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RESUMO 
 
 

O presente trabalho teve como objetivo principal, conhecer, registrar e analisar as 
representações das professoras de educação infantil sobre as especificidades do 
trabalho junto à criança pequena, sobretudo no que diz respeito ao tempo de 
infância das mesmas na organização do trabalho pedagógico. Justifica-se a intenção 
do mesmo, pois embora a legislação tenha avançado no que diz respeito ao 
reconhecimento da criança como sujeito de direitos, percebe-se que na prática há 
uma aceleração e antecipação no desenvolvimento infantil, prejudicando o tempo 
rico e importante na vida de todo ser humano, que é a infância. Como metodologia, 
optou-se pela Pesquisa Qualitativa de caráter bibliográfico e de campo, na 
modalidade Estudo de Caso, cujo instrumento de coleta de dados foi o questionário 
semi-estruturado. É importante ressaltar que a infância se constitui em um período 
importante na vida da criança. Por isso, não só as instituições de educação infantil, 
mas a família e o poder público devem reconhecer o significado das primeiras 
experiências na vida dos pequenos, proporcionando-lhes um ambiente favorável às 
novas aprendizagens. Assim, os resultados da pesquisa apontam que é de suma 
importância perceber que a criança necessita de respeito, atenção, acolhimento e 
afeto. Para tanto, precisa de olhares sensíveis que enxerguem além do adulto que 
ela pode se tornar, além da profissão que vai exercer, olhares esses que 
reconheçam a criança de hoje, com seu modo de pensar, de ser, com seus desejos 
e sonhos. 
 
Palavras-chave: Infância; Criança; Respeito; Professor; Trabalho Pedagógico. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Percebemos cada vez mais que há uma aceleração no 

desenvolvimento infantil que visa algumas aprendizagens e posturas “mais adultas” 

por parte das crianças. Tal aceleração é oriunda da sociedade que busca um retorno 

profissional, representada na conhecida frase “o que você vai ser quando crescer?”, 

aliada com a pressão dos pais que querem ver seus filhos “adiantados” 

principalmente no tocante de “ler e escrever”. 

Podemos nos questionar se essa aceleração no desenvolvimento 

infantil pode mesmo ser chamada de desenvolvimento, ou se cabe dizer que é um 

atraso no tempo da infância, na vida da criança. Perder o hoje em favor do amanhã 

pode não ser um “bom negócio” para a vida das crianças! 

Julgamos ser importante para o desenvolvimento da criança que seja 

respeitada e valorizada a vivência desse tempo que é só dela, o chamado tempo da 

infância, tempo de “ser criança”. A criança é o presente, ela é o hoje, e é de extrema 

importância que cada etapa da vida do ser humano seja vivida de acordo com suas 

especificidades, necessidades e características, portanto, a criança não merece ser 

tratada como um “vir a ser”. É nessa linha, de reflexões e críticas sobre o assunto 

exposto que o leitor irá se deparar ao longo da pesquisa. 

A aspiração pela temática da presente pesquisa decorreu a princípio 

das vivências que pude experienciar em duas escolas de educação infantil de 

Londrina. Em uma delas percebemos a riqueza das experiências vividas pelas 

crianças sendo valorizada de forma significativa para o desenvolvimento infantil em 

todos os aspectos e, na outra escola notamos que a ênfase maior era destinada ao 

que é exigido por nossa sociedade capitalista, no qual as crianças desde cedo 

iniciavam a aprendizagem de conhecimentos letrados através de métodos 

apostilados. Além de vivenciar essas duas experiências contraditórias, o que nos 

motivou a esta pesquisa foi o reconhecimento da importância da infância na vida da 

criança. 

Neste sentido, como problema de pesquisa, questionamos: Em que 

momentos da organização do trabalho pedagógico do professor, as particularidades 

da criança são reconhecidas e valorizadas pela escola infantil?  
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O objetivo geral da presente pesquisa foi conhecer, registrar e analisar 

as representações das professoras de educação infantil sobre as especificidades do 

trabalho junto à criança pequena, sobretudo no que diz respeito ao tempo de 

infância das mesmas na organização do trabalho pedagógico. Como objetivos 

específicos, nossa intenção foi: traçar um panorama histórico acerca do surgimento, 

evolução e consolidação do conceito de infância; demonstrar a relevância do brincar 

e suas contribuições para o desenvolvimento e aprendizado da criança; conhecer e 

analisar a representação dos professores sobre as especificidades infantis nos 

momentos que envolvem a rotina das crianças. 

Como metodologia de trabalho, optamos pela pesquisa Bibliográfica e 

de Campo, na modalidade Estudo de Caso. Como instrumento para a coleta de 

dados, optamos pelo questionário semi-estruturado. Cabe agora, conceituar e 

explicar cada um desses métodos de busca do conhecimento. 

De acordo com Suzuki et al. (2009, p. 33) “a metodologia apresenta o 

tipo de pesquisa e a descrição do caminho metodológico percorrido no estudo”. 

Percebe-se e entende-se a metodologia como um meio para se chegar a fins, sendo 

assim, é ela que conduz e dá forma ao conteúdo pesquisado. 

Segundo Cervo e Bervian apud Kahlmeyer-Mertens et al. (2007): 

 
A metodologia auxilia e orienta o universitário no processo de 
investigação para tomar decisões oportunas na busca do saber e na 
formação do estado de espírito crítico e hábitos correspondentes 
necessários ao processo de investigação científica. O uso de 
processos metodológicos permitirá ao estudante o desenvolvimento 
de seu raciocínio lógico e de sua criatividade (CERVO E BERVIAN 
apud KAHLMEYER-MERTENS et al., 2007, p. 27). 
 

Dessa forma, nota-se a importância da metodologia no processo de 

pesquisa científica, sendo ela que norteia o caminho que deve ser percorrido em 

todo o processo de investigação. 

Com relação à pesquisa bibliográfica, esta tem “como finalidade a 

busca de explicações para os problemas partindo das referências teóricas que já 

foram publicadas. Ela é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos” (SUZUKI et al., 2009, p. 38). 

No entanto, o presente trabalho não se limita somente à pesquisa 

bibliográfica, partindo também para a pesquisa de campo, sendo esta uma 
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investigação empírica realizada no local onde ocorreu o fenômeno ou 
que dispõe de elementos para investigá-lo. [...] Nesse sentido, o 
pesquisador vai ao campo para coletar dados que serão depois 
analisados, utilizando uma variedade de métodos tanto para a coleta 
quanto para a análise. As pesquisas de campo podem ser do tipo 
experimental; pesquisa-ação, estudo de caso, pesquisa etnográfica e 
fenomenológica (KAHLMEYER-MERTENS et al., 2007, p.53). 
 

Como mencionado anteriormente, a modalidade da pesquisa de campo 

foi a opção pelo questionário semi-estruturado, o qual foi constituído por uma série 

de perguntas que foram respondidas por escrito e sem a presença do pesquisador. 

Acredita-se que a pesquisa de campo fundamenta o conteúdo bibliográfico 

pesquisado de forma qualitativa, vindo a contribuir, por meio dos dados colhidos, 

com uma análise mais profunda da relação fundamentação teórica/dados da 

realidade. 

No capítulo 1 – A evolução histórica do conceito de infância – será 

analisado o entendimento da infância e a função social que esta adquiriu ao longo 

da história. Na primeira seção será exposta a concepção que a infância assumiu na 

Antiguidade e Idade Média, já que nesse período a criança era basicamente tratada 

como um adulto em miniatura. Logo em seguida, na segunda seção, a infância será 

abordada no contexto da Idade Moderna, período marcado por avanços, no que diz 

respeito, ao tratamento para com a criança, no qual esta passa a ser distinguida do 

adulto, tendo então, iniciado seu lugar social perante as diferentes instituições, 

como: família, igreja, escola, dentre outras. 

No capítulo 2 – Criança e cidadania: o brincar como elemento 

fundamental na infância – será discutido o lugar social da infância nos dias de hoje e 

a importância do brincar durante o tempo da infância. Na primeira seção, a infância 

será vista na contemporaneidade, no qual a criança é nesse momento tida como um 

sujeito de direitos, que possui necessidades e especificidades que lhe devem ser 

garantidas. Na segunda seção, será exposto o grande valor exercido pelo brincar ao 

desenvolvimento e à aprendizagem da criança, entendendo-se que esta atividade 

estimula a criatividade, o pensamento, a imaginação, as relações sociais e a 

autonomia dos pequenos. 

No capítulo 3 – A representação dos professores sobre o tempo da 

infância na escola infantil – será analisado a percepção que os professores da 

educação infantil tem do tempo vivido pelas crianças. Na primeira seção serão 
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apresentados os procedimentos metodológicos da realização da pesquisa de 

campo. Na segunda seção será explícita e analisada a opinião das professoras 

quanto: a finalidade da educação infantil; o olhar do professor sobre a infância e 

autonomia das crianças nos momentos que envolvem as rotinas; a importância do 

brincar na infância e a ludicidade como proposta de conteúdo na sala de aula; o 

respeito do professor em relação à infância; o olhar da família sobre a infância na 

perspectiva do professor; as dificuldades do professor no desenvolvimento do 

trabalho junto à criança pequena e a participação do mesmo em congressos, 

eventos e outras capacitações em serviço. 

Como contribuição, este trabalho pretende considerar criticamente o 

tempo da infância e o sujeito criança como categorias histórico-sociais que devem e 

merecem ser respeitados e ser tratados de acordo com suas características e 

necessidades. Esperamos que as contribuições aqui trazidas sejam relevantes para 

o aprofundamento das discussões e reflexões sobre a educação das crianças 

pequenas, bem como para um despertar consciente de que é importante 

valorizarmos o hoje, cada dia, cada momento na vida da criança. 
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1 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE INFÂNCIA 

 
 

A noção de infância não é natural, mas profundamente 
histórica e cultural. [...] cada época irá proferir o discurso que 

revela seus ideais e expectativas em relação às crianças. 
(SOUZA apud FRANCO, 2002, p. 30).  

  

Ao se tratar da infância e sua conceituação, é necessário ter em mente 

de que a infância faz parte da vida do ser humano, sendo uma construção que se 

situa histórica e socialmente. Segundo Friedmann (2005, p. 17) “etimologicamente, 

infantia é a dificuldade ou incapacidade de falar; a criança é o novo. A infância é 

símbolo de simplicidade natural, de espontaneidade”. 

Para falarmos da criança e da sua infância é preciso situá-la na 

história, ou seja, ter estipulado sobre que tipo de infância estamos nos referindo, que 

criança é essa sobre a qual pretendemos falar. Sabemos que não existe uma única 

infância e, sim infâncias, pois estas têm diversas faces, já que suas vivências são 

várias e se fazem presentes em múltiplos e diferentes contextos. 

No decorrer do capítulo será discutida a concepção de infância e a 

função social que esta assumiu historicamente. Na primeira seção será exposta a 

concepção que a infância assumiu na Antiguidade e Idade Média, já que nesse 

período a criança era basicamente tratada como um adulto em miniatura. Logo em 

seguida, na segunda seção, a infância será abordada no contexto da Idade 

Moderna, período marcado por avanços, no que diz respeito, ao tratamento para 

com a criança, no qual esta passa a ser distinguida do adulto, tendo então, iniciado 

seu lugar social perante as diferentes instituições, como: família, igreja, escola, 

dentre outras. 

 

1.1 A Infância na Antiguidade e na Idade Média 

 

Do ponto de vista histórico, segundo Ariès (1981) a noção de infância 

aparece na antiguidade, no qual ela era confundida com a noção de adolescência e 

juventude. Não havia um termo que designasse cada uma dessas etapas, pois 

também não se via diferença nos fenômenos biológicos que elas apresentavam, 
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como por exemplo: a ideia de se limitar a infância com o início da puberdade; dessa 

forma, essas etapas da vida eram tidas como uma só. Todos os períodos da vida 

eram divididos de acordo com a função social que o sujeito exercia, o modo como 

esse se vestia e ao seu tipo físico. 

Na sociedade medieval o sentimento da infância não existia, porém, 

isso não quer dizer que as crianças eram abandonadas ou desprezadas, mas que as 

suas particularidades enquanto crianças não eram atendidas, não possuindo a 

merecida atenção. Até por volta do século XII a infância não tinha o seu lugar social, 

e as produções artísticas da Idade Média não representavam esse período da vida, 

ou então desconheciam o mesmo. 

Nas produções em que as crianças eram representadas, elas não 

apareciam com características físicas da sua idade, e sim como se fossem adultos 

em miniaturas, pois a única coisa que as diferenciavam do adulto era o seu 

tamanho, sendo representadas por baixas estaturas. 

 
Isso faz pensar também que no domínio da vida real, e não mais 
apenas no de uma transposição estética, a infância era um período 
de transição, logo ultrapassado, e cuja lembrança também era logo 
perdida (ARIÈS, 1981, p.52). 
 

 
     Figura 1: As meninas, de Diego Velázquez.  
     Fonte: Google, 2010. 
 

A figura 1, demonstra que no dia-a-dia a criança sempre aparecia no 

meio dos adultos, participando inteiramente da vida social dos mesmos. As crianças 
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eram tratadas com liberdade, participavam de brincadeiras grosseiras e da 

indecência de gestos feitos publicamente; esses atos não admiravam ninguém, na 

verdade, tudo isso parecia ser tratado naturalmente. 

Segundo Batista (2009), a imagem a seguir (figura 2) representa uma 

festa vulgar da Idade Média, na qual aparecem homens e mulheres bêbados, 

tocando-se e, ao mesmo tempo existe a presença de crianças, se alimentando e 

bebendo junto aos adultos. 

 

 
Figura 2: Jogos e Brinquedos Infantis, de Pieter Brueghel. 
Fonte: Google, 2010.   
 

A indecência destinada às crianças correspondia a gestos ligados à 

sexualidade, em que tais assuntos eram tratados na frente das mesmas com 

normalidade, elas não só viam como também participavam precocemente dos 

gestos sexuais. Umas das atitudes infantis decorrente dessa precocidade eram as 

“graças” e brincadeiras que as crianças faziam na frente dos adultos com seus 

órgãos sexuais, e esses adultos se divertiam muito diante disso. Essas práticas 

eram tidas como um costume da época, o que nos faz perceber que “O respeito 

devido às crianças era então (no século XVI) algo totalmente ignorado. Os adultos 
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se permitiam tudo diante delas: linguagem grosseira, ações e situações escabrosas; 

elas ouviam e viam tudo” (ARIÈS, 1981, p.128). 

Nesse período as taxas de mortalidade infantil eram altíssimas devido 

às condições precárias de vida da população, nas quais a higienização adequada 

era quase inexistente. Com esse contexto a perda de crianças era comum, aquela 

que fosse muito pequena “não contava” na vida dos adultos, e esses não podiam se 

apegar muito a elas, pois estas podiam desaparecer. 

A não diferenciação no tratamento com as crianças pode ser visto 

também pela forma como essas eram vestidas: 

 
o traje da época comprova o quanto a infância era tão pouco 
particularizada na vida real. Assim que a criança deixava os cueiros, 
ou seja, a faixa de tecido que era enrolada em torno de seu corpo, 
ela era vestida como os outros homens e mulheres de sua condição 
(ARIÈS, 1981, p.69). 
 

   
           Figura 3: Infanta Margarita, de Diego           Figura 4: Infante Don Diego, de Alonso 
            Velázquez.                                                    Coello. 
            Fonte: Google, 2010.                                    Fonte: Google, 2010. 
                                                                                                                                                                                                   

Se faz explícito nas figuras 3 e 4 que o traje das crianças era idêntico 

ao dos adultos, vê-se a menina vestida como uma pequena dama e o menino com 

as roupas de um pequeno senhoril. 

É nítida a inexistência, durante o contexto vivenciado na Antiguidade e 

na Idade Média, de um sentimento específico que seja destinado às crianças, estas 
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foram sobretudo tratadas como adultos, o que comprova que as pessoas 

valorizavam e davam maior significado ao modo adulto de viver, no qual todos, 

adultos e crianças, compartilhavam as mesmas características. 

Para Batista (2009), a infância é uma categoria que se situa histórica e 

culturalmente, sendo resultante da evolução das sociedades. Cada período irá 

constituir e propagar a visão que revela seus ideais e suas perspectivas em relação 

às crianças. 

Quanto ao período medieval, Batista (2009), compartilha das ideias de 

Ariès, alegando que nesse período não havia a separação entre o mundo infantil e o 

mundo adulto. 

 
Até então, não havia necessidade da idéia de infância, muito menos 
de um mundo exclusivo ou preponderante delas e para elas, porque 
todos compartilhavam o mesmo ambiente informacional e, portanto, 
viviam no mesmo mundo social e intelectual, no mesmo espaço vital 
(BATISTA, 2009, p.24). 
 

Adultos e crianças estavam sempre juntos, compartilhando da mesma 

linguagem, dos mesmos espaços, das mesmas vestimentas que eram exatamente 

idênticas. Havia uma alta taxa de mortalidade entre as crianças no mundo medieval, 

e por esse motivo, os adultos não tinham tanto vínculo emocional com a criança, 

pois o futuro desta era ainda incerto. Predominava então, nessa época, a ideia de se 

ter vários filhos esperando que ao menos alguns sobrevivessem. 

Segundo Postman (apud Batista, 2009), na Idade Média não existia o 

conceito de infância, pelo motivo de não haver também, nesse período, o conceito 

de educação e de vergonha. Nesse período a criança é tida como invisível. 

Percebe-se que esse foi o período em que tudo era permitido na frente 

de todos, a vida específica do adulto não era escondida das crianças, sendo assim, 

não havia a distinção de uma educação para os adultos e outra para as crianças, os 

infantes simplesmente faziam parte dos mesmos costumes e cotidiano dos adultos, 

sendo “educados” da mesma maneira. 

Azevedo e Silva (1999), falam que a criança, nas sociedades antigas, 

se desenvolvia em um círculo bastante amplo, em que as famílias eram grandes e 

as moradias eram coletivas. As crianças se manifestavam livremente, e à família não 

era conferido um papel afetivo. 
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Quanto ao período medieval, as autoras afirmam não existir o 

sentimento de infância, contudo, isso não queria dizer que as crianças fossem 

abdicadas, mas, não se tinha muito carinho por estas. [...] “Quando ainda muito 

pequena e frágil, não podia ainda misturar-se à vida dos adultos, mas tão logo 

começasse a andar sozinha e a desempenhar pequenas tarefas, a criança se 

confundia com os adultos” (AZEVEDO; SILVA, 1999, p.35). 

Observa-se que o período da infância era muito curto, e as 

peculiaridades da vida das crianças eram indiferentes aos adultos, já que não havia 

sentimento pelo tempo específico dessa etapa da vida. 

Batista e Moreno (2005), relatam sobre o desconhecimento da infância 

na arte medieval, alegando que é difícil acreditar que tal ausência pelo sentimento 

infantil seria por inaptidão ou inabilidade dos adultos, sendo mais verossímil que não 

existisse espaço para a criança nesse mundo. 

Sobre esse período histórico, compreende-se que o sentimento pela 

infância, o tratamento destinado às crianças, o suprimento das suas especificidades 

e necessidades eram desconsiderados, sendo assim, os pequenos recebiam os 

mesmos tratamentos de um adulto, como se a etapa da infância fosse inexistente. 

 

1.2 A Infância na Idade Moderna 

 

O início da era moderna marca um novo lugar para a criança na 

sociedade, no qual o tratamento para com esta passa a ser diferenciado do que é 

destinado aos adultos.  
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Figura 5: Idade da Inocência, de Joshua                 Figura 6: William Brummell e seu irmão mais 
Reynolds.                                                                 novo George, de Joshua Reynolds. 
Fonte: Google, 2010.                                               Fonte: Google, 2010 
 

No final do século XVI e início do XVII a criança passa a ser distinguida 

do adulto pelos trajes, possuindo roupas específicas à sua faixa etária como pode 

ser visto nas imagens acima (figuras 5 e 6). Por meio dessa preocupação percebe-

se uma evolução no que concerne a formação do sentimento da infância, já que a 

criança é separada do ambiente social do adulto. É sobretudo na Idade Moderna, a 

partir do século XVII, que veremos as transformações quanto ao tratamento e 

sentimento pela criança. 

Os costumes que se tinha quanto à sexualidade na presença das 

crianças passam por reformas, buscando-se acima de tudo uma renovação moral 

desses costumes, consequentemente nota-se nesse momento o respeito pela 

infância. Com essa nova concepção moral, cria-se a noção da inocência infantil, 

sendo “nessa época que se começou realmente a falar na fragilidade e na debilidade 

da infância” (ARIÈS, 1981, p.138). 

Surgiu por volta do século XVI um novo sentimento da infância, 

chamado de “paparicação”, em que a criança se torna uma distração para o adulto, 

devido às suas “gracinhas” e inocência, no entanto, no século XVII aparece em 

algumas pessoas, reações críticas ao sentimento de “paparica-las”. Os moralistas e 

educadores desse século também partilham a repugnância pela “paparicação”, pois 

eles alegavam que o único interesse que as pessoas tinham pelas crianças era 
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devido aos carinhos que elas ofereciam, e dessa forma, essas só eram 

consideradas na medida em que ofereciam divertimento aos outros. 

Um outro sentimento pela infância, no que se refere ao apego a esse 

tempo da vida do homem e às suas especificidades, surge entre os moralistas e 

educadores do século XVII. Esses se preocupam com a criança sob os âmbitos 

morais e psicológicos, conciliando então no tratamento com as crianças, a doçura e 

a razão. 

 

       
Figura 7: Lady Elizabeth Delme e seus filhos,      Figura 8: Lady Cockburn com seus três filhos, 
de Joshua Reynolds.                                             de Joshua Reynolds. 
Fonte: Google, 2010.                                             Fonte: Google, 2010. 
 

Por meio das figuras 7 e 8, pode-se perceber a mudança quanto ao 

modo de tratar as crianças, no qual estas aparecem recebendo atenção e sendo 

acariciadas por suas mães. 

Sob o contexto abordado, segundo Ariès (1981) a maior parte dos 

avanços no que diz respeito a valorizar a criança e a infância por suas necessidades 

psicológicas, físicas e morais acontecem na Idade Moderna, com maior abrangência 

no século XVII. A partir de então a criança ganha o seu lugar social, sendo tratada 

como criança e não mais como adulto ou como um ser sem importância. 

Kuhlmann (1998) confronta as ideias de Ariès, contrapondo-se a elas. 

Para o autor é necessário problematizar a ideia de que a preocupação com o 

presente tema surgiu com a obra de Ariès e, de que tal preocupação passou a existir 
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apenas na época mencionada na mesma obra. Assim, Ariès possuía uma visão 

linear e ascendente do desenvolvimento histórico, do sentimento e transformação da 

infância, consequentemente, destinando um sentido unidirecional a mesma. Um dos 

aspectos que aponta a causa desse contexto é por Ariès ter falado da temática por 

âmbitos estreitos, utilizando-se de poucas consultas e registros. Segundo Kuhlmann 

(1998): 

 
A consulta a dezenas de imagens, quando existem dezenas de 
milhares, levaria facilmente a conclusões errôneas sobre o lugar da 
infância na pintura medieval. A multiplicação das pesquisas 
proporciona o acesso a inúmeras imagens de crianças, de famílias 
atenciosas, de móveis e roupas para crianças pequenas e da 
produção de brinquedos. Os registros paroquiais, as cartas, a 
literatura romanesca, os textos jurídicos e médicos, os tratados de 
educação, as biografias dos santos, também mostram que as fontes 
não estavam mudas em relação à infância da Idade Média 
(KUHLMANN, 1998, p. 22). 
 

Ao tratar da evolução do conceito de infância é preciso levar em conta 

que a história, a cultura, os costumes, os modos e condições de vida, os povos, as 

educações, se dão de forma diferenciada nas sociedades. Por conseguinte, a 

infância não pode ser considerada apenas pelo retrato de uma única classe social, 

ou postular que ela existiu em determinada época e em outra não. 

 
É preciso considerar a infância como uma condição da criança. O 
conjunto das experiências vividas por elas em diferentes lugares 
históricos, geográficos e sociais é muito mais do que uma 
representação dos adultos sobre esta fase da vida. É preciso 
conhecer as representações de infância e considerar as crianças 
concretas, localizá-las nas relações sociais, etc, reconhecê-las como 
reprodutoras da história. Desse ponto de vista, torna-se difícil afirmar 
que uma determinada criança teve ou não teve infância. Seria melhor 
perguntar como é, ou como foi, sua infância (KUHLMANN, 1998, 
p.31). 
 

A diferenciação e a complexidade entre os povos confirmam a 

inexistência de um tempo único na história, não sendo possível monopolizar a 

história da infância como sendo uma só, possuindo as mesmas características, e se 

construindo de forma linear em todas as sociedades. 

É importante lembrar que no estudo da história da infância há inúmeros 

enfoques, escritos, métodos que contribuem para sua compreensão, como por 

exemplo, a história da família, da assistência e da educação. 
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Ainda na Idade Moderna, aparecem os primeiros estudiosos que 

postulam suas teorias com relação à educação das crianças, eles são considerados 

os principais pioneiros da educação infantil, e merecem ser ressaltados por meio de 

suas contribuições teóricas e práticas no que se refere à infância. 

Comênio (apud Drouet, 1990), no século XVII, é um dos primeiros 

defensores da opinião de que a escola deveria respeitar a criança enquanto um ser 

dotado de inteligência, sentimentos, e particularidades. Também defendia as ideias 

de que todas as pessoas têm direito à educação, porém, estas só seriam efetivadas 

no século XX. 

Comênio acreditava que na relação entre professor e aluno, os 

interesses e necessidades da criança deveriam ser levados em conta. Para ele, a 

escola deveria ensinar “tudo a todos”. 

Na época desse filósofo a prática educacional era tida por meio do 

castigo, em que se fazia uso, por exemplo, da palmatória. Então, é proposto por ele, 

uma nova concepção da criança, no qual esta seria tratada com toda delicadeza. 

Reagindo ao quadro educacional da época, propôs que o aprender deveria 

acontecer por meio do brincar, pois através das atividades lúdicas as crianças 

aprenderiam na prática. Comênio acreditava que é na fase da primeira infância que 

as crianças serão formadas, pois aprendem desde cedo, uma vez que possuem 

maior capacidade para a construção de novos saberes. 

Um outro pensador que contribuiu para um novo olhar sobre a criança 

foi Rousseau. Todo o seu pensamento tem como ideia fundamental de que o 

homem é bom naturalmente, mas que, no entanto, a influência que esse recebe da 

sociedade, o corrompe. 

Rousseau (2004) postula que a criança deve ser educada nas suas 

vivências com a natureza, e longe da repressão social, defendendo os princípios da 

emoção e da felicidade. Ele traz em suas contribuições a ideia da infância, enquanto 

um tempo de valor na vida do homem, um tempo que deve ser vivido em sua 

plenitude. 

Para esse autor, os homens são moldados pela educação. Ele defende 

uma educação chamada de doméstica ou da natureza, em que o homem é educado 

para si mesmo, para a vida humana. Nossa instrução se inicia assim que 

começamos a viver. Assim, postula uma educação baseada na liberdade do homem, 
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por conseguinte, critica a educação que sufoca, reprime e tortura a liberdade 

humana. 

 
Mal a criança saiu do ventre da mãe e mal gozou da liberdade de 
movimentar e esticar seus membros e já lhe dão novos laços. Põem-
lhe fraldas, deitam-na com a cabeça presa e com as pernas 
esticadas, com os braços pendentes ao lado do corpo; é envolta em 
panos e bandagens de toda espécie, que não lhe permitem mudar de 
posição. Feliz da criança se não a apertaram a ponto de impedi-la de 
respirar (ROUSSEAU, 2004, p.17). 
 

A criança ao nascer já é privada de se movimentar com liberdade por 

meio dos cuidados de adultos que acreditam estar protegendo-a dos perigos que o 

mundo pode lhe causar. Para Rousseau (2004), o primeiro sentimento vivenciado 

pelas crianças é de dor e aflição, pois ao nascerem logo encontram barreiras ao 

tentarem se movimentar. 

O filósofo traz a ideia de que o indivíduo deve ser educado para saber 

viver e se tornar feliz. Para conservar a forma original da criança, é preciso preservá-

la desde o momento em que está no mundo. Rousseau fala da importância das 

crianças serem amamentadas por suas mães e de terem a presença destas na suas 

vidas. 

O melhor lugar para a criança ser educada, segundo Rousseau, é no 

campo e não na cidade, pois é no campo que estarão respirando um bom ar e 

estarão longe de serem corrompidas da vida na cidade. 

 
No início da vida, quando a memória e a imaginação ainda estão 
inativas, a criança só presta atenção ao que realmente atinge seus 
sentidos; sendo as sensações os primeiros materiais de seus 
conhecimentos. [...] A criança quer tocar em tudo, pegar em tudo: 
não vos oponhais a esta inquietação; ela lhe sugere um aprendizado 
muito necessário. É assim que ela aprende a sentir o calor, o frio, a 
dureza, a moleza, o peso, a leveza dos corpos, a julgar sua 
grandeza, sua figura e todas as qualidades sensíveis, olhando, 
apalpando, escutando e principalmente comparando a visão com o 
tato, estimando com os olhos a sensação que produziriam em seus 
dedos (ROUSSEAU, 2004, p. 51 – 52). 
 

Vemos nas palavras de Rousseau a preocupação que se tem com 

relação ao uso dos sentidos pelas crianças, sendo extremamente importante que 

estas se utilizem dos mesmos em qualquer atividade a ser realizada desde o 
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momento em que nascem, pois, o conhecimento se dá na criança por meio dos 

sentidos. 

As crianças, principalmente no período da primeira infância, são 

dependentes do adulto e, numa educação que visa o exercício da liberdade o adulto 

tem o papel de oferecer à criança somente o que lhe for realmente necessário, e não 

o que for por um simples desejo desta. Rousseau traz a ideia da importância que 

existe em a criança sentir algumas dores para aprender a ter coragem e suportar 

dores maiores que lhe pode vir durante a vida. [...] “Nossa mania professoral e 

pedantesca é de sempre ensinar às crianças o que aprenderiam muito melhor por si 

mesmas” (ROUSSEAU, 2004, p. 71). 

Sob esse contexto, percebe-se que é preciso deixar as crianças 

aprenderem por meio de suas próprias experiências, e assim, necessitarão com 

menos intensidade da ajuda dos outros. É caindo que elas aprenderão a se levantar, 

é passando por situações difíceis que aprenderão a enfrentar seus medos, é 

podendo desfrutar da liberdade que aprenderão sobre o mundo, sobre si mesmas e 

vivenciarão a felicidade. 

No que se refere à infância, Rousseau (2004) postula que é preciso dar 

a esta, tempo de amadurecimento, sendo necessário também respeitá-la. 

 
A natureza quer que as crianças sejam crianças antes de serem 
homens. Se quisermos perverter essa ordem, produziremos frutos 
temporões, que não estarão maduros e nem terão sabor, e não 
tardarão em se corromper; teremos jovens doutores e crianças 
velhas. A infância tem maneiras de ver, de pensar e de sentir que 
lhes são próprias; nada é menos sensato do que querer substituir 
essas maneiras pelas nossas (ROUSSEAU, 2004, p. 91). 
 

Tomando conhecimento de que a infância é um tempo destinado para 

que a criança seja criança, vê-se a necessidade de estimular nos pequenos as 

brincadeiras, as diversões, as expressões, os prazeres, para que estes sintam e 

vivenciem o mundo ao seu redor à sua maneira de ser. 

Nota-se que Rousseau foi um dos teóricos mais importantes a tratar da 

educação infantil, já que suas contribuições teóricas são atuais até os dias de hoje. 

Semelhante ao pensamento de Rousseau, Pestalozzi (apud Pinazza, 

1997) foi o teórico que mais deu importância ao amor no ato de educar, 

principalmente ao amor materno. Para esse educador a escola ideal deveria ser a 

extensão do lar, tendo como fonte de inspiração o ambiente familiar, proporcionando 
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a criança o afeto e segurança que ela precisa. Ele via o amor como a única solução 

para os problemas. Afirmava, também, que o objetivo maior do ensino é fazer com 

que a criança desenvolva suas capacidades naturais e inatas. 

Esse pensador acreditava que a criança se desenvolve do interior para 

o exterior, cabendo ao professor respeitar as etapas do desenvolvimento infantil, 

oferecendo a devida atenção às especificidades e necessidades dessa criança. Para 

o pensador, a função do professor é como a de um jardineiro que oferece todos os 

cuidados externos para o bom desenvolvimento das plantas (alunos). 

Na visão de Pestalozzi, assim como na visão de Comênio e Rousseau, 

o processo de aprendizagem deve partir da ideia do “aprender fazendo”, sendo 

assim, o aluno destinaria seu próprio aprendizado por meio de experiências práticas 

e na vivência intelectual, afetiva e sensorial do conhecimento. A ênfase maior não 

era dada ao conteúdo e sim no aprendizado dos valores. 

As ideias desse pensador se relacionam com as ideias de Rousseau, 

pois se dedicou à leitura das teorias desse autor. A visão desses dois pensadores 

condiz no que se refere à liberdade e autonomia que a criança deve ter, em que o 

professor deve somente oferecer as condições necessárias para o desenvolvimento 

das crianças e, no que se refere ao aprendizado dos valores morais. 

Froebel (2001) condiz com Comênio e Rousseau quando considera o 

começo da infância como uma etapa fundamental na formação dos indivíduos. Ele 

foi o fundador dos jardins-de-infância, e esse nome foi escolhido pelo fato de Froebel 

considerar a criança como uma planta em fase de crescimento, e sendo assim, 

exigem-se cuidados específicos para que tal crescimento seja saudável, ideia essa 

que corresponde com a de Pestalozzi na forma como os dois tratam da criança 

como uma planta. 

Para esse educador, as brincadeiras são atividades que conduzem a 

criança em direção à aprendizagem, em que através do brincar a criança cria 

representações do real, e assim passa a entender o mundo. 

Froebel (2001) acreditava em uma educação que treinasse as 

habilidades existentes na criança e que também desse abertura para o 

aparecimento de novas habilidades. Dessa forma, um dos princípios da 

aprendizagem seria que a criança colocasse para fora aquilo que ela sabe e 

internalizasse aquilo que era novo, vindo de fora. 
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O pensador defendia uma educação espontânea, que trazia a ideia do 

“aprender a aprender”, e sendo assim, a criança deveria ter liberdade em suas 

expressões e interesses. E quanto mais a mente da criança fosse ativa, mais ela 

estaria apta em receber novos saberes. 

Froebel (2001), assim como Rousseau, considerava importante o 

contato das crianças com a natureza, com o mundo ao seu redor. Ele também via a 

educação como uma prática em que a escola e a família deviam estar lado a lado. 

No geral, sua pedagogia foi considerada como defensora da liberdade. 

Se diferenciando em alguns pontos do pensamento dos autores 

supracitados, Montessori (2005) uma das mulheres pioneiras no campo pedagógico, 

acreditava que a função do professor não era a mais importante no processo do 

conhecimento, a ênfase maior devia ser dada ao próprio aluno, postulou então a 

auto-educação; a educadora defendia o indivíduo como sujeito e objeto de ensino, 

dizendo que se fosse oferecida as condições necessárias, a criança conquistaria a 

educação. 

As bases que sustentam a sua teoria é a individualidade, a liberdade e 

a atividade. Para Montessori (2005) a escola tem como fim formar o indivíduo como 

um todo, educando o mesmo para a vida. Os métodos construídos pela educadora 

se propõem em desenvolver a criatividade da criança, articulando tal potencialidade 

à vontade de aprender. 

Montessori (2005), correspondendo em momentos diferentes com a 

visão de Rousseau, não via a criança como um “vir a ser”, e sim como um ser 

completo, integral. Dessa forma, defende o respeito às necessidades e interesses da 

criança. 

Defendia a ideia de que a educação deveria acontecer por meio do 

movimento e dos sentidos. Sendo assim, nas escolas o espaço interno deveria ser 

pensado e construído minuciosamente, visando dar aos alunos liberdade para se 

movimentar, manipulando tudo ao seu redor. 

As contribuições dos pioneiros da Educação Infantil fizeram evoluir 

ainda mais o conceito de infância. Vê-se que todos esses estudiosos visavam uma 

educação que valorizava a criança em suas necessidades e em suas 

especificidades, que eles davam ênfase ao aluno mais do que no professor, 

acreditando em uma aprendizagem infantil que fosse realizada por meio das 

experiências, do agir da criança sobre as situações, em que essa aprendia através 
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da prática, da ação. A liberdade e autonomia dos pequenos também ganharam 

ênfase nas teorias desses pensadores, os quais eram tratados como seres 

completos. Mesmo com diferenças e afinidades entre as teorias, esses estudiosos 

visam uma educação que valoriza a criança e a infância integralmente. 

Arroyo (1994) ao tratar da infância, fala dela sob um contexto mais 

atual. Para ele a infância não existe como uma etapa que foi sempre igual e estática, 

ela está na verdade em constante construção. A infância deve ser considerada como 

um tempo em si, de acordo com suas características e particularidades. 

Cada infância retrata um tempo específico e diferenciado de pessoa 

para pessoa e, estando ela em constante construção, refletirá suas características 

de acordo com a história social, política, econômica e cultural vivenciada pelas 

crianças que estão experimentando esse tempo. 

Esse autor postula que quando as taxas de mortalidade infantil foram 

altas, assim como ocorreu na Idade Média, comprovou-se um dos direitos que a 

criança não possuía, o direito à vida, e assim ocorreu porque a criança não obteve 

as condições e cuidados necessários. Tal fato comprova que as infâncias se 

diferenciam, pois, ao contrário de hoje, em que as crianças são possuidoras de 

direitos, antigamente os direitos eram praticamente inexistentes. 

Com algumas similaridades com as reflexões propostas por Kuhlmann, 

Franco (2002) alega que não é adequado pensar que haja uma única população 

infantil, pois a história nos faz perceber que essas populações são diversas e com 

processos desiguais de socialização; [...] “Certamente, são muitas as definições que 

encontraremos para infância, pois, sendo um contexto histórico, este dependerá do 

contexto em que se estiver inserido” (FRANCO, 2002, p. 30). 

Do ponto de vista histórico, verifica-se que cada tempo e cada 

sociedade irão informar uma concepção de criança e de infância diferente, pois os 

ideais, a cultura, os contextos e condições históricas, também serão diversificados. 
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2 CRIANÇA E CIDADANIA: O BRINCAR COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL NA 

INFÂNCIA 
 
 

Cada idade tem, em si mesma, a identidade própria, que exige 
uma educação própria, uma realização própria enquanto idade 

e não enquanto preparo para outra idade (ARROYO, 1994, 
p.19).  

 

A história vem nos mostrando que a concepção de infância é 

constituída com base em determinado momento histórico, determinada condição 

social, cultural. Por conseguinte, não existe somente uma única concepção de 

infância, e sim, concepções diferenciadas que condizem com uma época específica. 

Viu-se no decorrer da história, que mesmo de formas distintas, a 

criança foi se constituindo não como um ser abstrato, e sim um ser completo, real, 

que está em constante desenvolvimento. Para conhecê-la e entendê-la é necessário 

considerar sua origem, cultura, condições reais de vida e, dessa forma, 

compreender os seus desejos, necessidades, seus sonhos que serão determinados 

de acordo com o contexto em que esta vive. 

Ao longo do capítulo será discutido o lugar social da criança nos dias 

de hoje e a importância do brincar durante o tempo da infância. Na primeira seção, a 

infância será vista na contemporaneidade, no qual a criança é nesse momento tida 

como um sujeito de direitos, que possui necessidades e especificidades que lhe 

devem ser garantidas. Na segunda seção, será exposto o grande valor exercido pelo 

brincar ao desenvolvimento e à aprendizagem da criança, entendendo-se que esta 

atividade estimula a criatividade, o pensamento, a imaginação, as relações sociais e 

a autonomia dos pequenos. 

 

2.1 A Criança, Sujeito de Direitos, na Sociedade Contemporânea 

 

Considerando a criança, presentemente, como um sujeito de direitos, 

coloca-se as seguintes questões: Qual é a concepção que temos atualmente de 

infância, considerando o tempo histórico, as relações sociais, a cultura na qual nos 



 29 

encontramos inseridos? Será que a criança e a infância de hoje são valorizadas e 

tratadas em suas reais especificidades e necessidades? 

Segundo Franco (2002): 

 
Hoje, encontramos o adulto organizando a forma de ser da criança 
conforme a sua visão, a sua maneira de ser. O que ele acredita que 
vai ser bom para o seu filho é o que prevalece (o que nem sempre é 
o mais indicado para a criança) (FRANCO, 2002, p. 32). 
 

Assistimos hoje a vontade soberana dos adultos prevalecendo sobre as 

crianças, e assim acontece, devido às crenças que estes possuem sobre o que é 

melhor para os pequenos, eles consideram conveniente fazer tudo às suas maneiras 

por já possuírem mais tempo e experiências na vida, e assim, eles próprios é que 

almejam objetivos para que a criança alcance ao longo da vida. Pode-se observar 

nos exemplos abaixo (figuras 9 e 10) crianças que desde pequenas têm suas 

agendas lotadas de atividades em que na maioria das vezes não são nem as 

próprias crianças que escolhem realizar as mesmas, e sim os pais, que julgam 

importância para o desenvolvimento de seus filhos, sem nem mesmo saber qual é a 

vontade dos pequenos. 

 

         
Figura 9: Meninas fazendo ballet.                           Figura 10: Meninos fazendo judô. 
Fonte: Google, 2010                                               Fonte: Google, 2010.                                                 
 

As crianças de hoje não estão tendo tempo para serem elas mesmas, 

pois, as responsabilidades que carregam, com tantas atividades que realizam ao 

longo do dia ou com a entrada precoce no mundo do trabalho, estão fazendo dessas 

crianças pequenos adultos (FRANCO, 2002). 

A carga que está sendo posta sobre as crianças atualmente não 

corresponde com suas faixas etárias, estão antecipando-lhes funções, atividades e 
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lugares que não são específicos da infância, sendo assim, estão tirando a 

oportunidade das crianças serem crianças. 

Para Azevedo e Silva (1999), hoje a família centraliza grande 

ansiedade no que se refere ao cuidado com as crianças, no intuito de protegê-las. E 

assim, passa a ser depositada nas crianças as frustrações e cobranças dos pais, em 

que estes, acabam instituindo na criança seus objetivos e buscando com que os 

filhos possuam as funções que um dia eles almejaram ter mas não tiveram. 

Não se nega a importância que o adulto tem na vida da criança, pois, 

esta é sim dependente do adulto, sem o qual não conseguiria sobreviver. A crítica é 

feita à forma como a criança tem sido educada, ao modo como o adulto tem 

organizado a vida dela, aos fins que se pretende atingir com tais ações. 

Atualmente a educação de crianças e a forma como a infância tem sido 

tratada são constituídas por ideias que se contradizem. Para os adultos parece que 

o que tem valor são as coisas materiais que se consegue durante a vida. Tudo gira 

em torno disso! Estudar para adquirir uma boa profissão, ganhar bem, “viver bem”. 

Dessa forma valoriza-se tudo que está em prol da profissão do sujeito. A única coisa 

que o adulto quer é direcionar a criança para o que ela irá ser e, a única coisa que a 

criança quer é poder ser o que ela é hoje. 

Leite Filho (2001) traz contribuições acerca dos paradoxos atuais da 

infância, alegando que: 

 
Nunca se gostou tanto das crianças e ao mesmo tempo, hoje, se 
produzem cada vez menos crianças e cada vez mais se dispõe de 
menos tempo e espaço para elas. Os adultos acreditam que é bom 
para as crianças que os pais fiquem junto delas e no cotidiano cada 
vez mais os pais vivem separados. Os adultos valorizam a 
espontaneidade das crianças e ao mesmo tempo a vida das crianças 
é cada vez mais submetida às regras das instituições. Parece 
consensual que deve ser dada prioridade às crianças, embora as 
decisões políticas e econômicas sejam tomadas sem levar em conta 
as crianças. As crianças são importantes e sem importância ao 
mesmo tempo. Os adultos concordam que deve ser dada às crianças 
a melhor iniciação à vida; no entanto, as crianças permanecem 
longamente afastadas da vida social [...] Espera-se das crianças que 
elas se comportem como crianças e em contrapartida elas são 
frequentemente criticadas nas suas infantilidades (LEITE FILHO, 
2001, p. 52). 
 

Analisando tais paradoxos, pode-se observar que em nenhuma outra 

época se deu tanta importância à criança como vemos acontecendo nos dias de 
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hoje. Porém, ao dar tal importância parece que o adulto não pensa na criança, e sim, 

nele próprio, naquilo que favorece seus objetivos, suas necessidades, seus desejos, 

ele simplesmente agrega a criança num mundo que não é dela, em que para poder 

ter tempo para realizar suas tarefas diárias, ele coloca a criança em período integral 

na escola, enchendo-a de atividades. Essa situação nos conduz a refletir sobre 

como será para a criança viver nesse contexto e, Leite Filho (2001, p.49) coloca que 

para ela “Não é nada fácil ser criança numa sociedade com tanta desigualdade e 

pensada pelos adultos para os adultos”. 

A criança deseja ter o espaço dela; ela quer apenas ser ela, e não ser 

o que os outros querem que ela seja. A criança deseja dormir até mais tarde, não 

tendo que ser incomodada logo que o sol nasce devido às várias responsabilidades 

que lhe impuseram, e, se for para acordar cedo, ela deseja acordar por livre e 

espontânea vontade, para fazer aquilo que ela gosta, aquilo que lhe motiva; ela quer 

brincar, brincar e brincar até se cansar, esse cansaço lhe dá prazer, mas, o que a 

incomoda é o fato de se cansar com as tantas aulas que tem ou com o trabalho duro 

que realiza para ajudar no sustento da família. Ela não quer nada do que é do 

adulto, quer simplesmente o que é seu por direito. 

A criança possui necessidades, especificidades, exclusividades que 

são privativamente dela, ou seja, diferentes das que um adulto precisa. Neste 

sentido, na contemporaneidade, entendendo-se que a criança é um ser diferente do 

adulto, se fez necessário que fossem previstas e instituídas leis que determinem os 

direitos da criança, sendo esta tida como cidadã, e os deveres da sociedade, da 

família e do Estado com a população infantil. 

Cabe citar primeiramente os dois principais documentos internacionais 

que relataram princípios norteadores aos diferentes países, orientando-os na 

constituição dos seus próprios regulamentos. São eles: a Declaração Universal dos 

Direitos das Crianças (20/11/1959) e a Convenção sobre os Direitos da Criança 

(20/11/1989). 

O primeiro documento dispõe sobre os direitos que a criança tem à 

igualdade, à proteção, ao desenvolvimento físico mental e social, à um nome, à 

nacionalidade, à alimentação, à moradia, à assistência médica, à educação, ao amor 

e ao lazer. 

Referindo-se ainda a esse documento, no seu Princípio VII está 

descrito o seguinte: 
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[...] Dar-se-á à criança uma educação que favoreça sua cultura geral 
e lhe permita – em condições de igualdade de oportunidades – 
desenvolver suas aptidões e sua individualidade, seu senso de 
responsabilidade social e moral. Chegando a ser um membro útil a 
sociedade. [...] A criança deve desfrutar plenamente de jogos e 
brincadeiras os quais deverão estar dirigidos para educação; a 
sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o 
exercício desse direito (UNICEF, 1959). 
 

Critica-se diante do que está imposto, a colocação de que obtendo os 

direitos descritos a criança então chegará, a ser um membro útil à sociedade; vê-sê 

implícito neste contexto, que não se fala da importância da criança enquanto o ser 

que ela é, e sim, na medida em que ela for útil à sociedade. Outra crítica faz-se com 

relação à colocação de que a sociedade e as autoridades públicas se esforçarão na 

garantia dos direitos da criança; a ideia de se esforçar parece anular a ideia de 

responsabilidade e de dever que a sociedade e as autoridades públicas têm na 

promoção dos direitos infantis. 

O segundo documento fala dos princípios fundamentais que uma 

criança necessita para viver e se desenvolver. Trata dos direitos que a mesma 

possui com relação à saúde, educação, proteção, igualdade, e também postula as 

responsabilidades da família e dos países para com suas crianças. 

No que diz respeito aos principais documentos nacionais, cabe citar os 

seguintes: a Constituição Federal de 1988 - (05/10/1988), o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA (13/07/1990), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

- LDB (20/12/1996) e o Plano Nacional de Educação - PNE (09/01/2001). 

Assume-se na Constituição Federal de 1988 a educação infantil como 

sendo um dever do Estado, desta forma, é também entendida como um direito da 

criança. No art. 227, da mesma lei, a criança é posta como primazia da nação 

brasileira. 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente, e ao jovem, 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, 
crueldade e opressão. 
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O que se vê proposto no referido artigo é exatamente o que, além da 

sociedade e do Estado, todos os adultos, em específico pais e educadores, deviam 

conhecer e fazer valer efetivamente na vida das crianças, e aí sim, estas gozariam 

plenamente de suas vidas. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente normatiza o art. 227 da 

Constituição Federal, tratando dos direitos das crianças de forma mais peculiar 

(FILHO, 2001). O presente documento afirma as condições específicas do 

desenvolvimento infantil e, por ele a criança é tratada como possuidora de direitos. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aparece com a 

finalidade de oferecer à população infantil uma educação de qualidade e que 

propicie o desenvolvimento integral das crianças. Um marco importante que ela 

reitera é a educação infantil sendo a primeira etapa da educação básica. 

O Plano Nacional de Educação, no que se refere à educação infantil, 

fala da importância que a educação institucionalizada exerce no desenvolvimento 

integral da criança, pois, entende-se que na idade de 0 à 6 anos os estímulos 

educativos oferecem influência maior na formação da personalidade e no 

desenvolvimento da criança. Retrata também a importância da relação entre o cuidar 

e o educar na constituição das crianças brasileiras. O documento estabelece como 

metas, questões referentes à ampliação da oferta de educação infantil, à infra-

estrutura das instituições dessa modalidade de ensino, à formação de profissionais 

qualificados, à organização das políticas e projetos pedagógicos das instituições de 

educação infantil. 

Vemos por meio dos vários documentos legais a certificação do 

conhecimento que se tem da criança como cidadã e como sujeito de direitos. 

Entretanto, mesmo se constituindo como avanços em relação à criança, tais 

regulamentações não garante a certeza de mudanças nas realidades infantis, pois, 

vemos ainda muitas crianças não desfrutando das suas vidas em sua plenitude. 

Diante desse contexto, se faz explícito o fato de que a criança tem o 

direito de que todas as suas especificidades e necessidades sejam respeitadas e, 

sendo um direito que está previsto por leis, deveria então ser efetivado e garantido. 

A criança precisa ser respeitada, ela precisa conquistar o direito de ser o que ela é. 

Sob o ponto de vista do direito que a criança tem ao respeito, Korczak 

(1986) constata que: 
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Todos nós crescemos convencidos de que o grande vale mais do 
que o pequeno. ‘Sou grande’, grita, contente, o garotinho trepado em 
cima de uma mesa. ‘Sou mais alto que você’, constata com orgulho, 
comparando-se com outra criança da mesma idade. [...] Para 
conquistar respeito e admiração é preciso ser grande, ocupar muito 
espaço. O que é pequeno é banal e desinteressante. Gente 
pequena, necessidades pequenas, pequenas alegrias e tristezas. [...] 
Pior ainda: a criança é fraca. [...] Se ela não obedece, temos força de 
sobra para impor a nossa vontade (KORCZAK, 1986, p.69). 
 

Em nossa sociedade, na maioria dos casos, o pequeno não tem vez, 

não tem voz, sendo visto como aquele que não é capaz, como se ele não tivesse 

direitos ou valor algum. De acordo com Korczak (1986) a criança aprende a rejeitar e 

desprezar o que é pequeno e fraco por meio do exemplo do adulto, pois, este 

demonstra tal menosprezo. 

O adulto acha que ele tudo sabe, e que de tudo entende, dessa forma, 

quem melhor do que ele, para dizer, para impor, para saber do que a criança precisa 

e a forma como esta deve ser educada? Será que todas as atitudes dos adultos com 

relação à criança são realmente as mais adequadas para o desenvolvimento desse 

pequeno ser? 

 
A flor é uma promessa do futuro fruto, o pintinho vai tornar-se galinha 
poedeira, a novilha um dia dará leite. Por enquanto, exigem cuidados 
e despesas, e impõem uma preocupação: será que vai vingar? Vai 
corresponder às expectativas? [...] a inquieta espera daquilo que será 
agrava o menosprezo por aquilo que é. (KORCZAK, 1986, p. 71). 
 

A criança é tida como a promessa do futuro adulto, logo, só é 

valorizada e tratada com base no que ela virá a ser. É comum vermos o adulto 

dizendo para a criança: “você precisa estudar para ser alguém na vida”. Mas ela não 

é alguém enquanto criança no presente? Nota-se que muitas vezes ela não é 

tratada pelo que é. 

 
É como se existissem duas vidas. Uma é séria e respeitável; a outra 
vale menos, é apenas tolerada com indulgência. Costumamos dizer: 
o futuro homem, o futuro trabalhador, o futuro cidadão. Eles passarão 
um dia a existir de verdade, sua real trajetória ainda está por 
começar, só mais tarde virão a ser levados a sério (KORCZAK, 1986, 
p. 85). 
 

A criança merece respeito, não só merece, mas este lhe é um direito. A 

criança é o hoje e não somente o amanhã e, sua real trajetória começa desde o seu 
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primeiro suspiro de vida. Devemos respeitá-la em suas expressões, em suas 

brincadeiras, em suas angústias, em suas incapacidades, em suas opiniões, etc. 

Não se deve tratá-la com desprezo, como se ela não soubesse e não entendesse 

sobre nada. Ela é mais esperta do que podemos imaginar, ela percebe quando não 

nos importamos com o que ela diz e faz. Esse menosprezo a faz sofrer! 

 
Renunciar a hoje em nome de amanhã? O que esse futuro nos 
prenuncia de tão sedutor assim? Pintamo-lo com cores 
exageradamente sombrias; e eis que chega o dia em que nossas 
previsões se concretizam; o telhado desaba, porque a construção 
das fundações foi feita com negligência (KORCZAK, 1986, p. 90). 
 

A infância, uma etapa da vida do homem tão importante, isso se não 

for a mais importante, mas, ao mesmo tempo tão curta, tão mal aproveitada. A 

infância é feita para ser inundada de criatividade, de fantasias, de brincadeiras, de 

expressões, de felicidade, e não por agendas lotadas, inúmeras atividades e 

obrigações, que muitas vezes chegam a estressar as crianças de tão chatas e 

desinteressantes que são para elas. 

Por incrível que pareça cada vez mais as crianças estão perdendo a 

essência real do que seja o tempo de “ser criança”. E elas não estão perdendo por 

ser um desejo ou opção delas mesmas, e sim, por estar sendo tirada, arrancada 

delas a possibilidade de serem crianças e fazerem coisas características da infância. 

Dessa forma as experiências ricas e significativas para a criança têm sido deixadas 

de lado para a satisfação de um desejo dos pais de antecipar ou pular as etapas da 

infância por julgarem que quanto mais a criança saiba e aprenda, melhor será para 

que ela cresça enquanto profissional no futuro. E para esses pais, quanto mais cedo 

esse trabalho de ensinar for realizado, eles serão mais bem vistos pela sociedade. 

Observa-se nas figuras 11 e 12 crianças que desde muito cedo já estão envoltos à 

livros e à computadores, o que nos remete a pensar que estão antecipando-lhes os 

ensinos escolares, como por exemplo, o aprender a ler e escrever que hoje são tão 

forçados pela maioria das escolas infantis. 
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Figura 11: Crianças em frente ao computador.          Figura 12: Menino em meio a muitos livros.                  
Fonte: Google, 2010.                                                  Fonte: Google, 2010. 
 

A cobrança feita pela sociedade aos pais e destes às instituições de 

educação infantil, faz com que o educador, preocupado em responder ao que lhe é 

exigido, desconsidere as produções e manifestações infantis, centrando-se em “dar 

conta” do que foi “planejado” e do produto que ele precisa entregar pronto e 

finalizado, ao término do ano, para os pais e sociedade. 

 
Crescer. Futuro. Seriedade. Sisudez. É preciso tornar-se um sujeito 
de razão. Essa ansiedade se transforma em procedimentos 
imediatos, que muitas vezes não consideram a infância. Prontidão. 
Amadurecimento. Pressa. Rotina catalogada: escola, Inglês, Judô, 
Informática, Natação, ufa! Crianças vivendo na rua. Trabalho infantil. 
Erotização. Prostituição. Objeto de consumo. Apressamento da 
infância. Empurrada, seduzida cada vez mais para o futuro. O mundo 
adulto contempla o passado e acumula ruínas a seus pés: 
brinquedos, fantasias, peraltices, imaginação, burburrinho. ‘Já é 
mocinha!’, ‘É um homem feito!’ E o tempo? O tempo passou na 
janela, como diz a canção popular, e a gente não viu. Que imagem 
guardar de tudo isso? Que diálogo manter com um tempo que se 
evapora aos nossos pés sem deixar rastros ou marcas? (BATISTA, 
2009, p. 29). 
 

Diante do exposto podemos notar o quanto e cada vez mais a infância 

vem perdendo a sua essência e lugar de direito para atender ao chamado de uma 

sociedade que desconsidera essa etapa da vida, tratando-a sem importância, e 

querendo formar o quanto antes sujeitos de razão, de habilidades, de seriedade. 

Com as imagens abaixo (figuras 13 e 14) vemos os paradoxos de infâncias que não 

têm o merecido valor, nota-se o contraste da vida de uma criança que já se encontra 

tão cedo estressada devido às tantas atividades que precisa cumprir com a vida de 

uma criança que têm pés e mãos calejados de tanto trabalhar. 
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Figura 13: Menino estressado com os estudos.      Figura 14: Pés e mãos de uma criança 
Fonte: Google, 2010.                                               pequena trabalhadora. 
                                                                                 Fonte: Google, 2010. 

 

Segundo Friedmann (2005, p. 23) “Com relação às crianças, a nossa 

sociedade, a nossa cultura esta abafando seu ser, a sua alma, tirando-lhe a 

oportunidade de serem elas mesmas”. Vivemos hoje em um mundo de 

desigualdades, de injustiças, em que alguns possuem tanto, e outros possuem 

quase nada. Vivemos num mundo em que a bagagem que se tem sobre o 

conhecimento da infância é enorme e, ao mesmo tempo vemos a infância sendo 

desconsiderada, desrespeitada, não valorizada. Avançou-se tanto nos discursos e 

nas políticas sobre os direitos das crianças em um tempo em que os direitos são 

violados, infringidos por uma cruel realidade que não dá importância ao tempo único 

e especial da infância. 

Diante de tanta desigualdade, Kramer (2003) traz a contribuição de que 

é preciso educar contra a barbárie. 

  
E devemos educar contra a barbárie, o que significa colocar o 
presente numa situação crítica e compreender que o passado não 
precisaria ter sido o que foi, o presente pode ser diferente do que é, e 
o futuro pode mudar a direção que parece inevitável (KRAMER, 
2003, p.95). 
 

É preciso superar a situação de comodismo e conformismo com a 

realidade, deixar de lado a ideia de que está bom do jeito que está ou, que não há 

mais o que fazer. Há o que fazer sim! Há muito o que fazer! A realidade perversa 

necessita ser problematizada. 
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Como educar crianças e jovens neste contexto? Trabalhando numa 
perspectiva de humanização, de resgate da experiência, de 
conquista da capacidade de ler o mundo, de escrever a história 
coletiva, nos apropriando das diversas formas de produção da 
cultura. Precisamos gerar experiências de educação e socialização, 
com práticas solidárias entre crianças, jovens e adultos, com ações 
coletivas, elos e laços capazes de gerar o sentido de pertencer a. 
Precisamos de escolas e espaços de educação infantil, capazes de 
fazer diferente; precisamos mostrar na mídia outros modelos de 
educação e outros modelos de ser crianças que existem também 
(KRAMER, 2003, p.96). 
 

Os adultos têm muito que aprender com as crianças. Estas devem ter a 

oportunidade de falar, agir, expor suas opiniões, expressar seus sentimentos e seus 

modos de enxergar e entender o mundo. Chega dessa ideia tola de superioridade, 

em que um vale mais do que o outro. Há entre adultos e crianças falta de diálogo, de 

escuta, de afetividade, de aceitação. É urgente que tal situação seja transformada! 

Somos todos diferentes e, por meio das nossas diversidades podemos nos 

completar, nos ajudar, e juntos repensar o hoje e recriá-lo. 

Devemos enquanto educadores e/ou pais tomar consciência da real 

importância de se considerar a infância como uma etapa fundamental da vida do 

homem. As crianças não devem ser vistas como sujeitos que simplesmente 

necessitam se adaptar às regras, àquilo que está pronto, que são hábitos e valores 

dos adultos. Elas não são máquinas para que seja inculcado nelas os padrões 

sociais dos adultos, os quais devem ser reproduzidos igualmente. 

 
Defendo uma concepção de criança que reconhece o que é 
específico da infância – seu poder de imaginação, fantasia, criação – 
e entende as crianças como cidadãs, pessoas que produzem cultura 
e são nela produzidas, que possuem um olhar crítico que vira pelo 
avesso a ordem das coisas, subvertendo essa ordem. Esse modo de 
ver as crianças pode ensinar não só a entendê-las, mas também a 
ver o mundo a partir do ponto de vista da infância, pode nos ajudar a 
aprender com elas (KRAMER, 2003, p. 91). 

 

Percebe-se, diante do exposto, a necessidade de que sejam voltados 

olhares sensíveis às crianças, às suas infâncias, às suas manifestações culturais. A 

infância precisa ser compreendida enquanto um tempo único e totalmente especial, 

deve-se buscar tratá-la com o merecido valor, pois vemos cada vez mais, tanto no 

âmbito familiar quanto nas instituições de educação infantil que: 
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Há necessidade de resgatar uma infância com alma, com essência, 
com significado, aquela na qual as pequenas e simples atitudes, 
momentos, gestos, sabores, brinquedos, cantos, histórias, pinturas, 
produções, toques e olhares sejam significativos, valorizados. Uma 
infância na qual haja uma preocupação em se deter no outro, ouvi-lo 
profunda e verdadeiramente. Uma infância na qual o ser humano 
esteja sensível e voltado às manifestações de carências, 
agressividade, dificuldades, interesses, desejos, conflitos, ao 
significado dos gestos, do espaço, das produções artísticas, das 
dificuldades, do significado oculto das brincadeiras das crianças 
(FRIEDMANN, 2005, p. 24). 
 

As crianças são seres fantásticos, devemos deixar cair por terra a visão 

“adultocêntrica” que temos dentro de nós e dar visibilidade às crianças, dando a 

esses pequenos voz e espaço para serem eles mesmos, nas suas características e 

especificidades. Se pararmos para ouvir e dar atenção a essas crianças 

perceberemos o quanto elas podem nos ensinar e dar grandes lições de vida para 

nós, adultos, que julgamos ser “donos da verdade”. O que as crianças da 

contemporaneidade mais precisam é que sejam garantidos os seus desejos e 

direitos de serem crianças. 

 

2.2 A Relevância do Brincar para o Desenvolvimento e Aprendizado Infantil 

 

A infância, por ser um tempo específico da vida do indivíduo, possui 

também culturas que lhes são próprias, características exclusivas, expressões 

diferenciadas e diversos modos de agir no mundo. 

 
[...] as culturas da infância são formas de ação social próprias deste 
grupo, ou seja, maneiras específicas de ser das crianças. [...] é por 
meio das relações sociais que as crianças estabelecem com as 
outras crianças e com os adultos, que é possível considerar suas 
manifestações como provenientes de uma cultura própria da infância 
(MARTINS FILHO, 2005, p. 19). 
 

Pensando sobre o aspecto exposto, de que a criança possui modos 

específicos de ser quem ela é e de manifestar suas peculiaridades, somos levados a 

pensar sobre o brincar, sendo este, reconhecido por diferentes pesquisadores como 

a principal atividade da criança na sua primeira infância, e por conseguinte, uma das 

formas culturais desse período da vida. 
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Figura 15: Crianças brincando de roda.               Figura 16: Crianças pintando. 
Fonte: Google, 2010.                                            Fonte: Google, 2010.      

 

Observa-se nas figuras 15 e 16 crianças exercendo o direito de brincar, 

sendo esta uma atividade que lhes é própria e que lhes dá imenso prazer. 

Para Benjamin (1984): 

 
Sem dúvida brincar significa sempre libertação. Rodeadas por um 
mundo de gigantes, as crianças criam para si, brincando, o pequeno 
mundo próprio; mas o adulto, que se vê acossado por uma realidade 
ameaçadora, sem perspectivas de solução, liberta-se dos horrores 
do mundo através da reprodução miniaturizada (BENJAMIN, 1984, 
p.64). 
 

As crianças buscam, por meio do brincar, manifestar-se num mundo 

que é só delas, libertando-se do mundo dos gigantes no qual vivem e daquilo que 

estes lhes impõem. Quanto ao adulto libertar-se dos horrores do mundo por meio de 

uma reprodução miniaturizada, analisa-se tal relato através de duas perspectivas: 

uma podendo ser o adulto que buscando livrar-se dos seus problemas, vê no brincar 

o refúgio e a solução para si, e então, ele próprio se reproduz em versão miniatura 

como uma criança que brinca; outra podendo ser o adulto que ao se deparar com a 

realidade que o persegue e o ameaça, tem o desejo de libertar-se dos horrores 

desse mundo reproduzindo uma versão de adulto em miniatura do seu filho/aluno, 

acreditando assim estar “protegendo” esta criança e “ensinando-a” o caminho 

correto a ser trilhado para a obtenção de sucesso no futuro, e assim, esse pai e/ou 

professor retira da criança o seu mundo próprio, o seu tempo de brincar, 

antecipando-lhe os compromissos de “gente grande” com o trabalho infantil ou 

excesso de atividades que não correspondem à sua idade. 
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Benjamin (1984) traz como contribuição em seu estudo a ideia da 

criança como sendo criadora dos seus brinquedos e das situações do seu brincar, 

em que esta se utiliza das suas imaginações e fantasias nesse processo. Para o 

autor, 

 
[...] nada é mais adequado à criança do que irmanar em suas 
construções os materiais mais heterogêneos – pedras, plastilina, 
madeira, papel. [...] E ao imaginar para crianças bonecas de bétula 
ou de palha, um berço de vidro ou navios de estanho, os adultos 
estão na verdade interpretando a seu modo a sensibilidade infantil. 
Madeira, ossos, tecidos, argila, representam nesse microcosmo os 
materiais mais importantes (BENJAMIN, 1984, p. 69). 
 

Sendo assim, pode-se pensar que ao brincar com as bonecas mais 

sofisticadas, com os atuais carrinhos de controle remoto, com os games de 

tecnologias mais avançadas, a criança está brincando com objetos que foram 

criados para ela e não por ela, tais objetos já têm sua destinação própria. No 

entanto, ao utilizar-se de diversos materiais, que ainda não obtiveram invenção 

alguma, a criança pode criar os seus brinquedos fazendo parte da produção destes, 

em que com muita imaginação e criatividade, faz dos materiais aquilo que ela 

desejar. 

Segundo Benjamin (1984, p.65) “O fato de que os pequeninos riem de 

tudo, mesmo dos reversos da vida, é conseqüência de uma esplêndida expansão de 

uma alegria que irradia sobre tudo, até sobre as zonas mais sombrias e tristes”. 

Mesmo sendo adiantada ao mundo dos adultos com as várias atividades que 

preenche o seu dia ou com a exploração a qual é submetida por meio do trabalho 

infantil, mesmo com a pressão que recebe, com o apressamento de sua infância e 

com os vários momentos de tristeza e desespero por não estar vivendo 

integralmente a plenitude da sua vida presente, mesmo com tudo isso... a criança 

arranja um tempinho para brincar, nem que seja em meio a sua agenda lotada ou 

em meio ao árduo trabalho que precisa realizar, ela faz os reversos da vida terem 

momentos de alegria, em que só ela sabe o quanto estes os são importantes. 

Tal fato não se coloca de forma positiva, para levar ao pensamento 

“que bom que essa criança, ainda assim, está brincando!”, e sim de forma crítica, 

com o intuito da reflexão de que o brincar (que deveria ser oferecido a todas as 

crianças de forma qualitativa) se faz presente na vida dos pequenos não porque 
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estão proporcionando-lhes tal oportunidade, mas porque os próprios infantes têm 

buscado estas atividades nos momentos contrários da vida, sendo estes os únicos 

instantes de brincadeira que irá fazê-los sorrir, sentir-se alegre, distanciá-los por um 

período de tempo do mundo dos adultos e das difíceis situações nas quais vivem. 

De acordo com Benjamin (1984) a criança sente-se atraída pelos 

materiais, objetos, por tudo aquilo que ao adulto não serve mais. O autor afirma que 

as crianças 

 
[...] sentem-se irresistivelmente atraídas pelos destroços que surgem 
da construção, do trabalho no jardim ou em casa, da atividade do 
alfaiate ou do marceneiro. Nesses restos que sobram elas 
reconhecem o rosto que o mundo das coisas volta exatamente para 
elas, e só para elas. Nesses restos elas estão menos empenhadas 
em imitar as obras dos adultos do que em estabelecer entre os mais 
diferentes materiais, através daquilo que criam em suas brincadeiras, 
uma nova e incoerente relação. Com isso as crianças formam seu 
próprio mundo de coisas, mundo pequeno inserido em um maior 
(BENJAMIN, 1984, p. 77). 

 

Nota-se no brincar a potencialidade criativa de uma criança, que de 

objetos considerados lixos e inúteis, ela constrói o seu próprio mundo, o seu próprio 

jeito de brincar, não se restringindo à imitação tal e qual dos adultos, e sim criando 

suas ações e expressões com características que lhe é exclusiva. 

Oliveira (2008) faz uma crítica construtiva ao modo de brincar e aos 

brinquedos que se constituem na contemporaneidade, pois estes têm sido 

produzidos de acordo com os padrões da industrialização, visando unicamente à 

produção do consumo. Dessa forma a autora coloca que: 

 
A preocupação faz sentido, pois esses tipos de brinquedos 
contemporâneos têm a única finalidade de preparar a criança para o 
futuro estereotipado do mundo adulto, esquecendo-se do presente, 
do ser criança. [...] mediante esse cenário, a criança não inventa o 
mundo, utiliza-o: os adultos preparam-lhe gestos sem aventuras, sem 
espanto e sem alegria. A criatividade, imaginação e a simulação são 
substituídas, no brinquedo que já está pronto, pois este faz todo o 
processo imaginativo, via tecnologia, e traz até o som (choro, risada, 
conversa etc.) E a criança o que faz? É apenas proprietária do 
brinquedo, uma vez que ela investiu financeiramente nele 
(OLIVEIRA, 2008, p. 87 – 88). 
 

Diante da perspectiva colocada percebe-se que em certos momentos 

do brincar contemporâneo a criança não tem feito criações e construções através de 
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circunstâncias em que possa explorar, manipular, transformar, utilizando-se assim, 

suas potencialidades, criatividade, imaginação, etc. Ela apenas se coloca diante do 

brinquedo para observá-lo fazer tudo por si só, pois ele próprio realiza todo tipo de 

imaginação que a criança poderia ter se este não fosse dotado de tecnologias, 

nesse sentido, a criança se coloca numa posição passiva em presença desse 

brinquedo. As contribuições trazidas por Oliveira vêm calhar com as ideias de 

Benjamin na defesa que os dois autores fazem sobre a criança ter a oportunidade de 

construir os seus brinquedos, de ser o principal agente do processo criativo e 

imaginativo ao fazer esses objetos e brincar com eles. 

O cerne do brincar é a repetição, não realizando a brincadeira por uma 

única vez, mas fazendo com que ela seja um “fazer sempre de novo”; para a criança 

o que a deixa mais feliz é o “mais uma vez” (Benjamin, 1984). Neste sentido, a 

criança vivencia, ao brincar, momentos que para ela são únicos e, alguns destes lhe 

são tão marcantes e especiais que ela tem a necessidade de vivenciá-los inúmeras 

vezes, sentindo novamente as emoções, felicidades, medos, “frio na barriga”, 

prazeres, que aquela situação lhe causou. 

Leontiev (2001) aponta que: 

 
[...] o brinquedo é caracterizado pelo fato de seu alvo residir no 
próprio processo e não no resultado da ação. Para uma criança que 
está brincando com cubos de madeira, por exemplo, o alvo da 
brincadeira não consiste em construir uma estrutura, mas em fazer, 
isto é, no conteúdo da própria ação (LEONTIEV, 2001, p. 123). 
 

Para a criança que brinca o mais importante não é alcançar um 

resultado, chegar à uma finalidade, mas sim, o simples prazer de brincar, 

vivenciando experiências que lhes são significativas e tendo a oportunidade de atuar 

sobre os objetos e o mundo. 

Segundo Leontiev (2001): 

 
[...] a brincadeira da criança não é instintiva, mas precisamente 
humana, atividade objetiva, que, por constituir a base da percepção 
que a criança tem do mundo dos objetos humanos, determina o 
conteúdo de suas brincadeiras. [...] Este mundo inclui não apenas os 
objetos que constituem o mundo ambiental próximo da criança, [...] 
mas também os objetos com os quais os adultos operam, mas a 
criança ainda não é capaz de operar, por estarem ainda além de sua 
capacidade física (LEONTIEV, 2001, p. 120). 
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Entende-se que o conteúdo que irá definir as brincadeiras da criança, 

parte da percepção que esta tem dos objetos humanos, e nesse processo a criança 

não irá querer atuar somente com os objetos que lhes estão próximos, que já fazem 

parte do seu mundo, mas, irá desejar atuar também com os objetos do mundo dos 

adultos, os quais ela não tem acesso por estes ainda não corresponderem às suas 

capacidades. [...] “Não basta para a criança contemplar um carro em movimento ou 

mesmo sentar-se nele; ela precisa agir, ela precisa guiá-lo, comandá-lo” 

(LEONTIEV, 2001, p. 121). É nesse contexto, quando a criança quer agir como um 

adulto e ainda não pode, que ela irá transferir e realizar esse desejo por meio do 

brincar. 

Leontiev (2001) postula que nesse processo haverá um tipo de 

substituição, no qual a criança irá utilizar-se de um objeto que pertence ao seu 

campo de atuação para representar um objeto que é próprio da atuação do adulto. 

Vê-se nessa situação o “fazer de conta que”, no qual a criança usando sua 

imaginação, fantasia e criatividade transforma os objetos e a si mesma naquilo que 

ela desejar. 

Nos estudos de Leontiev (2001) se faz claro que a atividade principal 

exercida pela criança, na primeira infância, é o brincar de faz-de-conta, e que a 

mesma tem grandes relevâncias ao desenvolvimento cognitivo, afetivo e social do 

indivíduo. Sendo assim, vemos que se faz necessário que o brincar de faz-de-conta 

seja proporcionado e incentivado nos ambientes infantis, não sendo visto como uma 

atividade qualquer, mas como essencial ao desenvolvimento dos pequenos. 

Esse autor traz um exemplo do trabalho de Fradkina, no qual apresenta 

a seguinte situação: 

 
Sob a sugestão do processo de vacinação, as crianças brincavam de 
vacinação contra a varíola, e durante a brincadeira elas agiram da 
mesma forma que os adultos, quer dizer, elas realmente esfregavam 
a pele do braço ‘com álcool’; em seguida faziam um arranhão e 
depois friccionavam a ‘vacina’. O pesquisador interferiu na 
brincadeira e perguntou: ‘Vocês gostariam que eu lhes desse álcool 
de verdade?’ A proposta foi recebida com entusiasmo, pois é muito 
mais interessante usar álcool de verdade do que um álcool 
imaginário. ‘Vocês continuem vacinando enquanto eu vou buscar o 
álcool’, disse o pesquisador; ‘vacinem primeiro e depois vocês 
poderão esfregar o álcool de verdade’. Esta sugestão, todavia, era 
contra as regras do brinquedo e foi categoricamente rejeitada pelas 
crianças (LEONTIEV, 2001, p. 125 – 126). 
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Diante do exposto nota-se que a criança reproduz na brincadeira as 

ações do adulto igualmente estes o fazem na realidade; para ela os objetos a serem 

brincados até podem ser substituídos, pois elas transformam por meio da 

imaginação outros objetos em álcool, vacina, algodão, mas a criança não admite que 

as ações do adulto que ela representa sejam realizadas fora da ordem que coincide 

com a situação real. 

Silva (2008) postula que: 

 
O jogo e a brincadeira de criança são carregados de 
comportamentos simbólicos e miméticos, exercícios de re-elaboração 
e construção. As crianças não brincam apenas, mas transformam-se. 
Não se limitam a encenar que são professores, médicos, 
comerciantes, mamãe ou papai, mas transformam-se em trens, 
aviões, cavalos, gatos; ou seja, elas imitam o real, sendo aquilo que 
sua imaginação realmente desejar – pessoa, animal ou coisa. [...] Na 
experiência da criança, não há limites rígidos entre imaginação e 
realidade (SILVA, 2008, p.45). 
 

Vemos, perante o explícito, o quanto o brincar das crianças é inundado 

de criatividade e imaginação; na brincadeira as crianças vão além de simplesmente 

reproduzir, elas incorporam o personagem, o objeto, elas criam seus brinquedos a 

partir daquilo que para o adulto não havia utilidade alguma, mas que nas mãos de 

uma criança, é como o barro nas mãos do oleiro, ela dá forma, sentido e vida, basta 

apenas imaginar, ir além da realidade, sendo e fazendo o que lhe for de vontade. 

 
A imaginação da criança trabalha subvertendo a ordem estabelecida, 
pois, impulsionada pelo desejo e pela paixão, pois está sempre 
pronta para mostrar uma outra possibilidade de apreensão das 
coisas, do mundo e da vida (SILVA, 2008, p. 46). 
 

Ante ao que foi colocado, podemos refletir sobre o adulto, que muitas 

vezes não entende a razão da criança em se interessar e guardar tanta coisa 

“velha”, tanta coisa que “não presta”; o adulto, tolo em seu pensamento, se fecha no 

próprio mundo, sem compreender que o “velho” e o que “não presta” é o que dá 

asas, para a criança, ao vôo da imaginação, da arte de criar, do encanto que é ter 

uma coleção de algum objeto, ter algo que é só seu, que é sua construção. 

Segundo Paschoal e Mello (2007, p. 41) “o brincar é a atividade através 

da qual a criança mais se relaciona com o mundo, aprende e se desenvolve”. Para 

tanto, podemos perceber o quão importante é que as crianças brinquem, e se 
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divirtam, pois, além de estarem vivenciando momentos alegres, prazerosos, 

tensionados algumas vezes, elas estarão também desenvolvendo-se com qualidade. 

As autoras trazem a contribuição do brincar de faz-de-conta 

ressaltando aspectos deste para o desenvolvimento da cognição, afetividade, 

relações sociais da criança. As mesmas apontam que nesse tipo de brincadeira a 

criança “não inventa situações, mas repete e imita as situações da vida que vai 

conhecendo, e reproduz as atitudes, os valores, os sentimentos que percebe nas 

relações entre os adultos e destes com as crianças” (PASCHOAL; MELLO, 2007, p. 

44). Por conseguinte, os pequenos vão tomando consciência do jeito de ser e das 

ações do personagem que ele está imitando, de como se dá a relação social deste 

com os outros, enfim, vão conhecendo as características de quem ou do que ele 

imita. 

 
[...] para imaginar o cenário da brincadeira, a criança precisa se 
reportar às experiências vividas (lembrar dos elementos que 
caracterizam a escola, por exemplo, ou a casa, ou o hospital); para 
assumir o papel de mãe, pai, professora, ou bombeiro, terá de se 
lembrar das características principais que para ela se destacam na 
atitude do personagem que ela assume. Nesse processo, exercita a 
atenção e a memória. [...] Ao mesmo tempo, ao imitar atitudes e 
ações do personagem que ela representa, aprende a controlar sua 
conduta, pois, enquanto é o motorista do ônibus, por exemplo, não 
pode fazer o que quer, mas tem que agir como um motorista. Assim, 
assimila regras sociais sem que estas lhes sejam impostas, aprende, 
aos poucos, a separar o querer do dever. Quando brinca em grupo, 
aprende a difícil e essencial arte de viver coletivamente: a esperar 
sua vez [...] a combinar com os amigos a divisão dos papéis [...] 
Desta forma, aprende a negociar e não a obedecer, sem refletir a 
opinião do outro (PASCHOAL; MELLO, 2007, p. 45). 
 

Ao brincar de faz-de-conta, os pequenos têm a cognição estimulada ao 

realizar os exercícios de rememoração e atenção lembrando-se de como é o lugar 

físico no qual se situa o personagem a quem representa, como são as 

características pessoais deste, como por exemplo, as ações, o modo de se vestir, o 

modo de falar; a criança aprende a conviver com os seus pares, devendo adquirir 

condutas que fortaleçam o grupo, como por exemplo, ouvir o outro, e assim também 

ser ouvida, dividir os brinquedos, respeitar os outros, etc., e nessa convivência com 

os demais a linguagem da criança também vai se desenvolvendo. Sem contar, os 

conhecimentos que são ampliados quando a criança exercita a autonomia, fantasias, 

criatividade, afetividade, etc. 
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Segundo Kishimoto (2001, p. 24 – 25) “Quando a criança brinca, ela o 

faz de modo bastante compenetrado. [...] Quando ela brinca, não está preocupada 

com a aquisição de conhecimento ou desenvolvimento de qualquer habilidade 

mental ou física”. O brincar é uma atividade tão rica que por si só desenvolve na 

criança inúmeras potencialidades. Nos momentos de brincadeira a criança não tem 

a intenção de estar brincando porque tal atividade irá desenvolvê-la e proporcionar a 

ela conhecimentos, porém, ela realiza tal atividade simplesmente por esta lhe 

proporcionar alegrias, desejos, prazer, sonhos realizados, para tanto, a criança 

encara o brincar com seriedade. 

De acordo com Kishimoto (1998): 

 
Ao brincar, a criança não está preocupada com os resultados. É o 
prazer e a motivação que impulsionam a ação para explorações. [...] 
Qualquer ser que brinca atreve-se a explorar, a ir além da situação 
dada na busca de soluções pela ausência de avaliação ou punição 
(KISHIMOTO, 1998, p. 143 – 144). 
 

    
Figura 17: Crianças brincando de “cabo de         Figura 18: Crianças brincando em gangorra. 
guerra”.                                                                 Fonte: Google, 2010. 
Fonte: Google, 2010. 
 

Assim como se faz explícito nas figuras 17 e 18, quando a criança 

brinca ela sente estar atuando num mundo que é só dela, e de fato o é; essa 

sensação é que lhe dá segurança em suas explorações, pois ela não é obrigada 

pelo adulto ou até mesmo punida caso alguma ação esteja errada, o brincar nessa 

situação não é algo imposto, mas desenvolve-se livremente sendo realizado pelo 

puro prazer. 
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De acordo com Paschoal e Machado (2008), o brincar é o melhor 

estímulo ao desenvolvimento da criança. Para tanto, através de tal atividade a 

criança desenvolve seu pensamento, fantasias, criatividade, imaginação, identidade, 

afetos, alegrias, emoções; ela apropria-se do mundo em que vive, da sua cultura, 

podendo atuar nesse mundo sob o seu ponto de vista e olhar de criança. O brincar 

desenvolve a autonomia dos pequenos e a relação social destes com os seus pares 

e com as outras pessoas, ao brincar com o outro, em conjunto, eles aprendem a se 

relacionar, a resolver conflitos, a conviver com gostos e opiniões diferentes, a 

respeitar o seu colega e a ver o mundo sob um olhar crítico. 

 
[...] entendemos que as condições adequadas para garantir o 
máximo desenvolvimento da criança não se criam com o ensino 
forçado, antecipado, dirigido a encurtar a infância, a converter, antes 
do tempo, a criança pequena em pré-escolar e o pré-escolar em 
escolar. Os pais parecem apoiar o trabalho docente que objetiva 
antecipar a escolarização com apostilas, cartilhas, tarefas, 
“trabalhinhos” dirigidos à aprendizagem da leitura e da escrita, que 
enchem o dia da criança na escola infantil. A impressão que temos é 
que os adultos pensam que vão apressar o progresso tecnológico ao 
abreviar a infância e acelerar, artificialmente, o desenvolvimento da 
criança (PASCHOAL; MACHADO, 2008, p. 57) 
 

O que a criança mais deseja e necessita, no período da primeira 

infância, é brincar. As atividades escolares mal intencionadas que são literalmente 

impostas às crianças, obrigam-nas, muitas vezes, a realizarem as propostas sem o 

mínimo de vontade e interesse; isso tira-lhe a atenção, e pode conduzi-la à 

comportamentos indisciplinados , pois, a criança não tem paciência em tal situação, 

fazer o que não lhe motiva é muito chato. 

O adulto não compreende a seriedade que é o brincar, o pior de tudo é 

quando este pergunta à criança o que ela fez na escola durante o dia, e esta 

responde que brincou, e então o adulto, de forma medíocre, questiona indignado: 

“mas você só brincou?!”, como se ela não tivesse feito nada de importante, e o 

brincar fosse um mero passatempo. 

Segundo Froebel, 

 
Brincar é a fase mais importante da infância – do desenvolvimento 
humano nesse período. [...] Como sempre indicamos, o brincar em 
qualquer tempo não é trivial, é altamente sério e de profunda 
significação (apud KISHIMOTO, 1998, p. 68).  
 



 49 

Dessa forma, devemos valorizar o brincar e promovê-lo continuamente. 

Não há um espaço privativo para que ele ocorra, ele pode ser realizado em qualquer 

espaço e a qualquer tempo, basta que as crianças sejam permitidas e tenham 

momentos para aproveitarem de atividade tão rica. Deve-se oferecer às crianças 

diversidade de experiências e materiais para que possam criar, transformar, 

fantasiar, imaginar. Para que haja o brincar não se faz necessário materiais 

sofisticados e espaços altamente aconchegantes, a própria criança cria seus 

brinquedos, ela mesmo qualifica e decora o espaço em que brinca com suas 

invenções e fantasias, fazer isso é para ela algo arrebatador. O brincar é mágico, é 

encantador, é sublime; ele torna não só as crianças, mas qualquer sujeito brincante, 

em pessoas mais humanas e sensíveis. 
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3 A REPRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE O TEMPO DA INFÂNCIA 

NA ESCOLA INFANTIL 
 
 

Eu queria uma (instituição) onde a criança não tivesse que 
saltar as alegrias da infância, apressando-se, em fatos e 

pensamentos, rumo à idade adulta, mas onde pudesse apreciar 
em sua especificidade os diferentes momentos de suas idades 

(SNYDERS apud MARTINS FILHO, 2005, p. 13).   
 

3.1 Procedimentos Metodológicos 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola privada do município de 

Londrina, contando com a participação de 7 professoras1, as quais variam entre a 

idade de 25 e 36 anos. As 7 professoras têm como escolaridade o 3º grau completo, 

sendo que, dentre elas 4 são formadas em Pedagogia, 2 em Letras e 1 possui o 

Normal Superior. Dentre as participantes, 3 possuem Especialização, sendo 2 em 

Educação Infantil e 1 em Educação Especial. Cinco das participantes atuaram no 

antigo Magistério, no qual o tempo de atuação das mesmas variam entre 5 e 13 

anos. 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado questionário, o qual 

contou com 7 perguntas e, cobriu aspectos como: formação inicial e conteúdos 

relacionados à infância e educação infantil; finalidade da educação infantil; o olhar 

do professor sobre a infância e autonomia das crianças nos momentos que 

envolvem as rotinas; a importância do brincar na infância e a ludicidade como 

proposta de conteúdo na sala de aula; o respeito do professor em relação à infância; 

o olhar da família sobre a infância na perspectiva do professor; dificuldades do 

professor no desenvolvimento do trabalho junto à criança pequena e a participação 

do mesmo em congressos, eventos e outras capacitações em serviço. 

 

 

 

                                                
1 Os nomes das professoras serão abreviados para que seja resguardada a identidade das mesmas. 
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3.2 Análise e Discussão de Dados 

 

Percebe-se que na atualidade o tratamento destinado ao tempo da 

infância é bem diferente de antigamente, em que se viam as necessidades da 

criança não recebendo a merecida importância. Hoje entendemos que a criança é 

um ser completo, um sujeito de direitos, que tem suas características e 

particularidades, e que estas são diferentes das de um adulto. Dessa forma, o 

tratamento para com os pequenos deve ser específico e particular, fazendo assim, 

com que a infância seja reverenciada pelo tempo que é. Sendo a criança um ser 

único, instituíram-se leis que determinaram tudo o que deve ser garantido pelo 

Estado, família e sociedade nesse tempo da vida. 

Tanto a instituição família quanto a instituição escola devem respeitar a 

infância da criança no que diz respeito às suas especificidades. Para tanto, o 

professor que vai atuar junto às crianças pequenas deve receber uma formação 

inicial e continuada de qualidade. 

Na questão 1, ao perguntarmos se o professor recebeu na sua 

formação inicial conteúdos relacionados à infância e educação infantil, verificamos 

que somente uma das participantes mencionou não ter tido contato com os referidos 

assuntos, visto que foi formada no curso de Letras. Já as demais responderam 

afirmativamente conforme segue: 

 
Sim. Disciplinas específicas na área que abordavam as etapas da 
infância, o conteúdo histórico de cada época, as partes legais que 
amparam essa etapa de ensino e as práticas (D. P.). 
 
Sim. Fundamentos e metodologias do cuidar, brincar e educar; 
Educação da criança de 0 à 3 anos; Organização do trabalho 
docente na educação infantil; Temas atuais em educação infantil; 
RCN para educação infantil; Eixos temáticos da educação infantil (V. 
A.). 
 
Sim. A partir do segundo ano tive vários conteúdos sobre educação 
infantil, alguns até bastante repetitivos, mas que foram muito 
importantes para minha formação (W. C.). 
 

O fato das professoras terem recebido esse assunto ajudou-as a terem 

uma visão atual sobre a infância, e assim, terem o domínio de teorias que dão todo o 

embasamento para a prática delas no dia a dia. É por meio de uma formação 



 52 

qualitativa que as educadoras podem atuar junto à educação infantil com 

responsabilidade, consciência e compreensão do que deve ser realizado. 

De acordo com Moreno (2004, p. 5) “Para ser educador infantil, mais 

do que ensinar é preciso gostar de aprender, já que, sabemos que o conhecimento 

não pára, a cada dia novos saberes são construídos, revistos, aprimorados”. Dessa 

forma, enfatiza-se a importância de além de ter uma formação inicial, o professor ser 

apaixonado pelo trabalho com as crianças, e estar em constante formação e 

reatualização, aprendendo com os pequenos, escutando-os, levando em conta seus 

sentimentos, opiniões, desejos, para a realização de um trabalho de qualidade. 
Na questão 2, ao perguntarmos sobre as finalidades da educação 

infantil, constatou-se que: enquanto 3 participantes enfatizaram que o objetivo maior 

é propiciar o desenvolvimento integral da criança nos aspectos físicos, motores, 

cognitivos, sociais, afetivos e morais, as outras participantes mencionaram que os 

cuidados bem como as brincadeiras, as descobertas e trocas de conhecimentos 

devem estar presentes na organização do trabalho pedagógico, conforme segue: 

 
Entendo a educação infantil como um ambiente de novas 
descobertas, de novos e grandes desafios, de trocas de 
conhecimentos. Sendo este um lugar rico e propício para muitas 
aprendizagens (G. K.). 
 
Permitir que a criança realmente seja criança: brincar, fantasiar, criar, 
viver a infância com toda intensidade, pois é uma das fases mais 
lindas da vida, que está ficando cada vez mais curta (F. P.). 
 
Levar a criança a aprender conceitos e conhecimentos básicos de 
maneira simples e lúdica. Educar brincando, para que seja algo 
prazeroso (D. Z.). 
 

Nota-se por meio das respostas das professoras, que as mesmas 

possuem um olhar diferenciado e especial para a educação infantil, não postulando 

que esse é um tempo em que deve ocorrer impreterivelmente o ensino e 

aprendizagem dos códigos de leitura e escrita, mas que, no entanto, a educação 

infantil deve ser um tempo em que a criança descobre, conhece e aprende muitos 

saberes sim, mas faz tudo isso com prazer, com ricas vivências, imaginando e 

criando conceitos significativos. Segundo Machado (2004): 
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[...] a criança pequena deve ser o foco principal das decisões e ações 
dos profissionais que a rodeiam. Entendo que a função maior da 
educação infantil é a de promover e assegurar o bem-estar, o 
crescimento e o desenvolvimento de bebês e crianças pequenas, 
atendendo às suas necessidades e aos seus interesses, respeitando 
a cultura em que se encontram e, ainda, ampliando 
permanentemente as fronteiras desse universo (MACHADO, 2004, p. 
7 – 8). 
 

É importante que as minúcias das necessidades e características 

infantis sejam levadas em conta no trabalho com a criança, pois uma determinada 

prática acrescentada ou deixada de lado no fazer pedagógico infantil pode interferir 

positiva ou negativamente no desenvolvimento dos pequenos, dessa forma, é 

preciso ter consciência dos objetivos pretendidos com a educação das crianças, de 

forma a enriquecer e considerar a criança nos seus diversos aspectos. 

De acordo com Oliveira (2005): 

 
O planejamento curricular para creches e pré-escolas busca, hoje, 
romper com a histórica tradição de promover o isolamento e o 
confinamento das perspectivas infantis dentro de um campo 
controlado pelo adulto e com a descontextualização das atividades 
que muitas vezes são propostas às crianças. Tarefas ritualizadas de 
colorir desenhos mimeografados, de colar bolinhas de papel em 
folhas e outras são, com isso, substituídas por atividades de 
pesquisa, de trocas de opiniões, de expressão pessoal (OLIVEIRA, 
2005, p. 170). 
 

Ao entender-se a educação infantil como um espaço de formação 

integral da criança, ressalta-se a prioridade de construir e fazer valer um currículo 

pensado especialmente para elas, com propostas e espaços significativos ao 

desenvolvimento dos aspectos físicos, morais, sociais, cognitivos. Faz-se necessário 

um espaço de educação infantil em que a criança seja protagonista ativa e não 

meramente um ser passivo. Os professores precisam propiciar aos pequenos, 

vivências enriquecedoras, que valorizem a cultura, o brincar, o conhecimento, a 

socialização, o cuidar, a diversidade, enfim, vivências que considerem a criança num 

todo e que estejam ligadas à realidade concreta da mesma. 

Na pergunta 3, ao indagarmos as participantes sobre o que é para elas 

infância e criança, se as crianças hoje estão mais precoces ou autônomas e em que 

momentos elas percebem comportamentos mais independentes dos pequenos, 

apareceram nas respostas, num geral, de que a criança é um ser humano no início 
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de seu desenvolvimento, sendo ela sábia, alegre, encantadora; quanto a infância, foi 

relatado ser um período importante e de grande desenvolvimento na vida das 

crianças, sendo este cheio de fantasias, descobertas, aprendizados; e foi afirmado 

que as crianças estão mais autônomas atualmente e que durante a rotina é possível 

perceber essa autonomia no que diz respeito à organização dos pertences e sala, 

nas tarefas de grupos e brincadeiras, conforme segue: 

 
A criança é um ser, uma pessoa física dotada de muitas 
capacidades. A infância é um período pelo qual a criança passa/vive. 
Cada vez mais autônomas. São vários os momentos que posso citar, 
como retirar o lanche da bolsa, calçar os sapatos, vestir uma roupa, 
organizar uma sala, discutir um problema ou mesmo as regras de um 
jogo (G. K.). 
 
A criança é um ser humano, em pleno desenvolvimento, que precisa 
ser estimulada e respeitada. A infância é esse período onde 
acontece o grande desenvolvimento físico, social, psicológico da 
criança. As crianças estão mais autônomas e é preciso sempre 
estimular essa autonomia, percebo isso nas brincadeiras, nos 
momentos da higiene, ao abrir um pote na hora do lanche, etc. (W. 
C.). 
 

Analisando as respostas, verifica-se que as crianças são percebidas 

como seres concretos, possuidoras de características e particularidades próprias, 

visto que foram mencionadas como pessoas que estão em desenvolvimento, 

necessitando de estímulos e respeito. Nota-se que as crianças são mais autônomas, 

e que é bem provável que sejam assim, devido à abertura que as educadoras dão a 

elas, estimulando-as em ações de autonomia no cuidado com si mesmo, nas suas 

ideias e opiniões, nas brincadeiras, etc. 

De acordo com Kamii (2004): 

 
[...] quando a autonomia torna-se o objetivo da educação, o princípio 
mais básico do ensino é evitar a imposição de decisões que sejam 
pré-fabricadas. É importante incentivar as crianças a levar em 
consideração fatores pertinentes ao tomarem suas próprias decisões, 
porque é decidindo que as crianças aprendem a tomar boas decisões 
(KAMII, 2004, p. 12). 

 

Dessa forma, num contexto de autonomia as regras, os 

conhecimentos, as opiniões não podem ser simplesmente ditadas pelo adulto; há a 

necessidade de uma negociação com as crianças, no qual elas tenham espaço para 

falar, ouvir, expor ideias, serem ouvidas e consideradas em suas imposições, para 
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que então, elas tenham a possibilidade de entender os motivos, os porquês de 

determinadas situações serem como são, e assim, opinarem ou intervirem 

conscientemente, entendendo o significado de estarem fazendo o que fazem. Por 

conseguinte, as crianças não irão reproduzir aquilo que é decidido pelo adulto, e 

sim, refletir sobre o que é melhor para elas e para o grupo que as compõem. 

 
Quanto à participação das crianças na organização do tempo e do 
espaço, na instituição de educação infantil, com as bem pequenas, é 
fundamental observar a sua linguagem, que se manifesta através dos 
gestos, olhares, choro... Com as maiores, é possível dialogar, 
negociar, combinar (MORENO, 2007, p. 56). 
 

Assim, é possível que o educador por meio das observações e 

intervenções que realiza com suas crianças, possa dar abertura para a autonomia 

ou até mesmo conversar sobre os combinados e, assim estimular as crianças 

naquilo que elas podem realizar sozinhas, estimulá-las a exporem suas opiniões, 

darem suas ideias, intervirem na rotina que vivenciam. 

Na questão 4, ao perguntarmos se as professoras consideram o brincar 

importante na infância e em que momentos o lúdico é utilizado como proposta, 

constata-se em unanimidade de que o brincar é de fundamental importância e que o 

lúdico pode e deve estar presente em todas as situações, conforme segue: 

 
O mais importante de tudo. Quem brinca é mais feliz. Quando as 
condições permitem, durante toda a rotina, pois tudo pode ser uma 
gostosa brincadeira (F. P.). 
 
Com toda certeza o brincar é de fundamental importância e deve 
estar presente em todo momento, mesmo em propostas como 
escrita, matemática, devemos como educadoras priorizar o lúdico (G. 
K.). 
 
O brincar é essencial para as crianças. Procuro utilizar o brincar em 
diferentes situações, mas, importante é fazer com que o aprender, o 
conhecer, o descobrir seja algo prazeroso e interessante (K. N.). 
 
Sim. É através das brincadeiras que a criança constrói suas 
concepções de mundo, de pessoas, desenvolve sua imaginação. Em 
todas as situações o lúdico deve estar presente, instigando o 
interesse, a curiosidade da criança (D. P.). 
 

O lúdico e o brincar são realmente essenciais no trabalho junto à 

criança pequena, pois, ela se desenvolve e aprende muito por meio dessa ação tão 

prazerosa e rica em vivências. Quem disse que o aprendizado na escola não pode 
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ser gostoso?! O aprender e conhecer são muito mais gostosos e interessantes 

quando se faz isso brincando, ou seja, por meio de algo que instiga a criança lhe 

dando prazer. 

 
O brincar traz de volta a alma da nossa criança: no ato de brincar, o 
ser humano se mostra na sua essência, sem sabê-lo, de forma 
inconsciente. O brincante troca, socializa, coopera e compete, ganha, 
e perde. Emociona-se, grita, chora, ri, perde a paciência, fica 
ansioso, aliviado. Erra, acerta. Põe em jogo seu corpo inteiro: suas 
habilidades motoras e de movimento vêem-se desafiadas. No brincar 
o ser humano imita, medita, sonha, imagina. Seus desejos e seus 
medos transformam-se, naquele segundo, em realidade. O brincar 
descortina um mundo possível e imaginário para os brincantes. O 
brincar convida a ser eu mesmo (FRIEDMANN, 2005, p. 88). 
 

Podemos então, perceber a riqueza de vivências, conhecimentos e 

aprendizagens que a criança pode ter através do brincar, atividade na qual ela vive e 

expõe diferentes sentimentos e emoções, vive a complexidade de ter que lhe dar e 

aprender a respeitar e conviver com diferentes opiniões e desejos, vivencia e 

encena diferentes personagens e papéis sociais, aprende a resolver conflitos, enfim, 

por meio do brincar a criança conhece a si mesma e o mundo ao seu redor. 

Na questão 5, ao perguntarmos se na prática é possível respeitar, 

sempre, a infância da criança em suas especificidades, verificou-se que 2 

participantes disseram que tal questão depende da proposta pedagógica que a 

escola acredita, enquanto as demais participantes mencionaram que sempre é 

possível respeitar a infância, conforme segue: 

 
Depende do que a escola acredita. Acredito que hoje em dia poucas 
escolas estão priorizando a infância, o brincar. Crianças com três 
anos usando apostilas, é extrema falta de respeito! (F. P.). 
 
Devemos sempre ter um olhar atento pra cada criança, buscando 
respeitar suas especificidades. Acredito que o professor deve refletir 
sobre o seu grupo, tentando acolher as necessidades de todos, seus 
ritmos e trazer o que é de cada um para o coletivo, de forma 
coerente (D. P.). 
 
Não tem nenhum momento em que a infância não é respeitada, até 
porque se estamos em uma escola onde a criança é o protagonista, 
o respeito a ela é o essencial, e isso deve se dar em todos os 
momentos (K. N.). 
 
A infância sempre tem que ser respeitada dentre as diversas 
atividades que envolvem a jornada diária das crianças, como: 
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chegada, alimentação, higiene, repouso, brincadeiras, jogos, entre 
outros, precisam ser pensados de acordo com as necessidades das 
crianças, considerando o contexto sociocultural na qual se insere (W. 
C.). 
 

Percebe-se a preocupação e consciência por parte das professoras no 

que se refere ao respeito e valorização da criança e da infância, colocando que em 

todos os momentos se faz necessário o atendimento e olhar atento para as 

necessidades dos pequenos. 

É interessante observar a colocação de duas professoras que 

mencionam que a questão do respeito à infância depende da proposta pedagógica 

da escola, do que ela acredita... Vemos que realmente é assim que acontece, as 

professoras realizam seu trabalho tendo que guiar-se pela proposta, pela crença da 

escola, se é uma escola que acredita que crianças de três, quatro anos, devem 

precocemente, ou até mesmo forçadamente, aprender conhecimentos específicos 

do ensino fundamental, devem utilizar apostilas, devem passar quase o período todo 

em que estão na escola sentados, fazendo lições, infelizmente, é dessa forma que 

as professoras terão que guiar seu trabalho, mesmo que não acreditem em tal 

proposta. No entanto, se o currículo da escola tiver como parâmetros a valorização 

dos pequenos, considerando-os em suas características, culturas, interesses, 

opiniões, estimulando-os em suas brincadeiras, criações, descobertas, fantasias, 

entre tantas outras coisas que podem ser realizadas com qualidade junto à criança 

pequena, as professoras dessa escola conduzirão seu trabalho dando vez, e voz 

aos pequeninos. Com relação ao assunto tratado, temos a contribuição de Moreno 

(2007), postulando que: 

 
Este é o nosso desafio: uma educação infantil que respeite os 
direitos da criança em um espaço adequado, rico em estímulos, 
agradável aos olhos infantis, num tempo bem planejado, capaz de 
satisfazer suas necessidades em busca da construção de novos 
saberes e da descoberta do mundo a sua volta, brincando e sendo 
feliz nesta fase da vida que merece toda a nossa atenção, a infância 
(MORENO, 2007, p. 55). 
 

Com relação ao exposto, devemos nos lembrar de que trabalhar com 

as crianças não é tarefa simples e fácil como é bastante rotulado por aí; o trabalhar 

com a educação infantil exige planejamento, organização, reflexão, o cuidado com 

os espaços, a atenção e zelo com as intervenções que serão propostas, um olhar 
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atento, sensível e acolhedor dos educadores com as crianças, visando sempre 

promover uma infância de qualidade que propicie o desenvolvimento integral das 

crianças. 

 
A constante orientação do trabalho educativo deve respeitar a 
infância, captá-la na complexidade de sua cultura com sua 
pluralidade de características. A perspectiva que defendemos é a de 
que o projeto pedagógico daquelas instituições busque fazer o olho 
infantil saltar o muro, quebrar barreiras [...] A proposta ora 
apresentada põe ênfase no processo, em oposição a uma pedagogia 
de produtos e de produtividade (OLIVEIRA, 2005, p. 170). 

 

O importante é que tenhamos um olhar diferenciado e especial para a 

educação das crianças, não realizando um trabalho para os pais, que tem como 

ponto de partida o olhar adulto, as considerações do que o adulto julga ser 

importante e essencial às crianças. O trabalho com os pequenos deve ser realizado 

com eles e para eles, visando o desenvolvimento de uma infância saudável, em que 

durante esse período se faz coisas de crianças. 

Na questão 6, ao indagarmos se, na opinião das professoras, a família 

respeita a infância da criança ou a encurta por meio de exigências pelas quais a 

criança não está pronta para assumir, verificou-se que 3 participantes consideram 

que em geral as famílias não estão respeitando a infância, adiantando a maturidade 

das crianças, enquanto as demais professoras acreditam ser relativo, dependendo 

de cada família e do que esta deseja para seus filhos; todas elas concordam que a 

sobrecarga de exigências colocada sobre a criança, prejudica seu desenvolvimento 

em algum aspecto, conforme segue: 

 
Muitas vezes a família atribui à criança fazer escolhas que ainda não 
estão prontas a fazer, ou às vezes criam diálogos que as crianças 
muitas vezes não dão conta de entender, compreender. Nesse 
sentido, acredito que muitas famílias não estão respeitando uma fase 
tão lúdica, de tantos sonhos que a infância carrega (G. K.). 
 
Isso acredito ser relativo, é possível perceber uma ansiedade maior 
dos pais em relação à aquisição da leitura e da escrita, mas a escola 
tem um papel fundamental quanto a isso, de informar e formar os 
pais quanto a esse processo, e também em relação a outras 
situações que possa “prejudicar” o desenvolvimento da criança (K. 
N.). 
 
Acredito que a família tem adiantado o amadurecimento das 
crianças, impondo regras de adultos, cumprir horários que são 
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praticamente impossíveis, enquanto criança, seguir. Aulas de inglês, 
natação, balé, etc... E quanto tempo sobra para ser criança? (D. Z.). 
 

Vemos que nos dias de hoje, as famílias são mais ansiosas no que diz 

respeito ao que seus filhos vão aprender na escola; eles têm a expectativa de verem 

seus filhos sabendo ler, escrever e contar, e querem que isso aconteça logo; muitas 

vezes, não entendem que a criança tem um tempo para isso, e que tal processo, 

para ter um bom desenvolvimento, precisa ser significativo para a criança, no 

sentido de ter um valor, um significado para ela. Vemos também, grandes 

exigências, cargas, responsabilidades que colocam sobre as crianças, e assim, essa 

ansiedade e aflição que os pais têm de quererem seus filhos aptos para as situações 

da vida, acabam prejudicando o percurso de um desenvolvimento que era para 

acontecer de forma legal, prazerosa, interessante, instigante. Com relação a esse 

assunto, Barbosa (2004) diz que: 

 
Nas famílias, as crianças vêm sendo usadas como símbolo dos 
investimentos familiares. O pequeno número de filhos faz com que as 
expectativas recaiam sobre uma única criança e ela deve, desde 
pequena, demonstrar que é uma vencedora. Além disso, a mudança 
nos papéis familiares tem feito das crianças parceiras privilegiadas 
na discussão de temas adultos, como separações, novos 
relacionamentos, trabalho, etc. Os pais, devido à insegurança no 
mundo do trabalho, dedicam grande parte de seu tempo e de suas 
energias ao mundo externo. As escolas infantis tornaram-se cópias 
em tamanho reduzido das escolas de ensino fundamental, fazendo 
pressões acadêmicas precoces e não usando o tempo de infância 
para a ludicidade, para a construção de relações de afeto, de alegria, 
de solidariedade e de construção coletiva de conhecimentos. Até 
mesmo a brincadeira deixou de ser livre e simbólica para se tornar 
educativa e regrada, com o objetivo de preparar para a vida adulta 
(BARBOSA, 2004, p.28). 
 

Sendo assim, vemos tantas crianças hoje com suas infâncias 

comprometidas devido ao “investimento” que pais e escolas tem feito no futuro de 

seus filhos/alunos, em que a infância deixa de ser vivida com tranquilidade, 

naturalidade, para ser vivida sob pressões e cobranças adultas. 

Não é justo, impedirmos a criança de viver a sua infância, o seu tempo, 

as suas fantasias e peraltices. Dessa forma, cabe aos educadores que acreditam e 

defendem a valorização da infância, informar os pais e outros adultos que insistem 

em querer achar que a infância das crianças é sua. Segundo Febrer (2004), os 

educadores devem tomar a responsabilidade de: 
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Demonstrar às famílias, às pessoas que configuram o ambiente 
próximo ou distante de nossos alunos, à sociedade em geral que os 
meninos e as meninas, por menores que sejam, são pessoas com 
idéias, sentimentos e critérios sobre o mundo; Fazer refletir acerca 
do papel ativo e crítico que as crianças pequenas podem 
desempenhar nos acontecimentos do nosso planeta, por menores 
que sejam; Revelar o potencial e, ao mesmo tempo, a fragilidade de 
nossos alunos (FEBRER, 2004, p. 47). 
 

As crianças, por si só, não podem “brigar” pela valorização do seu 

tempo de criança, cabe então, aos adultos que já têm essa consciência e acreditam 

na infância como um tempo rico e de extrema importância para o desenvolvimento 

de toda a vida dos infantes, “ir à luta” pelo direito da criança ser criança. 

Na questão 7, ao perguntarmos sobre as maiores dificuldades do 

educador no trabalho junto a criança pequena e como os mesmos buscam 

capacitação para o suprimento de tais dificuldades, constatamos que 2 professoras 

disseram que não vêem como maior dificuldade e sim como grande 

responsabilidade e desafio o trabalho com a criança, 4 não especificaram as 

dificuldades, somente mencionando que quando estas surgem, são sanadas por 

meio de leituras, cursos, e reuniões pedagógicas e, 1 das professoras disse que sua 

maior dificuldade é competir com a televisão, conforme segue: 

 
Competir com a televisão, pois ela ocupa muito espaço na vida 
dessas crianças, é lastimável, pois a influência é péssima, contamina 
a infância. Me capacito através da leitura (F. P.). 
 
O professor deve estar em constante aprendizado. Sempre surgem 
dificuldades em diferentes situações do cotidiano e, nestes 
momentos procuro ajuda com outros profissionais, livros específicos 
e sempre que possível participo de cursos (D. P.). 
 

A capacitação em serviço e formação continuada é essencial para um 

trabalho de qualidade, sendo assim, é necessário que os educadores se atualizem 

nos assuntos da educação infantil, campo esse em que surgem sempre novos 

desafios, conquistas, ideias, propostas. Sobre esse assunto Kramer (apud Moreno, 

2007), diz que: 

 

 

 



 61 

Para cumprirmos com o objetivo de cuidar e educar as crianças de 
zero a seis anos, é preciso, também, cuidar da formação dos 
professores infantis, reconhecendo o direito desses de realizá-la em 
serviço e compreendendo que os processos desta devem ser 
percebidos como atividade social de reflexão contínua e coerente 
com a prática que se pretende implementar nas creches e pré-
escolas (KRAMER apud MORENO, 2007, p. 62). 
 

Entende-se que a formação inicial do educador é muito importante, 

pois ela constitui a base do fazer profissional. No entanto, a formação contínua é de 

extrema importância também, pois estão sempre surgindo novos desafios, ideias, 

pesquisas e conhecimentos na área da educação infantil, e o professor precisa estar 

se atualizando sempre acerca da prática que realiza, sem contar, que a cada ano o 

educador se depara com uma nova realidade, novas crianças, com diferentes 

características, que vão trazer com elas novos desejos, novos olhares sobre o 

mundo, sendo assim, o professor não pode achar que um único modelo de 

intervenção será eficaz com todos os grupos em que ele atuar. Cabe ao professor 

desejar e buscar pela constante formação profissional, para então sanar suas 

dúvidas, dificuldades e obter novos conhecimentos na área de sua atuação, e cabe 

às instituições educacionais oferecer espaços de formação, reflexão e diálogo aos 

educadores. 

Com a pesquisa realizada verificamos por meio das representações 

das professoras, que elas reconhecem o tempo de infância na vida da criança, já 

que defendem e acreditam que nesse período devem ser oportunizadas diferentes 

situações, nas quais os pequenos possam ser estimulados e terem diversos 

espaços para as manifestações de brincadeiras, de fantasias, de opiniões, de 

criatividades e de construção de novos conhecimentos. 

Verificamos, também pelas respostas das participantes que as mesmas 

demonstraram preocupação e consciência no que diz respeito à infância de hoje, no 

qual a mesma tem sido encurtada por cobranças, pressões, acesso à programas e 

situações que não correspondem ao seu mundo de criança; e, mesmo que a infância 

esteja passando por períodos de calamidade, as entrevistadas ressaltaram a 

importância de se respeitar a infância, incentivar e possibilitar situações em que as 

brincadeiras estejam presentes, a autonomia da criança seja exercitada, seu 

pensamento acerca do mundo seja exposto, e que ela tenha espaço de atuar como 

um sujeito ativo ante as situações. 
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É importante lembrar que os resultados colhidos nessa pesquisa dizem 

respeito a uma situação específica e, que felizmente é uma situação positiva quanto 

ao tratamento com a infância. Porém, temos muitas circunstâncias contrárias vividas 

por diversas crianças, que ainda necessitam ser problematizadas, ser 

transformadas, que ainda necessitam de um olhar sensível e acolhedor dos adultos 

que atuam nessas situações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Ao longo do trabalho discutimos a construção histórica do conceito de 

infância ao longo dos séculos, bem como o reconhecimento da infância pela 

sociedade atual. Para tanto, tomamos como ponto de partida para nossa reflexão a 

sociedade Antiga, na qual a infância não se diferenciava das outras fases da vida 

humana, ou seja, da adolescência, juventude e idade adulta. De um modo geral, 

verificamos que a esta etapa da vida da criança, não eram destinados tratamentos 

específicos. 

Assim, os principais resultados dessa pesquisa apontam que na Idade 

Média o sentimento da infância era inexistente, já que as crianças não tinham 

supridas as suas necessidades e particularidades, pois não tinham o seu lugar 

social, sendo tratadas como se fossem adultas em suas vestimentas e nas relações 

com os outros. Podemos dizer que a criança era percebida como invisível, pois logo 

que começava a andar já era lançada ao mundo adulto, participando das conversas 

grosseiras, situações inconvenientes e trajes incompatíveis às suas idades. 

A Idade Moderna é o marco da diferenciação no tratamento entre 

crianças e adultos; a criança passa a possuir um lugar social específico, e assim, 

nota-se o início de uma evolução no que diz respeito ao sentimento da e pela 

infância. Nesse período tem início uma renovação quanto aos costumes morais 

diante das crianças e, essas agora passam a vestir-se com trajes apropriados aos 

seus tamanhos e idades. Nasce o respeito pela infância e a noção de que os 

pequenos são seres inocentes. 

É também na Idade Moderna que surgem os primeiros estudiosos 

(Comênio, Rousseau, Pestalozzi, Froebel e Montessori) que tratam da educação das 

crianças, sendo estes considerados os pioneiros da educação infantil. As 

contribuições trazidas por esses estudiosos deram um impulso importante na 

evolução do conceito de infância, sendo que, todos eles almejavam uma educação 

que valorizasse a criança em todas as suas necessidades e especificidades. 

Os resultados desse estudo mostram que do ponto de vista histórico 

cada época e cada sociedade transmitem um conceito e tratamento para com a 

criança e sua infância, pois, as ideias, cultura, interesses sociais e políticos e as 

condições históricas se diferenciam de lugar para lugar. Hoje a concepção que se 
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tem de criança é como um sujeito de direitos, que ganhou o seu espaço não só nas 

relações sociais, mas também, nas leis que regem o nosso país. A criança é um 

sujeito de desejos, necessidades próprias, sonhos, especificidades; à ela deve ser 

destinado tratamento específico e especial. 

Vivemos hoje em uma sociedade capitalista que valoriza cada vez mais 

as relações econômicas. Nos dias de hoje é tudo muito rápido, as relações são 

rápidas e sem maiores envolvimentos. E nessa sociedade complexa, o adulto 

organiza a vida da criança do seu modo, como bem entende e acredita ser melhor 

para o pequeno. No entanto, nesse “bem entender” o adulto pode muitas vezes estar 

desconsiderando o que a criança pensa, quer e diz. 

Parece que estamos voltando ao passado, pois temos hoje crianças 

assumindo posições de adultos. Vemos crianças inseridas precoce e ilegalmente em 

jornadas de trabalho, sendo exploradas por condições árduas e indignas de vida e, 

vemos também, crianças com agendas lotadas e muitas responsabilidades com as 

tantas aulas que tem durante o dia. 

Sabe-se que a infância possui culturas que lhes são próprias, sendo 

uma delas a cultura do brincar que é a principal atividade da criança. O brincar é 

extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo, emocional, físico e 

social da criança, sem contar que essa atividade é gostosa, divertida, prazerosa, 

estimula as potencialidades e criatividades infantis. 

Por conseguinte, verificamos, também, como resultado da pesquisa 

que a formação inicial e continuada das participantes que atuam junto às crianças 

pequenas é essencial para uma visão atual e crítica sobre como é vivida a infância 

hoje. São as constantes atualizações profissionais que proporcionam a esses 

educadores problematizarem a realidade e subverter as situações contrárias. 

Notamos que as entrevistadas vivenciam situações de práticas bem 

intencionadas e satisfatórias com as crianças, em que os pequenos são os 

protagonistas, exercendo papel ativo na rotina educacional. As brincadeiras, o 

desenvolvimento saudável, o exercício da autonomia, o direito de falar, de ouvir, de 

argumentar, têm papel central no cotidiano dessas vivências. Entretanto, nem todas 

as vivências são positivas, pois temos crianças deixadas de lado, não levadas em 

conta, crianças que simplesmente e arduamente seguem as regras dos “maiores”. É 

necessário informar e formar esses “maiores”, sejam eles pais ou educadores, de 

que há algo mais além do futuro, do amanhã; esse algo é o hoje, é o presente. 
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Toda criança quer respeito, quer brincar, quer conhecer o mundo no 

seu tempo, do seu jeito, de acordo com suas impressões; toda criança quer dar sua 

opinião, quer ser levada a sério, quer viver suas fantasias e imaginações. Toda 

criança quer um olhar mais humano e sensível para si... Enfim, toda criança quer ser 

criança! 
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ANEXO A 

Questionário Aplicado com as Professoras de Educação Infantil 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – CENTRO DE 
EDUCAÇÃO COMUNICAÇÃO E ARTES – DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO. 
 

PROJETO DE PESQUISA 
 

I – INSTRUÇÃO  
 
As questões abaixo relacionadas fazem parte do Projeto de Pesquisa 

intitulado: “O ser criança na sociedade atual: reflexões sobre o trabalho pedagógico 

do professor”, cujos dados visam dar uma ideia geral de como os professores de 

Educação Infantil têm desenvolvido esta questão. 

Solicitamos que responda com sinceridade e agradecemos sua colaboração. 

 
II – DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS 
 

Nome (iniciais): ______________________________________ Idade: ______ 

Escolaridade: (  ) 2º grau completo 

                       (  ) 3º grau completo    Qual curso? _______________________ 

                       (  ) 3º grau incompleto 

Possui especialização?   (  ) SIM   (  ) NÃO   Qual? ______________________ 

Tempo de atuação no Magistério: ____________________________________ 

 

III- QUESTÕES 
1) No seu curso de formação inicial você recebeu algum conteúdo sobre infância e 

educação infantil? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Para você, qual é a finalidade da educação infantil? (Cuidar, educar, 

complementar a educação da família, outros...). Justifique. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
3) O que é criança e o que é infância para você? Em sua opinião, as crianças de 

hoje, estão mais precoces ou mais autônomas? Em que momentos da rotina você 

percebe comportamentos mais independentes dos pequenos?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
4) Você considera o brincar importante na infância das crianças? Em que momentos 

você utiliza o lúdico como proposta de trabalho na sala de aula?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
5) Do ponto de vista prático (considerando a organização e as exigências da escola) 

é possível respeitar, sempre, a infância da criança em suas especificidades? Em que 

situação não é possível que isso aconteça? (chegada, alimentação, banho, sono, 

ritmo de cada criança, outros...). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6) Em sua opinião, a educação da família respeita a infância da criança ou a encurta 

por meio de exigências pelas quais a criança não está preparada para assumir? 

Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
7) Quais são as suas maiores dificuldades no desenvolvimento do trabalho junto à 

criança pequena? Como você busca capacitar-se em serviço para suprir tais 

dificuldades (participação em eventos, congressos, leituras de livros, cursos 

oferecidos pela instituição)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Agradeço sua colaboração! 

 
 
 
 
Para maiores informações, segue contatos:  
Pesquisadora: Renata Marcondes Pereira 
                        E-mail: renatah_7@hotmail.com 
                        Tel: (43) 9135-9349 
Orientadora: Jaqueline Delgado Paschoal 
                     E-mail: jaquelinedelgado@uol.com.br 
                     Tel: (43) 9916-0068 


