIDY, p.128) 

- Aquela pessoa que acredita que sabe cantar, provavelmente faz isso desde criança. 
Quando pequena alguém a olhou com admiração, aprovando suas tentativas vocais, ou 
elogiando sua voz. Isso nos mostra que a imagem que temos de nós mesmos como 
alguém que sabe cantar e se expressar é construída na relação com os outros, pois a 
afinação ou desafinação é um conceito construído socialmente. (CRAIDY, p. 129) 

- A criança que desafina não teve a sorte, ou não teve a oportunidade, de conviver num 
ambiente em que a confiança e as interações fossem incentivadas. (CRAIDY, p.129) 

- No contato com a música, a criança precisa aprender que um som pode se combinar 
com outro som, mas, principalmente, que é possível imprimir significado aos sons. 
(CRAIDY, p.130) 

- A música pode se tornar um espaço a partir do qual os primeiros vínculos são criados e 
mantidos. Além disso, as aprendizagens de forma de expressão que comunicam estados 
de ânimo são imediatamente empregadas para expressar alegria e satisfação. (CRAIDY, 
p.130) 

- As crianças precisam ter experiências concretas com objetos que emitem sons, 
instrumentos musicais ou outros e formar um vocabulário especifico para se referir a 
eventos sonoros. (CRAIDY, p.130) 
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- Em atividades de expressão corporal estão implicadas as vivências anteriores, a 
percepção e a capacidade de representação. A imposição de modelos diminui a 
possibilidade de elaboração pessoal. Além disso, reduzir a expressão corporal a uma só 
possibilidade de expressão, implica considerar tal forma como a única e verdadeira, o 
que acarreta em perda de expressividade. (CRAIDY, p.132) 

- É preciso que as imitações deixem espaço para evocar, pensar e criar meios próprios 
de expressão, para que realmente representem o movimento interior de compreensão das 
situações vivenciadas. (CRAIDY, p.133) 

- O desenvolvimento da capacidade de imitar nos mostra que as imitações que 
acontecem na escola estimulam respostas corporais sem que estas representem alguma 
coisa pensada pela criança. (CRAIDY, p.133) 

Capítulo 12. Conversando, Lendo e Escrevendo com as crianças 

- O desenvolvimento da linguagem oral, portanto, não se dá nem natural nem 
magicamente, mas através da qualidade de interação do adulto com a criança, da 
interação entre as próprias crianças e, inclusive, dos momentos em que as crianças 
passam adiante da televisão. Senão, vejamos. (CRAIDY, p.136) 

- É também papel do adulto chamar a atenção das crianças umas em relação às outras, 
como por exemplo, quando chega uma criança no berçário ou nos grupos seguintes: - 
Gente, olha quem chegou! A Clarissa! Oi, Clarissa! Que bom que você chegou! A gente 
ia começar a ler uma história bem agora. Escolha um lugar para você sentar e ouvir a 
história que vou contar. (CRAIDY, p.137) 

- No entanto, tanto em casa como na escola, não adianta nada deixar as crianças 
sozinhas na frente de uma tevê, assistindo a algum programa ou a uma fita de vídeo, se 
o adulto não as acompanha nas incursões sobre o que estão vendo. (CRAIDY, p.140) 

- Atentos e sensíveis às crianças, podemos partir do princípio paulofreireano que não há 
ninguém que saiba tudo nem ninguém que ignore tudo. Partir do princípio que as 
crianças já sabem sempre alguma coisa a respeito do que querem aprender, e que 
devemos ser capazes de fazer esse conhecimento que elas trazem a vir à tona. 
(CRAIDY, p.143) 

- É importante criar - e garantir - na rotina do grupo, situações em que as crianças e sua 
professora ou o adulto responsável pelo grupo leiam e escrevam, explorando as relações 
entre a utilização da linguagem escrita com a organização do mundo em que vivem. 
(CRAIDY, p.143) 

- estabelecer correspondência, enviando cartas a colegas da própria classe, a criança de 
outras escolas ou a familiares, investigando assuntos diversos (as escolas que tiverem 
computador podem utilizá-lo para tanto, através dos e-mails dos correspondentes); 
(CRAIDY, p.144) 

- Elaborar jornais e revistas criados pelo próprio grupo - com textos, fotos, desenhos, 
etc. -, é m recurso que também agrega, integral e relaciona diversas linguagens. 
(CRAIDY, p.144) 
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- As crianças, ainda hoje, constroem os conceitos de quantidade e de número numa 
relação muito parecida com a de seus ancestrais humanos. (CRAIDY, p.146) 

- Muitas vezes, ouvimos as crianças dizendo os nomes dos números entre elas, numa 
espécie de demonstração de poder pelo saber: "Sabia que eu já sei contar até dez? Um, 
dois, três, cinco, oito, nove, dez!" No entendo, se lhes indicamos um destes números, 
impresso em algarismo numa página de revista ou escrito a mão numa ficha produzida 
para este fim especificamente, é muito provável que elas não saibam identificá-lo. 
(CRAIDY, p.147) 

- As classificações fazem parte da vida cotidiana dos seres humanos, as crianças dentre 
eles. Quando, por volta dos três anos de idade, as crianças começam, a se dar conta que 
são meninos e meninas, porque, entre outras coisas, meninos têm pênis e meninas têm 
vagina, elas estão realizando um exercício natural e espontâneo de classificação. 
(CRAIDY, p.148) 

- Para terminar, gostaria de lembrar a importância de duas coisas mais: a apresentação e 
a exploração de situações problema às crianças, envolvendo as operações de adição e 
subtração. e a utilização de jogos (de trilha, dominó, memória, quebra-cabeça, bingo, 
etc. (CRAIDY, p.151) 

Capítulo 13. Ensino de Ciências e Educação Infantil 

- O ensino de ciências na educação infantil acontece preferencialmente integrado às 
demais áreas de conhecimento, proporcionando, através dos conhecimentos acumulados 
das teorias, das metodologias e dos instrumentos da área, uma riqueza de possibilidades 
de exploração do mundo realizada pelas crianças. (CRAIDY, p.153) 

- O ensino de ciências pode propiciar o contato com a diversidade de formas de vida e de 
ambientes, bem como as necessidades e condições necessárias à sobrevivência das 
diferentes espécies de seres vivos, procurando-se incluir a espécie humana entre as demais 
espécies e superar visões utilitaristas e antropocêntricas de natureza. (CRAIDY, p.153) 

- Em suma, a criança, para construir conhecimentos, precisa agir, perguntar, ler o mundo, 
olhar imagens, criar relações, testar hipóteses e refletir sobre o que faz, de modo 
reestruturar o pensamento permanentemente. (CRAIDY, p.154) 

- O trabalho pedagógico na educação infantil diferencia-se de acordo com a faixa etária e 
o processo de construção progressiva de autonomia por parte da criança. (CRAIDY, 
p.155) 

- As atividades dedicadas a crianças de zero a um ano precisam considerar a sua grande 
dependência em relação ao adulto e, portanto, a necessidade de interações 
individualizadas adulto-criança, nos momentos de explorar o próprio corpo através de 
movimentos e da experiência de diferentes sensações no contato com os objetos. 
(CRAIDY, p.155) 

Dos quatro aos seis anos, é possível investir nas atividades cooperativas, que requerem 
negociações permanentes. Nesse período começam a se estabelecer as regras de 
convivência, sendo o momento privilegiado para o desenvolvimento de atividades a partir 



171 
 

dos temas e das metodologias oriundas das diferentes áreas do conhecimento. (CRAIDY, 
p.156) 

- O saco surpresa pode também ser pensando como metáfora do encontro entre professora 
e crianças. Não saber o que existe dentro do saco, o ainda não dito, desperta o nosso 
interesse, nos deixa curiosos, excitados, permite soltar a imaginação, bem como depositar 
nossas expectativas e também nossos medos lá dentro. (CRAIDY, p.157) 

- A partir da audição da música, as crianças podem desenhar o monstro e sua mãe. 
Imaginar o que ele come. Será que os filhotes de monstros comem as mesmas coisas que 
os monstros adultos? Qual seu tamanho? E que tamanho ele tinha quando nasceu? Qual 
o tamanho dos pais? Ele tem irmãos? Do que ele brinca? Ele tem cheiro? Ele tem dentes? 
Ele voa? Ele caminha? Ele se arrasta? Ele pula? Quem são seus amigos? E seus inimigos? 
Como ele se defende? Do que ele gosta? Como é a casa dele? Os monstros vivem sozinhos 
ou em grupo? Quanto tempo ele demora para nascer? As crianças também podem montar 
um monstro de sucata e tentar construir o ambiente onde ele vive? (CRAIDY, p.158) 

- O trabalho com animais pode aproveitar imagens de documentários e de livros e revistas, 
com a finalidade de caracterizar com as crianças as populações de animais e plantas de 
regiões contrastantes em termos de clima. (CRAIDY, p.159) 

- [...] é importante incentivar as crianças a observar e interagir com os animais, sempre 
com cuidado para não expô-las a nenhum risco e, também, tratando os animais com muito 
respeito, sem machucá-los ou estressá-los desnecessariamente. (CRAIDY, p.160) 

- Um outro trabalho importante de ser desenvolvido, na pré-escola, é o de exploração e 
conhecimento do corpo. As crianças podem fazer medidas umas das outras, entrevistar os 
pais para saber o tamanho que tinham quando nasceram e comprar esses dois tamanhos. 
Podem também fazer medidas dos irmãos e dos pais para tentar fazer estimativas sobre o 
tamanho que terão quando forem adultas. (CRAIDY, p.161) 

- [...] pode ser discutido com as crianças, o fato de alguns materiais levarem muito tempo 
para se decompor ou não se decomporem nunca, sendo, portanto, necessária a ocupação 
de uma área muito grande para depositar esse lixo que não se desmancha. (CRAIDY, 
p.162) 
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Referência: CRAIDY, Maria. KAERCHER, Gládis. Educação infantil: pra que te 

quero?. Porto Alegre: Artemd, 2001. 

 

 

Capítulo 10 

 

Os Materiais Artísticos na Educação Infantil 

Paola Basso Menna Barreto Gomes 

 

- A manipulação livre de instrumentos e materiais é o primeiro passo da 

criança na familiarização com os recursos disponíveis para a sua expressão. 

Contudo, devemos saber que, mesmo na mais tenra idade, o fazer artístico não 

é apenas a ação inicial. As crianças são capazes de mexer com substâncias e 

experimentar instrumentos nas mais variadas superfícies, lambuzando, riscando 

ou imprimindo suas marcas. Com a orientação de um adulto, a criança pode 

conduzir a ação para um espaço mais apropriado, como uma folha de papel. 

Embora a ação das mãos ou dos dedos da criança, como, por exemplo, na 

comida derramada ao lado do prato, na areia ou no pingo de água, assim como 

a impressão de um pedaço de fruta ou chocolate sobre uma superfície qualquer, 

seja uma forma primitiva de a criança experimentar a arte, é necessário que pais 

e professores a preparem para transformar a brincadeira em expressão. (Craidy 

e Kaercher, 2001, p.109) 

 

- O CORPO DA CRIANÇA DURANTE O TRABALHO 



173 
 

   Mesmo depois de dominar o manejo do pincel, as crianças tendem a pintar 

nas mãos e o rosto. Muitas vezes, a criança tem necessidade de colocar seu 

corpo na atividade expressiva, não apenas carimbando sua mão, como também 

riscando-se com hidrocor, passando cola nas mãos (adoram descascar cola 

seca sobre a pele), colocando instrumentos e substâncias na boca, aplicando 

elementos sobre a pele e encostando seu corpo em superfícies molhadas ou 

texturizadas. Não precisamos esperar das como o Dia do Índio ou a Páscoa para 

que se pinte o rosto das crianças com riscos tribais ou bigodes de coelinho. 

(Craidy e Kaercher, 2001, p.120) 

 

- ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

O ideal seria que os materiais de uma oficina ou sala de artes fossem 

guardados em um armário, separados por categorias em caixas de sapato ou 

garrafas plásticas de refrigerante cortadas. Os pincéis devem ser sempre 

lavados e colocados para secar com os pelos para cima. 

Desde cedo as crianças podem ser incentivadas na preservação do 

patrimônio e na racionalização dos recursos. O respeito pelas fontes naturais da 

matéria-prima, que transformamos nos materiais de trabalho de nosso cotidiano, 

inicia-se pelo respeito por esses próprios materiais, evitando desperdícios e 

reutilizando ou reciclando despojos. (Craidy e Kaercher, 2001, p.121) 

 

 

Capítulo 11 

 

Práticas Musicais na Escola Infantil 

Leda de Albuquerque Maffioletti 

 

- Com relação às atividades musicais, parece que os avanços da psicologia e do 

desenvolvimento infantil não conseguem modificar a prática docente. As 
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regularidades observadas diariamente são incorporadas como absolutamente 

normais, enquanto os conhecimentos novos são ignorados e rejeitados pelo 

pensamento habitual. 

Por ocasião do Dia das Mães, certa vez ensinei a seguinte canção: 

 

Mostrai o pezinho          Que lava, que lava... 

   Mostrai o sapatinho         Que lava direitinho 

   Mostrai o trabalho           Que passa, que passa... 

   Da boa mamãezinha         Que passa direitinho 

 

Quando uma menina me disse que não iria cantar essa música, porque sua 

mãe não lavava nem passava, levei um susto! Eu não havia pensado em 

máquina de lavar, muito menos que a letra da música fazia referência a algum 

nível de poder aquisitivo. Depois disso, fui capaz de questionar até mesmo a 

imagem de mulher e de mãe que a canção apregoava como “boa mamãezinha”.  

(Craidy e Kaercher, 2001, p.126) 

 

-  OS SONS DO COTIDIANO DAS CRIANÇAS 

As crianças também precisam de silêncio para povoá-lo com seus próprios 

sons. Além dos sons da natureza, existe um enorme repertório de sons 

aprendidos através da televisão, que estão incorporados nas ações e nos 

brinquedos infantis. Sons de helicóptero, lancha, sirenes, explosões... gritos, 

inflexões vocais de medo, raiva e dor. 

As crianças aprendem a utilizar os recursos expressivos de sua cultura. 

Falam alto quando querem chamar a atenção, falam baixo para contar um 

segredo e usam adequadamente o tom de voz para mostrar seriedade ou 

brincadeira. Elas logo aprendem o significado de “psssiu’... e “hum”!!! Também 

reconhecem quando o “ai”! é uma reclamção, ou uma expressão de alívio. As 

crianças são muito receptivas a esses sons, decifrando e criando significados. 
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Seria uma lástima que perdessem essas habilidades por ocasião de sua entrada 

na escola. (Craidy e Kaercher, 2001, p.127) 

 

-  MÚSICA NÃO É SÓ IMITAR 

Além de brincar de roda, cantar e bater palmas no ritmo, o que mais 

poderíamos fazer? 

O manuseio de objetos sonoros é de extrema importância. A escola está 

atenta para a construção de conceitos que se fundamentam na percepção visual 

e tátil, mas muito pouco alerta para a construção de conhecimento a partir 

daquilo que se ouve. Pensemos um instante no som de um estalo de língua... O 

que poderíamos dizer sobre ele? Que características poderíamos salientar? Que 

palavras utilizar para descrevê-lo? 

As crianças precisam ter experiências concretas com objetos que emitem 

sons, instrumentos musicais ou outros e formar um vocabulário específico para 

se referir a eventos sonoros. (Craidy e Kaercher, 2001, p.130) 

 

Capítulo 12 

 

Conversando, Lendo e Escrevendo com as Crianças na Educação Infantil 

Gabriel de Andrade Junqueira Filho 

 

- A LINGUAGEM ORAL 

O desenvolvimento da linguagem oral, portanto, não se dá nem natural nem 

magicamente, mas através da qualidade da interação do adulto com a criança, 

da interação entre as próprias crianças e, inclusive, dos momentos em que as 

crianças passam diante da televisão. Senão vejamos. (Craidy e Kaercher, 2001, 

p.136) 
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- A TELEVISÃO E O VÍDEO 

Nos dia de hoje, a televisão tem sido uma companhia frequente na vida de 

nossas crianças, ocupando muitas vezes o lugar da companhia do pai e da mãe, 

seja com o consentimento, com a negligência ou a falta de recursos das próprias 

famílias.  

No entanto, tanto em casa como na escola, não adianta nada deixar as 

crianças sozinhas na frente de uma tevê, assistindo a algum programa ou a uma 

fita de vídeo, se o adulto não as acompanha nas incursões sobre o que estão 

vendo. (Craidy e Kaercher, 2001, p.140) 

 

 

- LENDO E ESCREVENDO COM AS CRIANÇAS 

Quer dizer, portanto, que a prática e concretamente, com base tanto na nossa 

experiência quanto nos nossos estudos sobre as teorias que se tem produzido 

na educação infantil, estaremos enveredando com as crianças pelo universo 

maravilhoso da leitura e da escrita, do jeito mais simples e direto que existe, ou 

seja, lendo e escrevendo junto com elas. (Craidy e Kaercher, 2001, p.141) 

 

Atentos e sensíveis ás crianças, podemos partir do princípio paulofreireano 

que não há ninguém que saiba tudo nem ninguém que ignore tudo. Partir do 

princípio que as crianças já sabem sempre alguma coisa a respeito do que 

querem aprender, e que devemos ser capazes de fazer esse conhecimento que 

elas trazem vir à tona. (Craidy e Kaercher, 2001, p.143) 

 

 

Capítulo 13 

Ensino de Ciências e Educação Infantil 

Russel Teresinha Dutra da Rosa 
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- PRINCÍPIOS DA ÁREA DE ENSINO DE CIÊNCIAS 

O ensino de ciências na educação infantil acontece preferencialmente 

integrado às demais áreas de conhecimento, proporcionando, através dos 

conhecimentos acumulados das teorias , das metodologias e dos instrumentos 

da área, uma riqueza de possibilidades de exploração do mundo realizada pelas 

crianças. (Craidy e Kaercher, 2001, p.153) 

 

 

- ALGUNS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

O conhecimento, bem como as regras e os valores é construído pela ação 

sobre o meio físico e social, cabendo ao adulto, oportunizar a ocorrência de 

situações interativas em que a criança precise tomar decisões, fazer escolhas, 

expressar pontos de vista e fazer trocas no sentido de desenvolver a autonomia 

e a cooperação. Entretanto, os processos pedagógicos não se restringem à 

realização de atividades, sendo fundamental a realização de reflexões sobre as 

atividades cotidianas. (Craidy e Kaercher, 2001, p.154) 

 

- ALGUMAS POSSÍVEIS ATIVIDADES 

Uma primeira sugestão consiste em apresentar para as crianças um “saco 

surpresa” com objetos de diferentes materiais (plástico, papel, tecido, madeira, 

metal, etc.) que permitam uma exploração táctil. (Craidy e Kaercher, 2001, p.156) 

O saco surpresa pode também ser pensado como metáfora do encontro entre 

professora e crianças. Não saber o que existe dentro do saco, o ainda não dito, 

desperta o nosso interesse, nos deixa curiosos, excitados, permite soltar a 

imaginação, bem como depositar nossas expectativas e também nossos medos 

lá dentro. (Craidy e Kaercher, 2001, p.157) 

 

 

- OBSERVANDO O CÉU 
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Nas incursões pelos pátios e jardins é possível chamar a atenção para as 

diferentes posições do sol. As crianças podem fazer medidas do tamanho de 

suas sombras, com pedaços de barbante, no início da manhã ou no fim da tarde, 

e em um horário próximo ao meio-dia. (Craidy e Kaercher, 2001, p.160) 

 

 

- POR DENTRO DO CORPO 

  Um outro trabalho impo0rtante de ser desenvolvido, na pré-escola, é o de 

exploração e conhecimento do corpo. As crianças podem fazer medidas uma 

das outras, entrevistar os pais para saber o tamanho que tinham quando 

nasceram e comparar esses dois tamanhos. Podem também fazer medidas dos 

irmãos e dos pais para tentar fazer estimativas sobre o tamanho que terão 

quando forem adultas. (Craidy e Kaercher, 2001, p.161) 

 

 

- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ensino de ciências na educação infantil propicia a interação com diferentes 

materiais, a observação e o registro de muitos fenômenos, a elaboração de 

explicações, enfim a construção de conhecimentos e de valores pelas crianças. 

(Craidy e Kaercher, 2001, p.163) 
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FICHAMENTO 

 

 CRAIDY. Maria; KRAERCHER. Gládes Elise P. da Silva. Organizadoras. 
Educação infantil: para que te quero? Porto alegre: Artmed, 2001. 

 

GOMES, Paola Basso Mena Barreto. Os materiais artísticos na educação 
infantil. 

Capítulo 10 

 

“As crianças aprendem desde seus primeiros momentos neste mundo. 
Educar crianças com pouca idade não é apenas dar alimento e tomar os 
cuidados necessários. Junto com carinho e cuidados higiênicos é fundamental 
que as crianças pequenas recebam estímulos que desenvolvam seus sentidos 
e posteriormente sua intelectualidade. O trabalho artístico é importante para 
que as crianças aprendam a explorar o mundo a sua volta”. [...] (GOMES, 
2001, p. 109) 

“A manipulação livre de instrumentos é o primeiro passo da criança na 
alfabetização com os recursos disponíveis para a sua expressão”. [...] 
(GOMES, 2001, p. 109) 

 

O espaço adequado 

 

“Certamente nenhuma criança, por menor que seja, pode sair por ai 
lambuzando e riscando tudo simplesmente porque esse ato é expressivo. 
Desde bebê precisa conhecer os limites e com um ano de idade já pode 
entender os espaços reservados para o trabalho artístico. [...] (GOMES, 2001, 
p. 110) 

 “Quanto mais respeitado o espaço de uma criança, mais ela saberá 
respeitar o espaço dos adultos e menos chance haverá de esta criança 
estragar a mobília ou outros espaços da casa.” [...] (GOMES, 2001, p. 110) 

  

 

As superfícies 

 

“Além da delimitação de locais apropriados, a criança começa a aprender 
em quais superfícies ou objetos pode fazer as suas marcas. O objeto ou a 
superfície designada para trabalhar se chama suporte. É necessário que a 
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criança atente para a superfície a qual vai utilizar, de modo que a mesa, a 
parede ou o chão onde se apóia sejam diferenciados do espaço especifico do 
trabalho. Antes de receber os instrumentos, a criança recebe o suporte, caso 
contrário, vai pintar, riscar ou derramar cola sobre a mesa ou sobre o chão. 
Esse suporte sempre deve ser nomeado (pape, tábua, caixa, lixa, balão, tela, 
etc.) e mostrado em todas as suas faces pela professora.” [...]  (GOMES, 2001, 
p. 110, p. 111) 

“Um papel ou uma placa plana chamamos de bidimensional, porque tem 
apenas duas dimensões: altura e largura. Os desenhos, carimbos ou 
impressões e as pinturas em geral são bidimensionais, enquanto que as 
construções, montagens e modelagens quase sempre são tridimensionais. São 
chamados tridimensionais os objetos, as caixas, os pedaços de argila, pois 
podemos medir três dimensões: altura, largura e profundidade. Embora o papel 
seja muito usado, é importante que também se trabalhe com superfícies 
tridimensionais, como sucatas, garrafas plásticas, balões cheios, etc. (GOMES, 
2001, p. 111) 

 “Quando uma criança está familiarizada com o fazer artístico, deve 
explorar variações de todos os tipos, não apenas em relação ao material, mas 
principalmente ao espaço.” [...] (GOMES, 2001, p. 112) 

  

Os instrumentos 

 

 “O uso dos instrumentos no início da atividade artística é difícil para a 
criança, mas com o uso frquente ela passa a conhecê-los e dominá-los”. [...]  

 (GOMES, 2001, p. 112) 

 “[...] Há crianças que já conhecem os instrumentos apresentados em 
sala de aula, outras não. O importante é termos paciência e respeitarmos o 
ritmo de desenvolvimento de cada uma delas, ajudando-as sempre que tiverem 
dificuldade no manejo de alguma ferramenta”. [...] (GOMES, 2001, p. 112) 

 

As massas e as substâncias 

 

 “A terra ou a água são substancias que envolvem toda atividade 
artística, da terra tiramos os pigmentos, que dão cor as nossas tintas, e o barro, 
massa básica para atividade de modelar. [...] (GOMES, 2001, p. 115) 

 “Embora não seja considerado um material, a água é fundamental no 
trabalho. Alguns materiais adequados para as crianças, como a cola branca e a 
tinta têmpera, são substâncias com base de água.” [...] (GOMES, 2001, p. 115) 
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 “A interação entre a terra e a água cria as misturas que a criança mais 
gosta de manipular.” [...] (GOMES, 2001, p. 115) 

 “Devido à tendência das crianças pequenas colocarem coisas na boca, 
jamais deverão ser usadas substâncias que tenham algum componente tóxico, 
principalmente tintas.” [...] (GOMES, 2001, p. 116) 

 “Com crianças pequenas pode-se usar tinta plástica, que tem como base 
a mesma cola à base de água, mas com o cuidado extra para não manchar as 
roupas, pois, ao contrário da têmpera, sua mancha não sai com facilidade.” [...] 
(GOMES, 2001, p. 116) 

 “Pode-se misturar têmpera com cola para termos tinta plástica.” [...] 
Objetos como sucata que se transformam em carimbos, pedras, cortes de 
legumes (“carimbos de batata”) ou mesmo partes do corpo podem servir como 
matriz para impressões. O Beijo de batom no papel também é uma forma de 
impressão. A primeira impressão que a criança faz, muitas vezes 
espontaneamente, quase sempre é o carimbo de sua mão.”  (GOMES, 2001, p. 
116) 

Elementos de aplicação 

 

 “Todos aqueles elementos colados, acrescidos, costurados, pregados, 
espetados ou agregados a superfícies- tanto dos trabalhos bidimensionais 
como tridimensionais- são elementos de aplicação. Seria impossível enumerá-
los, tamanhas são as possibilidades.” [...] (GOMES, 2001, p. 117, p. 118) 

 “A cola, embora seja uma sustância, é o material básico para junção. Em 
minha experiência, observei que as crianças tendem a usar a cola como 
substância e a tratá-la como tinta antes de perceber sua função adesiva.” [...] 
(GOMES, 2001, p. 118) 

 “A fita adesiva, fita crepe, fita cinta ou durex, além de juntar elementos, 
grudando uma coisa na outra, por si só pode ser um elemento de aplicação, 
visto que as crianças gostam de aplicar durex sobre a pele ou sobre o papel.” 
(GOMES, 2001, p. 119) 

 “Dependendo do tipo de crianças, alfinetes podem ser usados para 
espetar alguns elementos.” [...] (GOMES, 2001, p. 119) 

 “Algumas vezes dois objetos podem ser enlaçados ou amarrados com 
fios ou barbantes, o que no caso de crianças pequenas, sempre exige a ajuda 
da professora.” [...] (GOMES, 2001, p. 119) 

 “Pregos também podem ser usados em superfícies como isopor, assim 
como palitos que servem para unir duas placas.” (GOMES, 2001, p. 19) 

 

O corpo da criança durante o trabalho 
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 “Mesmo depois de dominar o manejo do pincel, as crianças tendem a 
pintar as mãos e o rosto. Muitas vezes, a criança tem necessidade de colocar 
seu corpo na atividade expressiva, não apenas carimbando sua mão, como 
também riscando-se.” [...] Não precisamos esperar datas como o dia do índio 
ou a páscoa para que se pinte o rosto da criança com riscos tribais ou bigodes 
de coelhinho. As crianças gostam elas mesmas de se pintarem e se 
maquiarem e não há razão para que as professoras o façam. [...] Muitas 
crianças não gostam de aventais e mangas de plástico e estes, assim como as 
camisetas grandes, nem sempre protegem totalmente a roupa que está por 
baixo. “O ideal é que a criança possua algumas roupas que possa manchar, 
“um uniforme para as artes”, a qual se sinta confortável e despreocupada.” 
(GOMES, 2001, p. 120) 

 

 

 

Organizando o espaço 

 

 “O ideal seria que os materiais de uma oficina ou sala de artes fossem 
guardados em um armário, separados por categoria em caixas de sapatos ou 
garrafas plásticas de refrigerante cortadas. [...] A organização correta é 
fundamental para que a criança situe-se ao seu espaço de trabalho.” (GOMES, 
2001, p. 120) 

 “Desde cedo as crianças podem ser incentivadas na preservação do 
patrimônio e na racionalização dos recursos.” [...] (GOMES, 2001, p. 120) 

 

 

MAFFIOLETTI, Leda de Albuquerque. Práticas musicais na escola infantil 

 

Capítulo 11 

 

 “O cotidiano da educação infantil é repleto de atividades musicais, 
algumas tão conhecidas que já fazem parte do repertório usual das escolas. 
Devido à ampla divulgação da canção ‘ De olhos vermelhos...’ gostaria de fazer 
alguns comentários.” (MAFFIOLETTI, 2001, p. 123) 

 “Certa ocasião cantei esta música com todos os gestos que fazem parte 
da sua coreografia, e perguntei a um grupo de professoras qual seria o objetivo 
de tal tarefa para a formação das crianças. Fizemos uma lista enorme: 
esquema corporal, coordenação motora, lateralidade, expressividade e 
criatividade. Além disso, disseram que com essa canção poderíamos trabalhar 
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os animais, as cores, a noção de número, a alimentação e a Páscoa - é claro! 
Para confirmar, perguntei se colocariam esses objetivos no seu diário de classe 
para justificar a realização dessa atividade musical. Todos concordaram! 
Incrível – pensei, essa música dá pra tudo!” (MAFFIOLETTI, 2001, p. 123) 

 “Em seguida fomos analisando cada um dos objetivos citados, a fim de 
verificar se realmente estavam sendo trabalhados a partir da canção.” [...] 
(MAFFIOLETTI, 2001, p. 123) 

 “A criança precisa de vivências mais ricas para construir uma imagem de 
si mesma a partir de sua identidade corporal, suas possibilidades físicas, suas 
singularidades...”  (MAFFIOLETTI, 2001, p. 124) 

 “Dando continuidade, falamos das noções básicas envolvidas na 
orientação espacial: “em cima/embaixo”, “um lado/outro lado”, “frente/atrás.” [...] 
(MAFFIOLETTI, 2001, p. 124) 

 “[...] É uma ingenuidade pensar que estamos favorecendo a 
expressividade da criança, quando nos oferecemos como modelo a ser 
imitado!” (MAFFIOLETTI, 2001, p. 124) 

 “A maneira de tratar do conteúdo “animais” também foi muito 
interessante. Uma abordagem mais integradora deveria permitir a criança 
conhecer o coelho, fazendo relações entre a forma do seu corpo com o modo 
como ele se movimenta, sua alimentação e seus hábitos.” [...]  

“O mesmo aconteceu com o objetivo de trabalhar “cores” e “números”. 
Também vimos que as noções qualitativas de número, como noção de “mais e 
menos”, “muito e pouco” não estavam sendo trabalhadas na canção.” [...] 
(MAFFIOLETTI, 2001, p. 124, p. 125) 

 “por ocasião do Dia das Mães, certa vez ensinei a seguinte canção: 

 

   Mostrai o pezinho           Que lava, que lava... 

   Mostrai o sapatinho         Que lava direitinho 

   Mostrai o trabalho            Que passa, que passa... 

   Da boa mamãezinha        Que passa direitinho 

 

 “Quando uma menina me disse que não iria cantar essa música, porque 
sua mãe não lavava nem passava, levei um susto! Eu não havia pensado em 
máquina de lavar, muito menos que a letra da música fazia referência a algum 
nível de poder aquisitivo. Depois disso, fui capaz de questionar até mesmo a 
imagem de mulher e de mãe que a canção apregoava como “boa 
mamãezinha”. (MAFFIOLETTI, 2001, p. 125) 
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 “Se o seu filho está na creche, prepare-se. Ele vai cantar o mínimo de 
cento e oitenta vezes durante o ano, uma canção parecida com esta:” 
(MAFFIOLETTI, 2001, p. 125) 

 

   Meu lanchinho, meu lanchinho 

   Vou comer, vou comer 

   Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho 

   E crescer! E crescer! 

 

 “E rapidamente vai aprender como deve se comportar. [...] Será como 
ouvir um toque de corneta, uma verdadeira “ordem unida” disfarçada em 
canção!” (MAFFIOLETTI, 2001, p. 126) 

 “Essa pequena introdução deve servir para refletirmos um pouco sobre o 
papel da música na Educação Infantil.” (MAFFIOLETTI, 2001, p. 126) 

 

Os sons do cotidiano das crianças 

 

 “Certa vez fui visitar uma escola que ficava no centro da cidade, mas 
muito bem situada num recanto cheio de árvores distante do barulho. Conforme 
fui me aproximando, pude sentir o ar diferente, o som das folhas, os passos de 
qualquer pessoa que se aproximava.” [...] Lá em casa os sabiás fazem sons 
muito curtinhos quando estão dando comida para os filhotes, emitem sons mais 
longos e fortes quando alguém se aproxima do ninho e entoam seu canto 
característico para dialogar com os companheiros. É uma linguagem 
interessante! As crianças dessa escola têm muita sorte! – pensei. Porém, ao 
entrar na sala da professora, perdi os sons que estava ouvindo, o rádio estava 
ligado o tempo todo, a música tomava conta do espaço e substituía o diálogo 
entre as crianças. “Sem dar-se conta, a professora competia com o som 
ambiental, levantando a voz para ser ouvida”. [...] (MAFFIOLETTI, 2001, p. 
126) 

 “Mas a professora poderia fazer um trabalho nesse sentido, chamando a 
atenção das crianças para os sons ambientais, o eles nos informa sobre o local 
onde estamos.” [...] (MAFFIOLETTI, 2001, p. 127) 

 “As crianças também precisam de silêncio para povoá-lo com seus 
próprios sons.” [...] (MAFFIOLETTI, 2001, p. 127) 

 “As crianças aprendem a utilizar recursos expressivos de sua cultura. 
Falam alto quando querem chamar atenção, falam baixo para contar um 
segredo e usam adequadamente o tom de voz para mostrar seriedade ou 
brincadeira. Elas logo aprendem o significado de “psssiu”... e “hum”!!! Também 
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reconhecem quando o “ai”! é uma reclamação ou uma expressão de alívio. As 
crianças são muito receptivas a esses sons, decifrando e criando significado. 
Seria uma lástima que perdessem essa habilidades por ocasião de sua entrada 
na escola. (MAFFIOLETTI, 2001, p. 127) 

 “Mesmo muito pequenas as crianças conhecem várias músicas, 
trazendo para a escola aquilo que aprenderam com seus pais ou assistiram na 
televisão. [...] Muitas vezes ficamos sem saber o que fazer quando a menina de 
quatro anos imita a loira do tchan. [...] (MAFFIOLETTI, 2001, p. 127) 

 “Tem havido ótimas produções para as crianças, os músicos e os 
compositores brasileiros têm se preocupado com a qualidade do que é 
oferecido ao público infantil. [...] Os autores tiveram cuidado com a letra das 
canções. [...] (MAFFIOLETTI, 2001, p. 127) 

 

Procurando o diálogo sonoro 

 

 “[...] O improviso musical pode ser uma possibilidade de dialogarmos 
com crianças muito pequenas. Se a criança aceitar a nossa companhia nos 
seus improvisos musicais, poderemos fazer algumas brincadeiras de repetir o 
que ela realiza, ou sugerir pequenos fragmentos de melodia para que nos siga 
no diálogo proposto.” [...] (MAFFIOLETTI, 2001, p. 128) 

 

Mas eu sou desafinada... 

 

 “A criança que desafina não teve a sorte ou não teve a oportunidade, de 
conviver num ambiente em que a confiança e as interações. Contudo, ela não 
será uma pessoa desafinada para sempre, tudo vai depender do tipo da 
interação que vai realizar com a música, das oportunidades que terá para 
cantar e utilizar sua voz como forma de expressão”. (MAFFIOLETTI, 2001, p. 
129) 

 “Devido à forte repercussão que as habilidades musicais tem sobre a 
identidade das pessoas, sua auto-estima e sua expressividade, a música não 
deve ser uma área de conhecimento negligenciada na formação das crianças.” 
(MAFFIOLETTI, 2001, p. 129) 

 “[...] A música é uma linguagem crida pelo homem para expressar suas 
ideias e seus sentimentos, por isso está tão próxima de todos nós.” 
(MAFFIOLETTI, 2001, p. 130) 

 “No contato com a música, a criança precisa aprender que um som pode 
se combinar com outro som, mas, principalmente, que é possível imprimir 
significado aos sons. É isso que fará dela um ser humano capaz de 
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compreender os sons de sua cultura e de fazer entender pelo uso deliberado 
dessas aprendizagens nas tocas sociais.” (MAFFIOLETTI, 2001, p. 130) 

 

Música não é só cantar... 

 

 “o manuseio de objetos sonoros é de extrema importância. A escola está 
atenta para a construção de conceitos que se fundamentam na percepção 
visual e tátil, mas muito pouco alerta para a construção de conhecimentos 
daquilo que se ouve.” [...] (MAFFIOLETTI, 2001, p. 130) 

  

A final não é imitando que a criança aprende? 

 

 “o primeiro engano consiste em confundir expressão corporal com 
imitação de gestos. Expressar é procurar dentro de si mesmo formas de 
expressar com o corpo os sentimentos, as impressões ou os conceitos. [...] 
(MAFFIOLETTI, 2001, p. 132) 

 “As atividades de imitação, usualmente de modelos sugeridos pelo 
professor, como vimos na canção inicial, está longe de ser uma atividade 
proveitosa para a criança, além de ser uma forma sutil de imposição e 
autoritarismo disfarçada em brincadeira. Por traz da proposta “façam como eu 
faço” está a mensagem “o meu jeito é correto”, ou “você não sabe fazer e deve 
copiar quem sabe”. (MAFFIOLETTI, 2001, p. 132) 

 

 

 

 

FILHO, Gabriel de Andrade Junqueira. Conversando, lendo e aprendendo com 
as crianças na educação infantil 

 

Capítulo 12 

 

A linguagem oral 

 

 “O desenvolvimento da linguagem oral, portanto, não de dá nem natural 
nem magicamente, mas através da qualidade da interação do adulto com a 
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criança, da interação entre as próprias crianças e, inclusive, dos momentos em 
que as crianças passam em frente da televisão. [...] (FILHO, 2001, p. 136) 

 “[...] Se, no dia-a-dia, dessas crianças na creche, as educadoras de 
berçário não estimularem o seu corpo com massagens, com afagos, exercícios 
e desafios motores, ficará muito mais difícil a essas crianças virar-se, sentar-
se, engatinhar, ficar de pé, caminhar. Em relação à linguagem oral é a mesma 
coisa. Se os adultos não se dirigirem às crianças através da fala – natural, 
espontânea e intencionalmente. [...] estas crianças ficaram privadas de 
modelos de falantes e de falas que signifiquem esta linguagem na 
intermediação, na interação entre elas e os adultos, entre elas e o mundo.” 
(FILHO, 2001, p. 136) 

 “É também papel do adulto chamar a atenção das crianças umas em 
relação ás outras, por exemplo, quando chega uma criança no berçário ou nos 
grupos seguintes. [...] (FILHO, 2001, p. 137) 

 “[...] As crianças também acabam por descobrir que nem sempre 
conversar é suficiente para resolver os problemas em que se encontram; que a 
conversa é um recurso muito valioso e valorizado, no entanto, nem sempre é 
solução. Isto não quer dizer que elas devam, diante do limite do discurso, partir 
para a agressão física. [...] Se João não quer repartir seu lanche com ninguém, 
ou Carla não quer emprestar a boneca para quem quer que seja – tendo a 
professora já intermediado nessas duas questões -, resta os outros aceitarem a 
decisão dos colegas e lidarem com a frustração de ficar sem acesso ao que 
desejam. [...](FILHO, 2001, p. 138) 

 

A televisão e o vídeo 

 

 “Nos dias de hoje, a televisão tem sido uma companhia freqüente na 
vida de nossas crianças, ocupando muitas vezes o lugar da companhia do pai 
e da mãe, seja com o consentimento, com a negligência ou com a falta de 
recursos das próprias famílias. [...] (FILHO, 2001, p. 139) 

 “Durante o dia de volta da escola, seja da casa da vizinha que toma 
conta, ou junto com a avó que fica em casa, as crianças também estão diante 
da tevê – em geral, em silêncio, sem conversar com ninguém sobre o que 
estão vendo e ouvindo na telinha mágica. [...] (FILHO, 2001, p. 140) 

 “[...] Diante de tudo o que foi dito até agora em relação a qualidade de 
interação dos adultos junto aos pequenos, as horas de companhia que a tevê 
faz às crianças trazem muitas contribuições ao desenvolvimento da linguagem 
oral delas. [...] (FILHO, 2001, p. 140) 

  

Lendo e escrevendo com as crianças 
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 “Não é por acaso o emprego, no gerúndio, dos verbos ler e escrever, no 
título e subtítulo deste texto. Essa forma do verbo quer dizer que, na educação 
infantil, estaremos, em processo, lendo e escrevendo com as crianças, ou seja, 
começaremos a exploração da linguagem escrita com elas e continuaremos a 
fazê-lo – sem o compromisso ou o objetivo de alfabetizá-las – até o final deste 
período da escolaridade. [...] (FILHO, 2001, p. 141) 

 “[...] Qual o sentido e o valor de saber ler e escrever na sociedade em 
que vivemos, é preciso, em relação às crianças, discutir o valor dessa 
linguagem tanto na vida delas – presente, imediata, cotidiana -, quando os 
motivos pelo qual ela existe neste planeta. (FILHO, 2001, p. 142) 

 “Atentos e sensíveis às crianças, podemos partir do princípio 
paulofreireano que não há ninguém que saiba tudo nem ninguém que ignore 
tudo. Partir do princípio que as crianças já sabem sempre alguma coisa a 
respeito do que querem aprender, e que devemos ser capazes de fazer esse 
conhecimento que elas trazem vir à tona. [...] (FILHO, 2001, p. 143) 

 

 

 

 

 

Mas a gente escreve e lê só palavras? 

 

 “Arbitrário não quer dizer, no entanto, que cada indivíduo vá sair por aí 
inventando letras e nomes a seu bel-prazer. Ao contrário, as letras e os nomes 
das coisas, tal qual s conhecemos – ainda que arbitrário – têm um caráter de 
norma – absoluta, obrigatória e válida para todos os indivíduos que falam a 
mesma língua. Para as crianças isso é fundamental, pois apesar de 
escreverem “do seu jeito”, nos diferentes momentos do processo de sua 
alfabetização, sabem que existe um jeito de escrever que é o que as pessoas 
em geral conhecem e respeitam – o dos livros, dos jornais e revistas.” 
[...](FILHO, 2001, p. 146) 

 “Muitas vezes ouvimos as crianças dizendo os nomes dos números 
entre elas, numa espécie de demonstração de poder pelo saber: “sabia que eu 
já sei contar até dez? Um, dois, três, cinco, oito, nove, dez!”No entanto, se lhes 
indicamos um destes números, impressos em algarismos numa página de 
revista ou escritos a mão numa ficha produzida para este fim especificamente, 
é muito provável que elas não saibam identificá-lo. (FILHO, 2001, p. 147) 

  “Do mesmo modo muitas crianças conseguem quantificar de maneira 
correta tendo em mãos concretamente os objetos. [...] (FILHO, 2001, p. 148) 
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 “Os exemplos apresentados até o momento querem dizer tanto que as 
crianças vêem sentido na presença e nos significados dos números, das 
quantidades, das classificações e seriações na vida cotidiana, quanto que, para 
aprendê-los e usá-los corretamente, passam por várias fases até que isso 
aconteça. E os educadores que trabalham diariamente com elas, sabendo 
disso, devem observá-las e desafiá-las no que diz respeito a essas situações e 
conceitos. [...] (FILHO, 2001, p. 148) 

 

 

 

 

 

As classificações 

 

 “as classificações fazem parte da vida cotidiana dos seres humanos, as 
crianças dentre eles. Quando, por volta dos três anos de idade, as crianças 
começam a se dar conta que são meninos e meninas, porque, entre outras 
coisas, meninos têm pênis e meninas têm vagina, elas estão realizando um 
exercício natural e espontâneo de classificação. [...] (FILHO, 2001, p. 148) 

 

As seriações 

 

 “[...] Enquanto vocês não recolherem e organizarem os brinquedos do 
jeito que estavam quando começaram a brincar ninguém vai lanchar!!!!! Fui 
bem clara!!!??? Entenderam o que eu falei!!!???”... essas e outras expressões 
– relativas ao conceito matemático de seriação – são usadas e aplicadas a 
inúmeros contextos no cotidiano da escola infantil e fora dela. (FILHO, 2001, p. 
150) 

 “Organizativas, disciplinadoras, hierárquicas, essas expressões são 
instrumentos lógicos (ora ilógicos); ora racionais, ora emotivos, através dos 
quais os seres humanos fazem suas escolhas, orientam (ou desorientam) suas 
vidas, seus trabalhos e a convivência nos grupos mais distintos da sociedade, 
dos quais a escola – e a sala de aula em particular – é um deles. Por isso a 
importância e a necessidade de explorá-las junto às crianças -  com 
intencionalidade e planejamento -, para que, além de serem aprendidas como 
conceito matemáticos, também sejam entendidas e vividas nas relações com a 
construção de sua autonomia. [...](FILHO, 2001, p. 150) 

  

 



190 
 

 

 

 

 

 

 

 

ROSA, Russel Teresinha Dutra da. Ensino de ciências e educação infantil 

 

Capítulo 13 

 

Princípios da área de ensino de ciência 

 

 “O ensino de ciências na educação infantil acontece preferencialmente 
integrado às demais áreas de conhecimento, proporcionando, através dos 
conhecimentos acumulados das teorias, das metodologias e dos instrumentos 
da área, uma riqueza de possibilidades de exploração do mundo realizada 
pelas crianças. [...] (ROSA, 2001, p. 153) 

 “O ensino de ciências pode propiciar o contato com a diversidade de 
formas de vida e de ambientes, bem como com as necessidades e condições 
necessárias à sobrevivências das diferentes espécies de seres vivos, 
procurando-se incluir a espécie humana entre as demais espécies e superar 
visões utilitaristas e antropocêntricas de natureza. [...](ROSA, 2001, p. 153) 

  

Alguns princípios da educação infantil 

  

 “O conhecimento, bem como as regras e os valores é construído pela 
ação sobre o meio físico e social, cabendo, ao adulto, oportunizar a ocorrência 
de situações interativas em que a criança precise tomar decisões, fazer 
escolhas, expressar pontos de vista e fazer trocas no sentido de desenvolver a 
autonomia e a cooperação. Entretanto, os processos pedagógicos não se 
restringem à realização de atividades, sendo fundamental a realização de 
reflexões sobre as atividades cotidianas. (ROSA, 2001, p. 154) 

 

Algumas possíveis atividades 
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 “Objetivando desenvolver a capacidade das crianças de observar a 
natureza e de expressar suas concepções e registrá-las, podem ser 
desenvolvidas algumas atividades com obras da literatura infantil, música, 
vídeos, além é claro, da exploração do ambiente próximo à instituição 
educativa. (ROSA, 2001, p. 156) 

 “Uma primeira sugestão consiste em apresentar para as crianças um 
“saco surpresa” com objetos de diferentes materiais (plástico, papel, tecido, 
madeira, metal, etc.) que permitam uma exploração táctil. Primeiramente as 
crianças podem ser instigadas a tentar imaginar ou adivinhar o que tem dentro 
do saco para, logo a seguir, serem incentivadas, em um jogo, a tocar o saco 
por fora para descobrir o que tem dentro. Nessa atividade as crianças 
trabalham com outros sentidos que não o sentido da visão, predominante nas 
atividades escolares. Elas podem sacudir, ouvir os sons produzidos pelos 
objetos, cheirar e, finalmente, tocar por dentro do saco, com a finalidade de 
explorar texturas e identificar os objetos. O grau de certeza sobre os objetos 
aumenta quando as crianças tocam por dentro do saco. Isso pode ser discutido 
com elas. [...](ROSA, 2001, p. 157) 

 

Os bichos na literatura e na vida mesmo 

 

 “Dentro do saco pode ter um bicho de pelúcia ou um fantoche como, por 
exemplo, um pato. Esse pode se transformar no “Patinho Feio”. Feio ou 
diferente? Agora imaginem que uma fada apareceu e transformou cada um de 
nós em patinho feio. O que estamos sentindo? Durante essa atividade 
podemos nos colocar no lugar de cada personagem: o lugar do “feinho”, dos 
outros patinhos, da mãe, do pai e da professora do patinho feio e, ao 
dramatizar as ações, descrever os sentimentos de cada personagem. (ROSA, 
2001, p. 157) 

 “A música do monstro permite a continuidade da reflexão iniciada com o 
patinho feio. É possível realizar uma discussão sobre padrões estéticos. [...] O 
que nos faz dizer que um cisne é mais bonito que um pato, que uma princesa é 
mais bonita que um monstrinho ou, ainda, que uma borboleta é mais bonita que 
uma lagarta são convenções e preconceitos produzidos pela nossa cultura ao 
longo da história.  (ROSA, 2001, p. 158) 

 “Por outro lado, aquela música possibilita desencadear uma atividade de 
observação da imensa diversidade dos seres vivos. [...] (ROSA, 2001, p. 158) 

Observando céu 

 

 “Nas incursões pelos pátios e jardins é possível chamar atenção para as 
diferentes posições do sol. [...] É possível fazer observações, desenhos e 



192 
 

pinturas dos diferentes tipos e cores de nuvens e aproveitar para ouvir as 
hipóteses das crianças sobre a formação dos ventos e das chuvas. [...]  
(ROSA, 2001, p. 160) 

 

Por dentro do corpo 

 

 “Um outro trabalho importante de ser desenvolvido, na pré-escola, é o de 
exploração e conhecimento do corpo. As crianças podem fazer medidas umas 
das outras, entrevistar os pais para saber o tamanho que tinham quando 
nasceram e comparar esse dois tamanhos. [...] Podem ainda fazer o contorno 
do pé e da mão e compará-los com o contorno dos pés e das mãos de outras 
pessoas. (ROSA, 2001, p. 161) 

 “Na hora do lanche também podem ser levadas a pensar sobre a origem 
dos alimentos. [...] É possível imaginar que todas as crianças engoliram uma 
“Pílula do tamanho” e que foram fazer uma viagem por dentro do corpo de 
alguém. O que viram durante a viagem? É possível representar as imagens 
internas em um papel pardo em que seja feito o contorno do corpo de uma das 
crianças. [...] (ROSA, 2001, p. 161) 

“Nesse trabalho com o corpo, as crianças, a partir da história infantil “Tum tum 
tum”, que trata dos sons do corpo, podem gravar a própria voz para depois 
ouvi-la.  [...]  (ROSA, 2001, p. 161) 

 

As jóias do lixo 

 

 “Na área de ciências, uma outra temática importante de ser trabalhada, 
desde a pré-escola, é a da reciclagem de lixo. [...](ROSA, 2001, p. 162) 

 “Um outro trabalho interessante a ser feito é o de investigação sobre a 
origem dos matérias que são postos no lixo. [...](ROSA, 2001, p. 163) 
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Capítulo 10- Paola Basso Menna Barreto Gomes 

Os Materiais Artísticos na Educação Infantil. 

 As crianças aprendem desde seus primeiros momentos neste mundo. Educar 

crianças com pouca idade não é apenas dar alimento e tomar os cuidados necessários. 

Junto com carinho e cuidados higiênicos é fundamental que as crianças pequenas recebam 

estímulos que desenvolvam seus sentidos e posteriormente sua intelectualidade. O 

trabalho artístico é importante para que as crianças aprendam a explorar o mundo à sua 

volta. [...] (Pág. 109) 

 A manipulação livre de instrumentos e materiais é o primeiro passo da criança na 

familiarização com os recursos disponíveis para sua expressão. Contudo, devemos saber 

que, mesmo na mais terna idade, o fazer artístico não é apenas a ação inicial. As crianças 

são capazes de mexer com substâncias e experimentar instrumentos nas mais variadas 

superfícies, lambuzando, riscando ou imprimindo suas marcas. [...] (Pág. 109) 

O Espaço Adequado 

 Certamente nenhuma criança, por menor que seja, pode sair por aí lambuzando e 

riscando tudo simplesmente porque esse ato é expressivo. Desde bebê precisa conhecer 

os seus limites e com um ano de idade, já pode entender os espaços reservados para o 

trabalho artístico. Em uma sala de aula, mesas com as proporções das crianças são 

essenciais para o manejo da maior parte das técnicas, porém outros espaços devem ser 

explorados a fim de que a relação corpórea entre a criança e seu trabalho seja 

diversificada. Montagens com sucata e marcenaria são adequadas para serem trabalhadas 

no chão. Com crianças pequenas, este tipo de construção são técnicas que necessitam de 

constante atenção por parte da professora, que pode organizar os alunos em círculo, 

facilitando assim a troca de instrumentos. [...] (Pág. 110) 

As Superfícies 

 Além da delimitação de locais apropriados, a criança começa a aprender em quais 

as superfícies ou objetos pode fazer as suas marcas. O objeto ou a superfície designada 

para ser trabalhada se chama suporte. É necessário que a criança atente para a superfície 
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a qual vai utilizar, de modo que a mesa, a parede ou o chão onde se apoia sejam 

diferenciados do espaço especifico do trabalho. [...] (Pág. 110) 

 O professor deve apresentar os mais variados tipos de suportes planos para os 

trabalhos bidimensionais: papéis e folhas de plástico, pedaços de lixas, tecidos, etc. 

Mesmo que o trabalho seja desenho ou pintura, podemos explorar superfícies de objetos 

tridimensionais como balões, caixas de ovos, caixas diversas, objetos industriais. (Pág. 

111) 

 Para trabalhar sobre o papel ou sobre sucata, as crianças precisam de materiais. 

Os instrumentos são as ferramentas, como, por exemplo, o pincel, a tesoura, e as 

substâncias são os materiais que os instrumentos conduzem, como as tintas e as colas. Os 

elementos de aplicação são as infinitas coisas possíveis de serem acrescidas em um 

trabalho, desde fitas adesivas, pedaços de sucatas, cascas de lápis, sementes, pêlos, 

botões, alfinetes, pregos e o que mais nossa imaginação sugerir. (Pág. 112) 

Os Instrumentos 

 Os instrumentos são as ferramentas, como lápis, canetas, pincéis, estecos (aqueles 

bastões de formatos diversos, especiais para mexer na argila), tesouras, carimbos, 

serrilhas, martelo, alicate. Gravetos, pauzinhos que risquem as superfícies, penas cuja 

ponta possa ser molhada em pigmentos, canudos para soprar tinta ou água, velas para 

pingar cera ou mesmo para o desenho podem servir de instrumentos alternativos. O giz, 

o carvão e o lápis de cera são tanto instrumentos como substâncias. Chamo de substâncias 

as tintas e as pastas que usamos para imprimir e marcar nossos gestos, sejam feitos através 

dos instrumentos ou com a mão. (Pág. 112/113) 

 O dedo, seguido das mãos, é nosso instrumento natural. As crianças pintam e 

colam com seus dedos, desenham na areia e em pastas e modelam com as mãos. Nenhum 

instrumento fará o seu serviço se não for operado pelas mãos. O uso dos instrumentos no 

início da atividade artística é difícil para a criança, mas com o uso frequente ela passa a 

conhecê-los e a dominá-los. É claro que isso não acontece de um dia para o outro. Há 

crianças que aprendem a usar um instrumento mais rapidamente do que outras, há 

crianças que já conhecem os instrumentos apresentados em sala de aula, outras não. O 

importante é termos paciência e respeitarmos o ritmo do desenvolvimento de cada uma 

delas, ajudando-as sempre que tiverem dificuldade no manejo de alguma ferramenta, 

perguntando o que elas querem, pedindo que digam o que a professora precisa fazer 
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(cortar um arame, colar uma fita adesiva, pregar um prego, serrar, etc.), mas nunca 

fazendo o trabalho no lugar do aluno. (Pág. 113) 

As Massas e as Substâncias 

 A terra ou a água são as substâncias que envolvem toda atividade artística. Da 

terra tiramos os pigmentos, que dão cor às nossas tintas, e o barro, massa básica para a 

atividade de modelar. A areia, outra substância da terra, é fundamental para as crianças, 

que constroem infinitas relações entre formas e gestos na sua manipulação. [...] (Pág. 115) 

 A interação entre a terra e a água cria as misturas que as crianças mais gostam de 

manipular. Mesmo que o professor não planeje nada a respeito, sempre aparecerão copos 

de água com outras substâncias dentro, os quais alguns alunos são capazes de ficar horas 

mexendo. [...] (Pág. 115) 

 Com crianças pequenas pode-se usar tintas plásticas, que tem como base a mesma 

cola à base de água, mas com o cuidado extra para não manchar as roupas, pois ao 

contrário da têmpera, sua mancha não sai com facilidade. Todas essas tintas servem para 

cobrir com cores superfícies e objetos variados. [...] (Pág. 116) 

 Além de misturar tintas e experimentar cores sobre cores, a criança também 

interage com as cores em papéis para colar e nas experiências com papel celofane. Devido 

à sua transparência, ao colocarem um papel celofane em frente aos olhos, as crianças 

veem o mundo com um filtro colorido. Sobrepondo cores diferentes, descobrem outras 

cores. Podem recortar, cortar ou mesmo amassar esses papéis para terem outros tipos de 

visão e depois usá-los para colagens ou outras coisas. (Pág. 117) 

Elementos de Aplicação 

 Todos aqueles elementos colados, acrescidos, costurados, pregados, espetados ou 

agregados as superfícies- tanto dos trabalhos bidimensionais quanto tridimensionais- são 

elementos de aplicação. Seria impossível enumerá-los, tamanhas são as possibilidades. 

São muito usados botões, grãos, palitos, fios de lã e barbantes, tampinhas, lantejoulas, 

tecidos. Com crianças pequenas, é preciso começar o exercício da aplicação de elementos 

em superfícies bidimensionais, dando-se preferência para elementos mais graúdos como 

tampinhas ou botões. A elaboração de trabalhos com elementos aplicados depende de um 

recurso para fazer a junção, como a cola, a fita adesiva ou um alfinete. (Pág. 118) 
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 Sempre é necessária a intervenção do professor para que os elementos fiquem 

onde a criança colocou na segunda ou terceira vez, antes que rasguem o papel. Uma ação 

importante da parte do professor, depois que a cola estiver um pouco firme, é levantar os 

trabalhos e mostrar que os elementos não caem. Chamar a atenção para os elementos 

grudados é uma maneira de ensinar às crianças a função da cola. (Pág. 118) 

 Toda decoração para objetos tridimensionais ou planos bidimensionais é uma 

aplicação. As coisas que podemos aplicar partem das sugestões da imaginação dos alunos 

e das professoras, assim como dos materiais disponíveis. Quanto mais coisas puderem ser 

oferecidas para os alunos aplicarem ou não sobre seus trabalhos, maiores serão suas 

possibilidades no processo criativo. 

O Corpo da Criança Durante o Trabalho 

 Mesmo depois de dominar o manejo do pincel, as crianças tendem a pintar as mãos 

e o rosto. Muitas vezes, a criança tem necessidade de colocar seu corpo na atividade 

expressiva, não apenas carimbando sua mão, como também riscando-se com hidrocor, 

passando cola nas mãos (adoram descascar cola seca sobre a pele), colocando 

instrumentos e substâncias sobre a boca, aplicando elementos sobre a pele e encostando 

seu corpo em superfícies molhadas ou texturizadas. Não precisamos esperar datas como 

o dia do Índio ou a Páscoa para que se pinte o rosto das crianças com riscos tribais ou 

bigodes de coelhinho. As crianças gostam elas mesmas de se pintarem e se maquiarem e 

não há razão para que as professoras o façam. Observando se nenhuma criança tem alergia 

aos materiais, podem ser feitos desenhos e pinturas corporais. É necessário muito cuidado 

para que elas não coloquem a tinta na boca e nos olhos, embora as tintas usadas não sejam 

tóxicas. (Pág. 120) 

Organização doo Espaço 

 O ideal seria que os materiais de uma oficina ou sala de artes fossem guardados 

em um armário, separando por categorias em caixas de sapato ou garrafas plásticas de 

refrigerante cortadas. Os pincéis devem ser sempre lavados e colocados para secar com 

os pêlos para cima. As tintas devem ser cuidadosamente fechadas para evitar 

ressecamento. A organização correta é fundamental para que a criança situe-se em relação 

ao seu espaço de trabalho, o espaço de trabalho dos colegas, os materiais utilizados 

especificamente em cada atividade, os usos individuais e coletivos. Uma criança não 
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aprenderá a se organizar se o espaço e os materiais de aprendizagem não estiverem 

organizados. (Pág. 120/121)         

Capítulo 11- Leda Albuquerque Maffioletti 

Práticas Musicais na Escola Infantil 

 Certa ocasião cantei uma música, com todos os gestos que fazem parte de sua 

coreografia, e perguntei a um grupo de professoras qual seria o objetivo de tal tarefa para 

a formação das crianças. Fizemos uma lista enorme: esquema corporal, coordenação 

motora, lateralidade, expressividade e criatividade. Além disso, disseram que com essa 

canção poderíamos trabalhar os animais, as cores, a noção de número, a alimentação e a 

Páscoa- é claro! Para confirmar, perguntei se colocariam esse objeto no seu diário de 

classe para justificar a realização dessa atividade musical. Todos concordaram! Incrível- 

pensei, essa música dá pra tudo! (Pág. 123) 

 Dando continuidade, falamos das noções básicas envolvidas na orientação 

espacial: “ em cima/embaixo”, “um lado/outro lado”, “frente/atrás”... e a característica 

dinâmica que essas noções assumem em situações concretas do cotidiano infantil. 

Acabamos por considerar que a imitação dos gestos e o pequeno salto que a letra da 

música sugere não chegam a se constituir em uma oportunidade para a construção das 

relações espaciais. Também comentamos o que significa coordenar e dissociar 

movimentos, para decidirmos se essa habilidade estava sendo trabalhada a partir da 

canção. (Pág. 124) 

 A maneira de tratar do conteúdo “animais” também foi muito interessante. Uma 

abordagem mais integradora deveria permitir à criança conhecer o coelho, fazendo 

relações entre a forma do seu corpo com o modo como ele se movimenta, sua alimentação 

e seus hábitos ... [...] (Pág. 124) 

Os Sons do Cotidiano das Crianças 

 As crianças também precisam de silêncio para povoá-lo com seus próprios sons. 

Além dos sons da natureza, existe um enorme repertorio de sons aprendidos através da 

televisão, que estão incorporados nas ações e nos brinquedos infantis. Sons de 

helicóptero, lancha, sirene, explosões... gritos, inflexões vocais de medo, raiva e dor. 

Novos sons de aeronaves espaciais, sons sibilantes, sopros ruídos e uma variedade de 

grunhidos agudos e graves. As crianças reconhecem os sons característicos das cenas de 
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suspense- o vento que sopra ruidoso, o lobo que uiva... - e divertem-se com as trilhas 

sonoras das comédias. Elas atendem aos apelos do ritmo das propagandas de salgadinhos 

e cantam para pedir o produto que desejam comer. (Pág. 127) 

 Mesmo muito pequenas, as crianças conhecem várias músicas, trazendo para a 

escola aquilo que aprendem com seus pais ou assistiram na televisão. As manifestações 

de alegria, como sorrir, bater palmas, movimentar o corpo, balançar os braços, gritar... 

são aprendidas e reproduzidas pelas crianças. Considerando que se divertir é uma 

manifestação cultural- povos diferentes riem de coisas diferentes- precisamos 

compreender o contexto no qual “rebolar o bumbum” passa a ser um divertimento para 

as crianças pequenas. Muitas vezes ficamos sem saber o que fazer quando uma menina 

de quatro anos imita a loira do tcham. [...] (Pág. 127) 

Procurando o Diálogo Sonoro 

 Muitas vezes não sabemos o que fazer quando vemos uma criança brincar e 

cantarolar distraidamente. Fazemos de conta que não estamos ouvindo, estimulamos ou 

mandamos que fique quieta? Sem interromper seu improviso, poderíamos tentar um 

diálogo, buscando sintonia através do próprio som. Com a mesma espontaneidade da 

criança, poderíamos entrar no seu brinquedo, improvisando sobre o mesmo tema, 

procurando manter o mesmo ritmo, mesmo tipo de melodia, como se buscássemos um 

acordo... Vale a pena tentar, a linguagem não verbal é uma forma de comunicação muito 

presente entre as crianças, o improviso musical pode ser uma possibilidade de 

dialogarmos com crianças muito pequenas. [...] (Pág. 128) 

Mas Eu Sou Desafinada 

 Em primeiro lugar, vamos rever o conceito de afinação, para que fique bem claro 

que “desafinar” não é o mesmo que “ser desafinada ...” Ser desafinada faz referência a 

um estado permanente e imutável. É um conceito estático que pode nos inibir. Pensando 

bem, sabemos que algumas pessoas confundem certos tons de azul com tons de verde. 

Com muito mais facilidade, é possível confundir pequenas diferenças sonoras, resultando 

na chamada desafinação. É interessante observar que a confusão com as cores é mais bem 

aceita, e não tem a repercussão afetiva que a desafinação tem sobre a autoestima das 

pessoas. Quem desafina, em vez de admitir que desafinou e tentar cantar novamente, 

acaba se convencendo que é desafinada, que não pode cantar, que não dá pra música... 

(Pág. 129) 
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Dando Significado aos Sons... 

 No contato com a música, a criança precisa aprender que um som pode se 

combinar com outro som, mas, principalmente, que é possível imprimir significados aos 

sons. É isso que fará dela um ser humano capaz de compreender os sons de sua cultura e 

de se fazer entender pelo uso deliberado dessas aprendizagens nas trocas sociais. (Pág. 

130) 

 Quando a criança começa a frequentar a escola, o novo ambiente precisa tornar-

se, o mais breve possível, familiar e aconchegante. Além das atividades do ambiente 

físico, o mundo sonoro é completamente desconhecido. A música pode se tornar um 

espaço a partir do qual os primeiros vínculos são criados e mantidos. Além disso, as 

aprendizagens de formas de expressão que comunicam estados de animo são 

imediatamente empregadas para expressar alegria e satisfação. As professoras do berçário 

ficam muito admiradas quando observam que os bebês aprendem e reconhecem com 

extrema facilidade aquelas músicas que lhes proporcionam momentos de descontração e 

alegria. O canto é uma atividade eminentemente social, é uma abertura para o outro e um 

enorme enriquecimento pessoal. (Pág. 130) 

Música Não é Só Cantar... 

 As crianças precisam ter experiências concretas com objetos que emitem sons, 

instrumentos musicais ou outros e formar um vocabulário específico para se referir a 

eventos sonoros. [...] (Pág. 130) 

 A exploração das possibilidades sonoras dos objetos ou de instrumentos musicais 

não é uma atividade fácil de se realizar com crianças, porque o barulho característico pode 

dar a impressão de que elas são muito indisciplinadas ou grosseiras. (Pág. 131) 

 Atualmente estamos à vontade para criticar esse tipo de atividade, não só porque 

o autoritarismo já foi desmascarado, mas também porque já temos uma outra 

compreensão do que significa aprender de maneira ativa, ou qual o papel da atividade 

corporal na aprendizagem da criança. (Pág. 131) 

Afinal, Não é Imitando Que a Criança Aprende? 

 Muitos questionamentos já foram realizados no sentido de defender a criatividade 

e a individualidade da criança. Ao mesmo tempo em que se condena as cópias sempre 

iguais dos modelos apresentados, reconhece-se muitas aprendizagens se dão pela 
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imitação, e que ela é responsável por inúmeras aprendizagens sociais. Fica então a dúvida 

sobre qual o tipo de imitação traz benefícios à criança, e quais atividades precisam ser 

evitadas. (Pág. 132) 

 A criança aprende a imitar ao longo do seu desenvolvimento. As primeiras 

imitações do bebê acontecem quando ele se agita ao ver um objeto sacudindo pelo vento. 

O movimento do seu próprio corpo pode ser compreendido como se ele quisesse fazer 

durar o movimento do objeto que lhe chamou atenção. Esses movimentos de imitação 

tornam-se possíveis porque o bebê tem esquemas motores que agem como uma totalidade 

na presença do movimento percebido. Ao mesmo tempo em que o movimento que o bebê 

observa é assimilado aos seus esquemas motores, a acomodação desse esquema se 

prolonga em imitação daquilo que foi percebido. (Piaget, 1978, p. 109-111). (Pág. 132) 

 A imitação de objetos e de ordem perceptiva. Quando a criança vê a lâmpada que 

se balança e movimenta seu corpo dizendo “blim blom”, está criando para si mesma a 

representação ativa do conhecimento. A imitação também acontece para permitir a 

criança “pensar a situação” que observa acontecer: abre a boca ao tentar abrir uma caixa, 

ou corre imitando o trem para compreender como ele se movimenta. (Piaget, 1978, p. 84) 

(Pág. 133) 

 As ideias propostas nos métodos de ensino da música, como o envolvimento com 

o corpo na aprendizagem ou a importância das atividades de criação, já estão amplamente 

divulgadas, e fazem parte da formação geral de qualquer professor, seja através dos 

estudos da psicologia do desenvolvimento, seja pelo estudo especifico na área da música. 

(Pág. 133) 

Capítulo 12- Gabriel de Andrade Junqueira Filho 

Conversando, Lendo e Escrevendo com as Crianças na Educação Infantil 

A Linguagem Oral 

 O desenvolvimento da linguagem oral, portanto, não se dá nem natural nem 

magicamente, mas através da qualidade da interação do adulto com a criança, da interação 

entre as próprias crianças e, inclusive, dos momentos em que as crianças passam diante 

da televisão. Se não, vejamos. (Pág. 136) 

 Já para as crianças de quatro anos em diante, que articulam com mais desenvoltura 

a linguagem oral, as discussões verbais, mais acaloradas, mais argumentativas- de 
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preferência, ao alcance dos olhos e ouvidos da professora ou de qualquer outro adulto 

responsável por elas no ambiente da creche ou pré-escola –são utilizadas com mais 

frequência e significado diante dos conflitos, nos dando a dimensão no sentido e do valor 

que as crianças dão à utilização desse recurso para encaminhar situações difíceis nas quais 

se encontram. [...] (Pág. 137) 

 No berçário e nos grupos seguintes, até os dois anos e meio mais ou menos, é 

muito comum vermos as crianças gesticulando, apontando, falando com os olhos, com a 

cabeça, com o corpo- menos com a voz- o que elas desejam. São as clássicas situações 

em que a mimica, a gestualidade insiste, resiste, boicotando o desenvolvimento da 

linguagem oral. Nem sempre se trata de uma dificuldade da criança de falar; pode ser uma 

certa acomodação dessa criança; pode ser um jogo- de manipulação ou simplesmente 

lúdico- que ela estará fazendo com o adulto; pode ser também que nos ambientes em que 

ela vive- seja no berçário ou em casa-, não haja estimulação oral suficiente para que ela 

se dê conta do sentido da utilização dessa linguagem na vida cotidiana; pode ser... podem 

ser... podem ser muitas outras coisas ainda... (Pág. 138)    

A Televisão e o Vídeo 

 Nos dias de hoje, a televisão tem sido uma companhia frequente na vida de nossas 

crianças, ocupando muitas vezes o lugar da companhia do pai e da mãe, seja com o 

consentimento, com a negligência ou com a falta de recursos das próprias famílias. 

Estruturadas em outros moldes, as famílias de hoje nem sempre contam com o pai e a 

mãe; muitas vezes, as crianças são criadas por uma terceira pessoa da família, como uma 

avó, por exemplo; ou então, enquanto os adultos da casa trabalham, elas ficam aos 

cuidados de uma vizinha, que, não raro, é poucos anos mais velha que as próprias 

crianças. [...] (Pág. 139) 

Lendo e Escrevendo com as Crianças 

 Não é por acaso o emprego ,no gerúndio, dos verbos ler e escrever, no título e 

subtítulo deste texto. Essa forma do verbo quer dizer que, na educação infantil, estaremos, 

em processo, lendo e escrevendo com as crianças, ou seja, começaremos a exploração 

da linguagem escrita com elas e continuaremos a fazê-lo –sem o compromisso ou objetivo 

de alfabetizá-las –até o final deste período da escolaridade. Isso não quer dizer, no 

entanto, que estamos fugindo da raia, ou que não é da nossa responsabilidade atender as 

demandas das crianças em relação à leitura e à escrita. Ao contrário, devemos estar 
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preparados para responder às crianças à altura de sua curiosidade- para não 

desperdiçarmos suas potencialidades, para não lhes negar o conhecimento a que têm 

direito, para não desanima-las e confundi-las, nem empobrecê-las nas suas iniciativas de 

se relacionar com a complexidade do mundo. Para evitarmos esse tipo de desigualdade e 

constrangimento, devemos estar teórica e praticamente informados, atualizados e isso é 

possível quando investimos na continuidade de nossa formação profissional, quando 

refletimos sobre o processo de construção de nossa própria atividade pessoal. (Pág. 141) 

 Tanto para as crianças quanto para os adultos, este processo de ação e reflexão 

sobre o ato de ler e escrever passa por uma fase que, se não for muito bem explorada, 

certamente comprometerá o êxito desta empreitada. Sabem qual? A de entender por que 

se deve, se precisa ler e escrever. Em outras palavras, qual é o sentido da leitura e da 

escrita na vida das pessoas. Em outras palavras ainda, pra que se deve aprender a ler e 

escrever, qual o uso, a utilidade dessa linguagem na vida cotidiana? Ou seja, qual a função 

social da escrita? (Pág. 142) 

 Registrar-se, registrar nossa humanidade, em diferentes linguagens, desde que se 

nasce, é algo que podemos e devemos fazer na educação infantil; para, junto com as 

crianças, irmos nos olhando, nos acompanhando, nos revendo, nos transformando; nos 

aprendendo, aprendendo a nos produzir e, coletivamente, produzir melhor nossa 

humanidade. 

Mas a Gente Escreve e Lê Só Palavras? 

 Sabemos que a letras são uma intervenção dos seres humanos. Igual a todas as 

outras que eles já criaram- como o automóvel, a casa, o carreteiro de charque e a ambrosia, 

a luz elétrica e o raio laser, a meia de nylon e os perfumes, o cinema e a televisão-, as 

letras surgem para atender suas necessidades, para dar-lhes conforto e prazer. (Pág. 145)  

 Pois bem! O que diferencia o desenho das letras é justamente o fato de que o 

desenho procura representar algo que já existe enquanto forma, cor, tamanho, textura, 

densidade, enfim, respeitado o princípio ou critério de semelhança física em relação ao 

que se quer representar. Já em relação as letras, trata-se de uma escolha puramente 

arbitraria dos seres humanos. Quer dizer que é imotivado, isto é, que não existe 

necessariamente nenhuma relação entre as letras e as coisas que elas querem representar; 

que não existe nenhuma necessidade natural ou real que ligue uma coisa à outra. [...] (Pág. 

145)  
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 Arbitrário não quer dizer, no entanto, que cada indivíduo vá sair por aí inventando 

letras e nomes ao seu bel-prazer. Ao contrário, as letras e os nomes das coisas, tal qual os 

conhecemos- ainda que arbitrário- têm um caráter de norma- absoluta, obrigatória e válida 

para todos os indivíduos que falam a mesma língua. Para as crianças isso é fundamental, 

pois apesar de escreverem “do seu jeito”, nos diferentes momentos do processo de sua 

alfabetização, sabem que existe um jeito de escrever que é o que as pessoas em geral 

conhecem e respeitam- o dos livros, dos jornais e revistas. E este jeito único- que não 

muda e vale para todos- desafia e acompanha as crianças no seu processo de construção 

da linguagem escrita, tanto como referência ao longo da caminhada como o lugar onde 

elas querem chegar. (Pág. 146) 

As Classificações  

 As classificações fazem parte da vida cotidiana dos seres humanos, as crianças 

dentre elas. Quando, por volta dos três anos de idade, as crianças começam a se dar conta 

que são meninos e meninas, porque, entre outras coisas, meninos têm pênis e meninas 

têm vagina, elas estão realizando um exercício natural e espontâneo de classificação. 

(Pág. 148) 

 Um parágrafo especial para as cores e formas- atributos clássicos no exercício das 

classificações. Através de revistas usadas, pode-se pedir às crianças que selecionem 

figuras que contenham predominantemente uma cor- amarelo, por exemplo. Identificada 

a figura, que a recortem e colem na “Página do Amarelo”. Ou seja, todas as figuras de cor 

predominantemente amarela que as crianças encontraram nas revistas irão compor a ou 

as “Página (s) do Amarelo”. O mesmo pode ser feito com as demais cores. O processo 

também se repete com relação às formas, cujas páginas explorarão, individualmente, 

formas predominantes nas diferentes figuras selecionadas pelas crianças: “Página de 

círculos”, “Página de Quadrados”... [...] (Pág. 149) 

As Seriações 

 Poderíamos ficar horas conversando sobre os conceitos matemáticos que fazem 

parte da nossa vida, bem como, de uma série de outras coisas que lemos e que não são 

leras... No entanto, o tempo e as páginas previstas para este texto chegam ao fim. (Pág. 

151) 
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 Pra terminar, gostaria de lembrar a importância de duas coisas mais: a 

apresentação e a exploração de situações problema às crianças, envolvendo as operações 

de adição e subtração; e a utilização de jogos (de trilha, dominó, memória, quebra-cabeça, 

bingo, etc –sejam industrializados ou inventados e produzidos na própria escola, a partir 

dos temas em estudo pelas crianças), envolvendo os conceitos matemáticos apontados até 

então. Só esses dois aspectos nos renderiam outro texto completo sobre o trabalho com 

conceitos matemáticos na escola infantil... Enfim... (Pág. 151) 

Capítulo 13- Russel Teresinha Dutra da Rosa 

Ensino de Ciências na Educação Infantil 

 O ensino de ciências pode proporcionar o contato com a diversidade de formas de 

vida e de ambientes, bem como com as necessidades e condições necessárias à 

sobrevivência das diferentes espécies de seres vivos, procurando-se incluir a espécie 

humana entre as demais espécies e superar visões utilitaristas e antropocêntricas de 

natureza. [...] (Pág. 153) 

 Outro aspecto importante a ser considerado ao trabalharmos com o tema de 

ciências é a busca permanente de informações, o desassossego. Em ciências, as verdades 

são provisórias, são revistas de tempos em tempos; portanto, precisamos tomar cuidado 

com expressões como “tal fato foi comprovado cientificamente”. [...] (Pág. 154) 

 Uma das grandes dificuldades do trabalho com a área de ciências é o excesso de 

nomenclaturas científicas, de conceitos e definições encontrados nos manuais didáticos, 

em detrimento de explicações sobre os fenômenos da natureza. Por essa razão, as 

informações devem ser buscadas em outras fontes, além dos livros didáticos, como por 

exemplo, em jornais e revistas. [...] (Pág. 154) 

Alguns Princípios da Educação Infantil 

 O conhecimento, bem como as regras e os valores é construído pela ação sobre o 

meio físico e social, cabendo, ao adulto, oportunizar a ocorrência de situações interativas 

em que a criança precise tomar decisões, fazer escolhas, expressar pontos de vista e fazer 

trocas no sentido de desenvolver a autonomia e a cooperação. Entretanto, os processos 

pedagógicos não se restringem à realização de atividades, sendo fundamental a realização 

de reflexões sobre as atividades cotidianas. (Pág. 154) 
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 O trabalho pedagógico na educação infantil diferencia-se de acordo com a faixa 

etária e o processo de construção progressiva de autonomia por parte da criança. As 

atividades dedicadas as crianças de zero a um ano precisam considerar a sua grande 

dependência em relação ao adulto e, portanto, a necessidade de interações 

individualizadas adulto-criança, nos momentos de explorar o próprio corpo através de 

movimentos e de experiências de diferentes sensações no contato com os objetos. [...] 

(Pág. 155) 

 É importante considerar que a diferenciação entre o desenho e a escrita começa a 

ser construída nessa época. Além disso, a escrita, assim como a fala, é aprendida pela 

exploração a situações comunicativas, por isso é desejável proporcionar o contato das 

crianças com diferentes textos escritos na fase pré-escolar, para que percebam as 

diferenças entre a linguagem oral e a escrita e entre os diferentes textos escritos. [...] (Pág. 

156)  

 Em síntese, na educação infantil, as atividades devem ser planejadas com o 

objetivo de atender as necessidades das crianças em suas diferentes fases de 

desenvolvimento, de modo a contribuir para os processos de construção de sua 

autonomia. (Pág. 156) 

Algumas Possíveis Atividades 

 Objetivando desenvolver a capacidade das crianças de observara natureza e de 

expressar suas concepções e registrá-las, podem ser desenvolvidas algumas atividades 

com obras de literatura infantil, músicas, vídeos, além, é claro, de exploração do ambiente 

próximo à instituição educativa. (Pág. 156) 

 O saco surpresa também pode ser pensado como metáfora do encontro entre 

professora e crianças. Não saber o que existe dentro do saco, o ainda não dito, desperta o 

nosso interesse, nos deixa curioso, excitado, permite soltar a imaginação, bem como 

depositar nossas expectativas e também nossos medos lá dentro. O saco pode, nesse 

sentido, representar nossas bagagens, nossas experiências anteriores, nossos 

conhecimentos e nossos projetos. (Pág. 157) 

Os Bichos na Literatura e na Vida Mesmo 

 A música do monstro permite a continuidade da reflexão iniciada com o patinho 

feio. É possível realizar uma discussão sobre padrões estéticos. Quando dizemos que um 
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animal é bonito ou feio, o comparamos, geralmente, com outros animais e mobilizamos 

um conjunto de valores socioculturais, atribuindo características humanas a esses seres. 

O que nos faz dizer que um cisne é mais bonito que um pato, que uma princesa é mais 

bonita que um monstrinho ou, ainda, que uma borboleta é mais bonita que uma lagarta 

são convenções e preconceitos produzidos pela nossa cultura ao longo da história. 

(Pág.158) 

 O trabalho com animais pode aproveitar imagens de documentários e de livros e 

revistas, com a finalidade de caracterizar com as crianças as populações de animais e 

plantas de regiões contrastantes em termos de clima. [...] (Pág. 159) 

Observando o Céu 

 Nas incursões pelos pátios e jardins é possível chamar a atenção para as diferentes 

posições do sol. As crianças podem fazer medidas dos tamanhos de suas sombras, com 

pedaços de barbante, no início da manhã, ou no fim da tarde, e em um horário próximo 

ao meio-dia. Podem também fazer medidas das sombras de objetos como um mastro ou 

um prédio. Essas medidas podem ser feitas contando-se os passos. Todas essas medidas 

precisam ser registradas por elas através de desenhos e de informações escritas, para 

depois serem lembradas e comparadas. (Pág. 160) 

Por Dentro do Corpo 

 Um outro trabalho importante de ser desenvolvido, na pré-escola, é o de 

exploração e conhecimento do corpo. As crianças podem fazer medidas umas das outras, 

entrevistar os pais para saber o tamanho que tinham quando nasceram e comparar esses 

dois tamanhos. [...] (Pág. 161) 

 Também é importante que as crianças toquem o próprio corpo para descobrir as 

costelas, os ossinhos da mão e do pé, os ossos do nariz e da face, o crânio, as vértebras 

no pescoço e nas costas, os omoplatas, nas costas, o lugarzinho do estômago, sentir a 

pulsação do coração no coração, no pulso e no pescoço, antes e depois de uma corrida, 

prestar atenção em outras transformações do corpo depois da corrida, como o vermelho 

no rosto, o suor e a sede. As crianças, nesse momento, podem ser levadas a refletir sobre 

os porquês dessas reações do corpo. (Pág. 161) 

As Joias do Lixo 
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 Na área de ciências, uma outra temática importante de ser trabalhada, desde a pré-

escola, é a da reciclagem de lixo. As crianças podem, a partir de materiais secos e limpos, 

como caixas, sacos, frascos, etc., ser convidadas a formar grupos com esses materiais. 

Nesse trabalho de classificação costumam aparecer critérios diferentes daqueles que nós 

adultos utilizamos como, por exemplo, os materiais que servem para brincar de farmácia 

de supermercado, de casinha, etc. As crianças podem principiar explorando esses 

materiais para confeccionar brinquedos. [...] (Pág. 162) 

 Em outra ocasião, pode ser discutido com as crianças, o fato de alguns materiais 

levarem muito tempo para se decompor ou não se decomporem nunca, sendo, portanto, 

necessária a ocupação de uma área muito grande para depositar esse lixo que não se 

desmancha. Por essa razão, é fundamental que utilizemos os materiais com parcimônia, 

uma vez que não temos muitos lugares disponíveis para colocar todo o lixo que 

produzimos ao desacatar embalagens que não se decompõem ou que levam muito tempo 

para fazê-lo. [...] (Pág. 162) 

Considerações Finais  

 O ensino de ciências na educação infantil propicia a interação cm diferentes 

materiais, a observação e o registro de muitos fenômenos, a elaboração de explicações, 

enfim a construção de conhecimentos e de valores pelas crianças. Essa área, entretanto, 

precisa tomar parte nas atividades de outras áreas como a linguagem, os estudos sociais, 

a matemática, as artes plásticas, o teatro e a música. Na educação infantil é fundamental 

superar as fragmentações do conhecimento e buscar articulá-lo através de atividades 

lúdicas e instigantes. (Pág. 163) 
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Referência: CRAIDY, Maria. KAERCHER, Gládis. Educação infantil: pra que te 
quero?. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

 

Capitulo 10 

Os Materiais Artísticos na Educação  Infantil 

Paola Bosso Menna Barreto Gomes  

- A manipulação livre de instrumentos e materiais é o primeiro passo da criança na familiarização 
com os recursos disponíveis para sua expressão. Contudo, devemos saber que, mesmo na mais 
tenra idade, o fazer artística não é apenas a ação inicial. As crianças são capazes de mexer com 
substâncias e experimentar instrumentos na mais variadas superfícies, lambuzando, riscando ou 
imprimindo suas marcas. Com a orientação de um adulto, a criança pode conduzir a ação das 
mãos ou dos dedos da  criança, como, por exemplo, na comida derramada ao lado do prato, na 
areia ou no pingo de água, assim como a impressão de um pedaço de fruta ou chocolate sobre 
uma superfície qualquer, seja uma forma primitiva de a criança experimentar a arte, é necessário 
que pais e professores a preparem para transformar a brincadeira em expressão. (CLAIDY e 
KAERCHER, 2001, p 109).  

- as texturas dos suportes também devem oferecer variações: papeis mais ásperos, o 
canelado do papelão, o isopor com sua suave demarcação arredondado, lias, papéis 
artesanais, plásticos lisos, plásticos enervurados, pedaços de vidro de moldes diferentes, 
tabuas de madeira, objetos diversos. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 111).  

- os instrumentos são as ferramentas, como lápis, caneta pince estilos (aqueles bastões de 
formatos diversos, especiais para mexer na argila), tesouras, carimbos, serrilhas, martelo, 
alicate. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 112). 

- [...] muitas crianças “desenham” com tesouras, entrando com movimentos diversos nas 
superfícies. Dependendo do corte, estas superfícies podem criar formas no espaço. Em 
iras de papeis dobrados, as tesouras fazem aquelas tradicionais guirlandas decorativas, 
que necessariamente não precisam ser bonequinhos de mãos dadas. (CLAIDY e 
KAERCHER, 2001, p 114) 

- as roupas das crianças dificilmente ficam limpas após um trabalho artístico feito com 
envolvimento, principalmente quando utilizamos substancias. Já vi crianças evitarem 
trabalhos com receio de sujarem sua roupa. Como mãe, sei o quanto é cara uma roupa e 
acho compreensível a necessidade de preservação. Muitas crianças não gostam de 
aventais e mandas de plástico e este, assim como as camisetas grandes, nem sempre 
protegem totalmente a roupa que esta por baixo. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 120). 

Capitulo 11 

Práticas Musicais na Escola Infantil  

Leda de Albuquerque Maffioletti  

- O item a que dedique maior atenção foi a tão comentada “expressividade”. Na verdade, 
as professoras não haviam se dado conta de que a imitação dos gestos contradiz o objeto 
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de criatividade. É uma ingenuidade pensar que estamos favorecendo a expressividade da 
criança, quando nos oferecendo como modelo a ser imitação. (CLAIDY e KAERCHER, 
2001, p 124). 

- o que pensaria o Marcelo, que mora com a vovó e mais dois primos? E a Vera, que não 
conhece o pai e mora com a mãe na casa da tia? Essas famílias não são “originais”? Sem 
falar na imagem de “mãezinha meiga” e “papai forte” tão arraigado em nossa cultura! 
Todos esses estereótipos são desconsiderados, como se eles não existissem, a fim de que 
a música seja utilizada pera movimentar os dedos das mãos... (CLAIDY e KAERCHER, 
2001, p 125). 

- as crianças aprendem a utilizar os recursos expressivos de sua cultura. Falam alto quando 
querem chamar a atenção, falam baixo para contar um segredo e usam adequadamente o 
tom de voz para mostrar seriedade ou brincadeira. Elas logo aprendem o significado de 
“pssssiu”... e “hum”!!! Também reconhecem quando o “ai”! É uma reclamação, ou uma 
expressão de alivio. As crianças são muito receptivas a esses sons, decifrando e criando 
significado. Seria uma lastima que perdessem essas habilidades por ocasião de sua entrada 
na escola. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 127). 

- a criança que desafia não teve a sorte, ou não teve a oportunidade, de conviver num 
ambiente em que a confiança e as interações fossem incentivadas. Contudo, ela não será 
uma pessoa desafinada para sempre, tudo vai depender do tipo de interação que vai 
realizar com a música, das oportunidades que terá para cantar e utilizar sua voz como 
forma de expressão. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 129). 

- o desenvolvimento da capacidade de imitar-nos mostra que as imitações que acontecem 
na escola estimulam respostas corporais sem que estas representem alguma coisa pensada 
pela criança, sem duvida, pedir que a criança imite um modelo à sua frente, ou oferecer-
se como se fosse um sinal excitante para que a criança reaja corporalmente esta longe de 
ser uma forma de ajuda-la a pensar ou desenvolver sua inteligência. (CLAIDY e 
KAERCHER, 2001, p 133). 

Capitulo 12 

Conversando, Lendo e Escrevendo com as Crianças na Educação Infantil. 

Gabriel de Andrade Junqueira Filho  

- o desenvolvimento da linguagem oral, portanto, não dá nem natural nem magicamente, 
mas através da qualidade da interação do adulto com a criança, da interação entre as 
próprias crianças e, inclusive, dos momentos em que as crianças passam diante da 
televisão.  (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 136). 

- já para as crianças de quatro anos diante, que articulam com mais desenvoltura a 
linguagem oral, as discussões verbais, mais acaloradas, mais argumentativas – de 
preferência, ao alcance dos olhos e ouvidos da professora ou de qualquer outro adulto 
responsável por elas no ambiente da creche ou pré-escola – são utilizadas com mais 
frequência e significado diante dos conflitos, nos dando a dimensão do sentido e do valor 
que as crianças dão à utilização desse recurso para encaminhar situações difíceis nas quais 
se encontram.  (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 137). 
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- [...] por que será que é tão difícil para adultos terem conversas significativas e prazerosas 
– para ambos- com seus filhos? Mas, pensando bem, se repararmos com cuidado, vamos 
nos dar conta que mesmo entre eles – marido e mulher- a conversa é pouca. Por que será? 
Com quem, então, as crianças vão aprender o significado, a expressão, as regras, as 
maravilhas do ato de falar? Com a televisão? Com as profissionais da creche e da pré-
escola? (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 139). 

- é importante criar – e garantir – na rotina do grupo, situações em que as crianças e sua 
professora ou o adulto responsável pelo grupo leiam e escrevam, explorando as relações 
entre a utilização da linguagem escrita com a organização do mundo em que vivemos. 
(CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 143). 

Capitulo 13  

Ensino de Ciências e Educação Infantil 

Russel Teresinha Dutra da Rosa 

- o ensino de ciências pode propiciar o contato com a diversidade de formas de vida e de 
ambiente, bem como com as necessidades e condições necessárias à sobrevivência das 
diferentes espécies de seres vivos, procurando-se incluir a espécie humana entre as demais 
espécies e superar visões utilitaristas e antropocêntricas de natureza. Isto é, olhar para 
seres vivos procurando ver suas estratégias de natureza. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, 
p 153). 

- [...] a interação da criança com o mundo se da, portanto, no plano da ação e no plano 
simbólico, através da fala, do jogo e da imitação. A passagem do plano de ação para o 
plano da representação se da através da linguagem. As ações são interiorizadas e 
reconstruídas pelas representações. (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 155). 

- do trabalho a partir da musica do monstro pode derivar, ainda um trabalho de 
investigação sobre os dinossauros. Aqui, é possível ratar de algumas informações 
importantes para as ciências naturais como, por exemplo, o fato de os dinossauros terem 
existido muito tempo antes de existirem macacos e seres humanos, o fato de terem sido 
extintos, o fato de saberem de sua existência no passado através de questões do tipo? 
Como as pessoas souberam que os dinossauros eram assim? O que pensamos o que 
queremos saber, o que estamos descobrindo?  (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 159). 

- o ensino de ciências na educação infantil propiciarem a interação com diferentes 
materiais, a observação e o registro de muitos fenômenos, a elaboração de explicações, 
enfim a construção de conhecimentos e de valores pelas crianças. Essa área, entretanto, 
precisa Omar parte nas atividades de outras áreas como a linguagem, os estudos sócias, a 
matemática, as artes plásticas, o teatro e a musica. Na educação infantil é fundamental 
superar as fragmentações do conhecimento e buscar articulá-lo através de atividade 
lúdicas e instigantes.  (CLAIDY e KAERCHER, 2001, p 163). 
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Citações diretas:  

Capítulo 10. Os Materiais Artísticos na Educação Infantil 

Autora: Paola Basso Menna Barreto Gomes 

- As crianças aprendem desde seus primeiros momentos neste mundo. Educar crianças 
com pouca idade não é apenas dar alimento e tomar os cuidados necessários. Junto com 
carinho e cuidados higiênicos é fundamental que as crianças pequenas recebam estímulos 
que desenvolvam seus sentidos e posteriormente sua intelectualidade. (CRAIDY, p.109) 

- A manipulação livre de instrumentos e materiais é o primeiro passo da criança na 
familiarização com os recursos disponíveis para sua expressão. Contudo, devemos saber 
que, mesmo na mais tenra idade, o fazer artístico não é apenas a ação inicial. As crianças 
são capazes de mexer com substâncias e experimentar instrumentos nas mais variadas 
superfícies, lambuzando, riscando ou imprimindo suas marcas. (CRAIDY, p.109) 

- Quanto mais respeitado o espaço de uma criança, mais ela saberá respeitar o espaço dos 
adultos e menos chance haverá de esta criança estragar a mobília ou outros espaços da 
casa. (CRAIDY, p.110) 

- É aconselhável que as mesinhas sejam de fórmica ou forrada com plástico grosso para 
facilitar a limpeza. Junto às paredes onde as crianças farão pinturas verticais, deve-se 
forrar o chão com jornal. (CRAIDY, p.110) 

- O professor deve apresentar os mais variados tipos de suportes planos para os trabalhos 
bidimensionais: papéis e folhas de plástico, pedaços de lixas, tecidos, etc. Mesmo que o 
trabalho seja desenho ou pintura, podemos explorar superfícies de objetos tridimensionais 
como balões, caixas de ovos, caixas diversas, objetos indústrias. (CRAIDY, p.111) 

- As tesouras não servem apenas para cortar figuras ou reparar bordas ou partir fios. 
Muitas crianças “desenham” com tesouras, entrando com movimentos diversos nas 
superfícies. (CRAIDY, p.114) 
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- A terra ou a água são as substancias que envolvem toda atividade artística. Da terra 
tiramos os pigmentos, que dão cor às nossas tintas, e o barro, massa básica para a atividade 
de modelar. (CRAIDY, p.115) 

- O contato com a água, mesmo que seja apenas para lavar as mãos, é sempre forte e caso 
um adulto não chame a atenção e afaste a criança da pia, as crianças pequenas tendem a 
ficar muito tempo brincando nas torneiras. (CRAIDY, p.115) 

- A organização correta é fundamental para que a criança situe-se em relação ao seu 
espaço de trabalho, o espaço de trabalho dos colegas, os materiais utilizados 
especificadamente em cada atividade, ou usos individuais e coletivos. (CRAIDY, p.121) 

 

Capítulo 11.  Práticas Musicais na Escola Infantil 

Autora: Leda de Albuquerque Maffioletti 

- O cotidiano da Educação Infantil é repleto de atividades musicais, algumas tão 
conhecidas que já fazem parte do repertório usual das escolas. (CRAIDY, p.123) 

- A criança tem noção do seu tamanho quando se espicha para alcançar o que deseja, 
quando se escolhe para caber dentro de uma caixa... Ela aprende a controlar os esfíncteres 
e também aprende o que significa “prender- soltar”, “fechado-dentro-fora” e tantas outra 
noções que as experiências corporais propiciam.  (CRAIDY, p.109) 

- A criança demonstra que tem auto-imagem quando se reconhece em uma fotografia, 
quando se sente bonita com determinada roupa e quando se acha parecida com alguém... 
A reflexão sobre essas situações permitiu reconhecer o aspecto integrador e global das 
vivencias corporais que favorecem a construção da imagem corporal. (CRAIDY, p.124) 

- A criança precisa de vivencias mais ricas para construir uma imagem de si mesma a 
partir de sua idade corporal, suas possibilidades físicas, suas singularidades... (CRAIDY, 
p.124) 

- As crianças também precisam de silêncio para povoá-lo com seus próprios sons. Além 
dos sons da natureza, existe um enorme repertório de sons aprendidos através da televisão, 
que estão incorporados nas ações e nos brinquedos infantis. Sons de helicóptero, lancha, 
sirenes, explosões... gritos, inflexões vocais de modo, raiva e dor. (CRAIDY, p.127) 

- As crianças aprendem a utilizar os recursos expressivos de sua cultura. Falam alto 
quando querem chamar a atenção, falam baixo para contar um segredo e usam 
adequadamente o tom de voz para mostrar seriedade ou brincadeira. (CRAIDY, p.127) 

- Cantar e dialogar com a criança deve ser a nossa preocupação. (CRAIDY, p.128) 

- A criança que desafina não teve a sorte, ou não teve a oportunidade, de conviver num 
ambiente em que a confiança e as interações fossem incentivadas. Contudo, ela não será 
uma pessoa desafinada para sempre, tudo vai depender do tipo de interação que vai 
realizar com a música, das oportunidades que terá para cantar e utilizar sua voz como 
forma de expressão. (CRAIDY, p.129) 
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- As atividades musicais são aprendidas e multiplicas tradicionalmente, sem a devida 
reflexão sobre seus reais objetivos. As crianças usualmente gritam ao invés de cantar, 
acentuando os tempos musicais com solavancos na voz.  Antes do lanche, sem qualquer 
preocupação com o tom de voz e a afinação, recitam bem alto a letra da canção da 
merenda, e pensam que estão cantando. (CRAIDY, p.134) 

- Hoje, a creche e a pré-escola estão empenhadas em modificar sua concepção de 
educação infantil e, por sua vez, a música questiona seus propósitos, reconhecendo e 
denunciando aquelas práticas autoritárias ou prejudiciais ao desenvolvimento musical da 
criança. (CRAIDY, p.134) 

 

Capitulo 12. Conversando, Lendo e Escrevendo com as crianças na 
Educação Infantil. 

Autor: Gabriel de Andrade Junqueira Filho 

- Muitos pais e adultos têm a curiosidade de saber qual o trabalho que se realiza junto às 
crianças enquanto elas não falam, revelando, de algum modo, o pressuposto de que a fala 
é um a priori, um pré-requisito para que se inicie a interação entre a criança e o adulto, 
seja em casa ou no espaço da creche ou da pré-escola. (CRAIDY, p.135) 

- Considerando o corpo humano o primeiro equipamento audiovisual a que a criança tem 
acesso, o adulto que se relaciona com ela- com os bebês, por exemplo-, através de seus 
gestos- ao tocá-los, dar-llhes banho, alimentá-los, embalá-los para dormir, caminhar com 
eles nos braços ou pelas mãos, pelo espaço do berçário e, arredor, fazer-lhes carinho, 
brincar de “Serra-Serra-Serrador”, massageá-los para estimulação e consciência corporal-
, imprime no corpo dessas crianças uma linguagem não-verbal, uma linguagem corpo a 
corpo, tátil, sensorial, reveladora de afetos, cuidados, conhecimentos desse adulto sobre 
o corpo e as necessidades desses bebês.  (CRAIDY, p.136) 

- O desenvolvimento da linguagem oral, portanto, não se dá nem natural nem 
magicamente, mas através da qualidade da interação do adulto com a criança, da interação 
entre as próprias crianças e, inclusive, dos momentos em que as crianças passam diante 
de televisão. (CRAIDY, p.136) 

- É também papel do adulto chamar a atenção das crianças umas em relação às outras, 
como por exemplo, quando chega uma criança no berçário ou nos grupos seguintes:- 
Gente olha quem chegou! A gente ia começar a ler uma história bem agora. (CRAIDY, 
p.137) 

-  Já para as crianças de quatro anos em diante, que articulam com mais desenvoltura a 
linguagem oral, as discussões verbais, mais acaloradas, mais argumentativas- de 
preferência, ao alcance dos olhos e ouvidos da professora ou qualquer outro adulto 
responsável por elas no ambiente da creche ou pré-escola- são utilizados com mais 
frequência e significado diante dos conflitos, nos dando a dimensão do sentido e do valor 
que as crianças dão à utilização desse recurso para encaminhar situações difíceis nas quais 
se encontram. (CRAIDY, p.137) 
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- No berçário e nos grupos seguintes, até os dois anos e meio mais ou menos, é muito 
comum vermos as crianças gesticulando, apontando, falando com os olhos, com a cabeça, 
com o corpo- menos com a voz- o que elas desejam. (CRAIDY, p.138) 

- Nos dias de hoje, a televisão tem sido uma companhia frequente na vida de nossas 
crianças, ocupando muitas vezes o lugar da companhia do pai e da mãe, seja com o 
consentimento, com a negligência ou a falta de recursos das próprias famílias.  (CRAIDY, 
p.134) 

- Para terminar, gostaria de lembrar a importância de duas coisas mais: a apresentação e 
a exploração de situações- problema às crianças, envolvendo as operações de adição e 
sobtração; e a utilização de jogos ( de trilha, dominó, memória, quebra-cabeça, bingo, etc- 
sejam industrializados ou inventados e produzidos na própria escola, a partir dos temas 
em estudo pelas crianças), envolvendo os conceitos matemáticos apontados até então. 
(CRAIDY, p.151)  

 

Capitulo 13. Ensino de Ciência e Educação Infantil 

Autores: Russel Teresinha Dutra da Rosa 

- O ensino de ciências na educação infantil acontece preferencialmente integrado às 
demais áreas de conhecimento, proporcionando, através dos conhecimentos acumulados 
das teorias, das metodologias e dos instrumentos da área, uma riqueza de possibilidades 
de exploração do mundo realizada pelas crianças. (CRAIDY, p.153) 

- O ensino de ciência pode propiciar o contato com diversidade de formas de vida e de 
ambientes, bem como com as necessidades e condições necessárias à sobrevivência das 
diferentes espécies de seres vivos, procurando-se incluir a espécie humana entre as demais 
espécies e superar visões utilitarista e antropocêntricas de natureza. (CRAIDY, p.153) 

- Uma grande dificuldade do trabalho com a área de ciência é o excesso de nomenclatura 
científica, de conceitos e definições encontrados nos manuais didáticos, em detrimento 
de explicações sobre os fenômenos da natureza. (CRAIDY, p.154) 

- Em suma, a criança, para construir conhecimentos, precisa agir, perguntar, ler o mundo, 
olhar imagens, criar relações, testar hipóteses e refletir sobre o que faz, de modo a 
reestruturar o pensamento permanentemente. (CRAIDY, p.154) 

- O conhecimento, bem como as regras e os valores é construído pela ação sobre o meio 
físico e social, cabendo, ao adulto, oportunizar a ocorrência de situações interativas em 
que a criança precise tomar decisões, fazer escolhas, expressar pontos de vista e fazer 
trocas no sentido de desenvolver a autonomia e a cooperação. (CRAIDY, p.154) 

- As crianças de um a dois anos já poderão participar de algumas atividades em grupo, 
mas ainda têm necessidade de muita atenção individualizada por parte do adulto. 
(CRAIDY, p.155) 

- De dois a quatro anos iniciam os jogos simbólicos, as brincadeiras de faz-de-conta  e 
uma maior desenvoltura motora das crianças para a exploração do ambiente e dos objetos. 
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Nessa fase já é possível organizar as primeiras rodinhas para comunicação e 
representação como, por exemplo, fazer mímicas para imitar outros seres vivos, além de 
desenhar, pintar, modelar, ler histórias infantis, ouvir e cantar algumas músicas. 
(CRAIDY, p.155) 

- Objetivo desenvolver a capacidade das crianças de observar a natureza e de expressar 
suas concepções e registrá-las, podem ser desenvolvidas algumas atividades com obras 
da literatura infantil, musicas, vídeos, além, é claro, da exploração do ambiente próximo 
à instituição educativa. (CRAIDY, p.156) 

- A música do monstro permite a continuidade da reflexão iniciada com o patinho feio. É 
possível realizar uma discussão sobre padrões estéticos. Quando dizemos que um animal 
é bonito ou feio, o comparamos, geralmente, com outros animais e mobilizamos um 
conjunto de valores socioculturais, atribuindo características humanas a esses seres. 
(CRAIDY, p.158) 
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