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BEM-VINDO AO CURSO! 

 

Curso de Aperfeiçoamento em Educação especial: distúrbios da 

fala e da linguagem na infância 

DICAS IMPORTANTES PARA O BOM APROVEITAMENTO 

 

• O objetivo principal é aprender o conteúdo, e não apenas 

terminar o curso. 

• Leia todo o conteúdo com atenção redobrada, não tenha pressa. 

• Explore as ilustrações explicativas, pois elas são fundamentais 

para exemplificar e melhorar o entendimento sobre o conteúdo. 

• Quanto mais aprofundar seus conhecimentos mais se 

diferenciará dos demais alunos dos cursos. 

• O aproveitamento que cada aluno tem é o que faz a diferença 

entre os “alunos certificados” e os “alunos capacitados”. 

• A aprendizagem não se faz apenas no momento em que está 

realizando o curso, mas também durante o dia-a-dia. Ficar atento às coisas que 

estão à sua volta permite encontrar elementos para reforçar aquilo que foi 

aprendido. 

• Aplique o que está aprendendo. O aprendizado só tem sentido 

quando é efetivamente colocado em prática. 
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MÓDULO I – DA ORIGEM A EVOLUÇÃO: FALA E LIGUAGEM 

 

1. ORIGEM DA LINGUAGEM 

 

A origem da linguagem entre os humanos tem sido o tema de discussões 

acadêmicas desde alguns séculos. Apesar disso, não há consenso sobre a 

definitiva origem ou a idade da linguagem humana. Um problema faz com que o 

tema seja difícil de ser estudado: a óbvia falta de evidências diretas. 

Consequentemente, os especialistas que desejam estudar as origens da linguagem 

precisam inferir a partir de outros tipos de provas, tais como os registros fósseis, 

evidências arqueológicas, a partir da atual diversidade linguística, a partir de 

estudos sobre aquisição de linguagens, e das comparações entre a linguagem 

humana com sistemas de comunicação existentes entre outros animais, 

particularmente o que foi pesquisado em relação a outros primatas. Há quem 

argumente que as origens da linguagem provavelmente se relacionem 

estreitamente com as origens da modernidade comportamental, havendo, porém, 

pouco consenso sobre as implicações e o direcionamento dessa conexão. 

A carência de evidências empíricas levou muitos estudiosos a encarar todo 

esse assunto como inadequado para um estudo sério. Em 1886, a “Société de 
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Linguistique de Paris” baniu todos estudos antigos e mesmo os futuros sobre o 

assunto, uma proibição que se manteve influente na maior parte do mundo 

ocidental até o final do século XX. Hoje, porém, há muitas hipóteses sobre 

como, por que, quando e onde a linguagem deve ter começado a emergir. Parece 

que há muito mais concordância hoje do que o que havia cem anos atrás, quando 

a teoria da evolução de Charles Darwin com seu conceito de seleção natural, 

provocou uma onda de especulações acadêmicas sobre o tema. Desde o início 

dos anos 90, porém, houve um crescimento do número de profissionais de 

linguística, arqueologias, psicologia, antropologia, etc. que procuraram se alinhar 

a novos métodos para solucionar o que alguns consideram o "mais difícil 

problema da ciência". 

 

2. ABORDAGENS 

 

As abordagens para a origem da linguagem podem ser divididas de acordo 

com suas suposições subjacentes. As "Teorias continuidade" são baseadas na 

ideia de que uma linguagem é algo tão complexo que não se pode imaginar que 

simplesmente tenha surgido do nada na sua forma final: o idioma deve ter 

evoluído a partir de sistemas pré-linguísticos anteriores presentes entre nossos 

ancestrais primatas. Já as "Teorias descontinuidade" são baseadas na ideia 

oposta. As de que a linguagem é uma característica única de modo que não pode 

ser comparada a qualquer coisa encontrada entre os não-humanos e deve, 



7 

 

portanto, ter aparecido bem subitamente durante o curso da evolução humana. 

Outro contraste entre teorias é que uns veem a língua principalmente como uma 

faculdade inata que é em grande parte geneticamente codificado, enquanto 

outros que o veem como um sistema que é principalmente cultural - ou seja, algo 

aprendido através da interação social. 

Noam Chomsky é proeminente defensor da teoria da descontinuidade. 

Chomsky argumenta que uma oportunidade única de mutação ocorreu em um 

indivíduo por volta de 100 mil anos atrás, instantaneamente tendo sido instalada 

a faculdade de linguagem (um componente da mente-cérebro) numa forma 

"perfeita" "quase perfeita". De acordo com este ponto de vista, a emergência da 

linguagem foi muito parecida com a formação de um cristal; “Infinidade Digital” 

foi o cristal semente em um cérebro de primata supersaturado, a ponto de 

desabrochar para a mente humana, pelas leis da física, uma vez que uma única 

peça pequena, mas crucial e, fundamental foi adicionada pela evolução. Entende-

se, portanto, a partir dessa teoria que a linguagem se fez aparecer repentinamente 

na história da evolução humana. 

Teorias com base na continuidade dominam os estudos atuais, mas a 

forma como isso é encarado varia. Dentre aqueles que veem a linguagem como 

sendo principalmente inata, alguns - notadamente Steven Pinker — evitam a 

especulação sobre precursores dentre primatas não humanos, com forte 

insistência na teoria de que a faculdade da linguagem teria evoluído de forma 

gradual. Outros nesse mesmo campo de pensamento – em especial Ulbæk — 
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dizem que linguagem evoluiu não da comunicação entre primatas mas da 

capacidade cognitiva primata, a qual é significante. Aqueles que veem a 

linguagem como uma ferramenta de comunicação aprendida socialmente (como 

Michael Tomasello), a veem desenvolvendo-se desde os aspectos controlados 

pela forma cognitiva da comunicação dos primatas, os quais são basicamente 

gestuais, opostas às vocais. Onde precursores vocais são considerados, muitos 

teóricos da continuidade defendem que essa evolução teria origem na precoce 

capacidade humana para a canção. 

Transcendendo essa divisão entre continuidade e descontinuidade, há 

aqueles que veem o surgimento da linguagem como a consequência de algum 

tipo de transformação social, a qual, ao gerar níveis sem precedentes de 

necessidade de confiança pública, libertou um potencial até então adormecido 

para a criatividade linguística. 'Ritual/speech coevolution theory' is an example 

of this approach. Estudiosos desse campo intelectual apontam o fato de que 

mesmo chimpanzés e bonobos têm capacidades simbólicas latentes que, na vida 

selvagem, eles raramente usam, se as usam. O argumento é que, se uma mutação 

surgisse abruptamente habilitando a capacidades de linguagem em um primata 

individual, essa mutação não proveria nenhum benefício adaptável, a menos que 

o sistema social já houvesse mudado de forma muito radical. Uma estrutura 

social muito específica - capaz de preservar níveis anormalmente elevados de 

confiança e responsabilidade pública - deveria ter evoluído antes ou 
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concomitantemente com a linguagem para fazer duma dependência de "sinais 

simples '(palavras) uma estratégia evolutivamente estável. 

Como o surgimento da linguagem ocorreu há tempo na pré-história 

humana, os estágios relevantes de desenvolvimento não deixaram vestígios 

históricos diretos e nem pode haver comparação com processos evolutivos das 

linguagens observados hoje. Mesmo assim, o surgimento de novas línguas de 

sinais nos tempos modernos – a língua de sinais nicaraguense, por exemplo - 

pode potencialmente oferecer pistas sobre os estágios de desenvolvimento e 

processos criativos necessários para tal evolução. Outra abordagem tem sido a de 

inspecionar primeiros fósseis humanos, procurando por traços de adaptação 

física ao uso da língua. Em alguns casos, quando o DNA de seres humanos 

extintos pode ser recuperado, a presença ou ausência de genes supostamente de 

linguagem  língua em especial. 

O intervalo de tempo para a evolução da linguagem e/ou de seus pré-

requisitos anatômicos se estende, pelo menos em princípio, a partir da 

divergência filogenética do Homo (2,3 a 2,4 milhões anos atrás) desde o gênero 

Pan troglodita” (5 a 6 milhões anos atrás) até o surgimento de grande 

modernidade comportamental há cerca de 150.000 - 50.000 anos atrás. Poucos 

negam que ao Australopithecus provavelmente faltou uma comunicação vocal 

significativamente mais sofisticada do que a dos hominidae em geral, mas 

opiniões acadêmicas variam quanto aos desenvolvimentos ocorridos desde o 

aparecimento do ' Homo cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Alguns estudiosos 
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assumem o desenvolvimento de sistemas de linguagem como primitivas (proto-

língua) desde o ' Homo habilis, enquanto outros colocam o desenvolvimento da 

comunicação simbólica apenas com o Homo erectus (1,8 milhões de anos atrás) 

ou com o Homo heidelbergensis (600 mil anos atrás) e o desenvolvimento de 

uma linguagem adequada com o Homo sapiens menos de 200 mil anos atrás. 

Usando métodos estatísticos para estimar o tempo necessário para atingir a atual 

difusão e diversidade de línguas modernas de hoje, Johanna Nichols - linguista 

da Universidade da Califórnia, Berkeley - argumentou em 1998 que as línguas 

vocais deve ter começado a diversificar em nossa espécie pelo menos 100 mil 

anos atrás. Usando diversidade fonêmica, uma análise mais recente que provem 

de base diretamente linguística, chega-se a datas entre 150 e 300 mil anos. As 

estimativas desse tipo são embasadas de forma independente pela genética, 

arqueologia, paleontologia e muitas outras evidências sugerindo que a linguagem 

surgiu provavelmente em algum lugar na África subsaariana durante a Idade da 

Pedra Média, mais ou menos contemporaneamente o advento do Homo sapiens. 

Os linguistas concordam que, exceto algo como pidgin s, não há línguas 

"primitivas": todas as populações humanas modernas falam línguas de poder 

expressivo comparável, apesar de muito estudos recentes terem explorado como 

a complexidade linguística varia entre as línguas ao longo do tempo histórico.. 

Este foi um debate sério e desafiante na linguística contemporânea até este início 

do século XXI. O consenso atual de que nenhuma das línguas modernas é 
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realmente primitiva é a última grande mudança nas abordagens linguísticas sobre 

o assunto. 

 

3. HIPÓTESES 

Primeiras ideias 

 

Em 1861, Charles Darwin escreveu “Não posso duvidar que a linguagem 

deva sua origem à imitação e modificação, com apoio de sinais e gestos, de 

vários sons naturais, e gritos instintivos do próprio homem".  No mesmo ano, o 

linguísta Max Müller publicou uma lista especulativa de teorias referentes às 

origem da linguagem falada. 

Bow-wow. A teoria bow-wow ou cuckoo, que Müller atribuiu ao filósofo 

alemão Johann Gottfried Herder diz que as primeiras palavras seriam como 

imitações dos gritos de animais e pássaros. 

Pooh-pooh. A teoria Pooh-Pooh via a Teoria Interjeicional de Demócrito - 

primeiras palavras com interjeições e exclamações emocionais motivadas por 

prazer, dor, surpresa, etc. 

Ding-dong. Müller sugeriu que ele chamou de teoria Ding-Dong, que 

afirma que todas as coisas têm uma ressonância de vibração natural, as quais 

ecoaram de alguma forma via homem em suas primeiras palavras. 
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Yo-he-ho. A teoria yo-he-ho via a linguagem que emergia do trabalho 

rítmico coletivo, a tentativa de sincronizar o esforço muscular, resultando em 

sons como vamos alternado com sons como ho. 

Ta-ta. Isso não figurava na lista de Max Müller, tendo sido proposto em 

1930 por Sir Richard Paget. De acordo com a teoria ta-ta, os humanos fizeram as 

primeiras palavras por movimentos da língua que imitavam gestos manuais, 

tornando-os audíveis. 

A maioria dos estudiosos hoje considera que essas 5 teorias não são de 

todo equivocadas e que as mesmas ocasionalmente oferecem sugestões que, 

ainda que possam ser curiosas, cômicas, irrelevantes ou ingênua, devem ser 

levadas em consideração para o esclarecimento do mistério. O problema com 

estas teorias é que elas são estritamente mecanicistas, não levando em conta 

outros fatores. Elas assumem que uma vez que os nossos antepassados 

perceberam dificuldades no engenhoso “mecanismo” necessário para ligar sons e 

significados, a linguagem evoluiu e veio se modificando. 

 

4. RITUAIS E FALA 

 

A teoria da coevolução conjunta do Ritual e da Fala foi originalmente 

proposta pelo antropólogo social, Roy Rappaport antes de ser elaborada por 

antropólogos como Chris Knight., Jerome Lewis, Nick Enfield, Camilla Power 
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and Ian Watts. O cientista e engenheiro cognitivo e de robótica Luc Steels é 

outro proeminente defensor desta abordagem geral, como também é o 

antropólogo biológico / neurocientista Terrence Deacon. 

Esses estudiosos argumentam que não pode haver tal como uma "teoria 

das origens da linguagem '. Isso porque a língua não é uma adaptação separada, 

mas um aspecto interno de algo muito mais amplo - ou seja, da cultura simbólica 

humana como um todo. As tentativas de explicar a linguagem, 

independentemente do presente contexto mais amplo têm espetacularmente 

falhado, dizem esses cientistas, porque se está lidando com um problema sem 

solução. Podemos imaginar um historiador do futuro tentar explicar o 

surgimento dos cartões de crédito, de forma independente do sistema mais amplo 

do qual eles fazem parte? Usando um cartão de crédito só faz sentido se você 

tem uma conta bancária institucionalmente reconhecida dentro de um 

determinado tipo de sociedade capitalista avançada e num ambiente de uma 

tecnologia das comunicações eletrônicas e computadores digitais já criadas, na 

qual fraudes podem ser detectadas e evitadas. Da mesma forma, a linguagem não 

iria trabalhar fora de um conjunto específico de mecanismos e instituições 

sociais de uma época, de um grupo social. Por exemplo, a linguagem no nosso 

conceito presente não iria ser adequada para um macaco se comunicar com 

outros macacos em estado selvagem. Nem mesmo o macaco mais inteligente 

poderia ter algo como uma língua em tais condições. 
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Os defensores desta escola de pensamento apontam que as palavras são 

fáceis, têm pouco valor. Como imagens holográficas, elas são intrinsecamente 

não-confiáveis. Se um macaco especialmente inteligente, ou até mesmo um 

grupo de macacos bem articulados, tentarem usar palavras em estado selvagem, 

eles não carregariam nenhuma convicção. As vocalizações de primatas que 

realmente apresentam convicções, as que eles realmente usam, são bem diversas 

do que sejam para nós palavras, por serem emocionalmente expressivas, 

intrinsecamente significativas e confiáveis. Tais vocalizações são relativamente 

valiosas e difíceis de falsificar. 

A linguagem é composta de contrastes discretos cujo custo é 

essencialmente nenhum. Como convenções sociais assim tão puras, sinais deste 

tipo não poderiam ter evoluído num mundo social “darwiniano” - eles são uma 

impossibilidade teórica. Sendo intrinsecamente não confiável, a linguagem só 

funciona se quem fala puder construir uma reputação de confiabilidade dentro de 

um determinado tipo de sociedade -., Ou seja, aquela reputação via fatos 

culturais simbólicos (às vezes chamados "fatos institucionais") que pode ser 

estabelecida e mantida através de um endosso social coletivo.  Em qualquer 

sociedade de caçadores-coletores, o mecanismo básico para estabelecer 

confiança em fatos culturais simbólico é o um ritual coletivo.  Portanto, a tarefa 

dos que pesquisam sobre as origens da linguagem é mais multidisciplinar do que 

normalmente se suporia. Trata-se de abordar a emergência evolutiva da cultura 
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simbólica humana como um todo, com a linguagem como um componente 

importante, mas secundário. 

Os críticos da teoria incluem Noam Chomsky, que conclui com a hipótese 

de "não-existência" - uma negação da própria existência da língua como objeto 

de estudo para a ciência natural. A teoria de Chomsky é que a linguagem surgiu 

em um instante e já na perfeita forma, levando seus críticos, por sua vez à réplica 

de que somente algo que não existisse, uma construção teórica ou conveniente 

ficção científica, poderia surgir de uma forma tão milagrosa. A controvérsia não 

tem solução. 

 

5. TORRE DE BABEL 

 

Também foi sugerido que a linguagem poderia ter evoluído em parte para 

bloquear a comunicação, para segregar cada própria tribo, isolando das 

contaminações de outras tribos. Isso está relacionado com o paradoxo da língua 

codificada, a história da Torre de Babel, os aliciamentos dentro da tribo.. 

 

6.  GESTOS 

 



16 

 

A teoria gestual enuncia que a linguagem humana se originou dos gestos 

que eram usados para comunicação.. 

Dois tipos de evidências suportam esta teoria. 

• A língua gestual e a linguagem vocal dependem de sistemas 

neurais semelhantes. As regiões do córtex cerebral responsáveis 

pelos movimentos da boca e da mão ficam próximos. 

• Primatas não-humanos podem usar gestos ou símbolos, ainda que 

sejam primitivos, para a comunicação e alguns de tais gestos se 

assemelham às dos seres humanos, tais como a "postura 

implorando", com as mãos estendidas, as quais compartilhamos 

com os chimpanzés. 

 

A pesquisa encontrou um forte apoio para a ideia de que a comunicação 

oral e aquela via gestos dependem de estruturas neurais semelhantes. Pacientes 

que utilizavam a linguagem e que haviam sofrido lesão no hemisfério cerebral 

esquerdo, mostravam os mesmos transtornos na língua de sinais que pacientes 

vocais com sua linguagem oral. Outros pesquisadores descobriram que as 

mesmas regiões cerebrais do hemisfério esquerdo que eram ativos durante a 

língua de sinais também o eram durante o uso da linguagem vocal ou escrita. 

Os gestos dos primatas é no mínimo algo parcialmente genético: 

diferentes macacos fazem os gestos característicos de sua espécie, mesmo que 
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nunca tenha visto um outro animal executar tal gesto. Por exemplo, os gorilas 

batem no peito. Isso mostra que os gestos são uma parte intrínseca e importante 

da comunicação entre primatas, o que apoia a ideia de que a linguagem evoluiu 

do gesto. 

Outra evidência sugere que gesto e linguagem estão ligados. Nos seres 

humanos, apontar manualmente tem um efeito sobre as vocalizações 

simultâneas, criando, assim, certas associações vocais naturais de esforços 

manuais. Chimpanzés movem suas bocas ao executar tarefas motoras finas. Estes 

mecanismos podem ter desempenhado um papel evolutivo que possibilitou o 

desenvolvimento da comunicação vocal intencional como um suplemento para a 

comunicação gestual. Modulação de voz pode ter sido motivada por existentes 

ações manuais. 

Há também o fato de que, desde a infância, gestos tanto complementam 

como preveem o discurso. Isso demonstra a ideia de que os gestos mudam 

rapidamente nos seres humanos a partir de quando eram o único meio de 

comunicação (numa idade muito jovem) para um comportamento complementar 

e preditivo que usamos como adultos, apesar de sermos capaz de nos comunicar 

verbalmente. Isso também serve como um paralelo à ideia de que os gestos se 

desenvolveram antes e que linguagem foi posteriormente construída sobre os 

gestos. 

Duas situações possíveis têm sido propostas para o desenvolvimento de 

linguagem, one of which supports the gestural theory: 
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• Língua desenvolvida a partir das chamadas vocais dos nossos 

antepassados na evolução. 

• Língua derivada de gesto. 

A primeira perspectiva diz que a linguagem evoluiu a partir dos brados de 

nossos antepassados. Parece lógico, porque os seres humanos e os animais 

emitem sons ou gritos. Uma razão evolutiva para refutar isto é que, 

anatomicamente, que controla o centro de chamadas em macacos e outros 

animais situa-se numa parte completamente diferente do cérebro do que nos 

seres humanos. Em macacos, este centro está localizado nas profundezas do 

cérebro relacionadas às emoções. No sistema humano, ele está localizado em 

uma área não relacionada à emoção. Os seres humanos podem se comunicar 

simplesmente para se comunicar - sem emoções. Portanto, anatomicamente, esse 

cenário não funcionaria. Mesmo assim, recorremos à ideia de que a linguagem 

foi derivada do gesto (nós nos comunicamos por gestos primeiro e o sons para 

comunicação veem mais tarde). 

A questão importante para a teoria gestual é como houve uma mudança de 

vocalização. Várias explicações têm sido propostas: 

• Nossos ancestrais começaram a usar mais e mais ferramentas, o 

que significa que suas mãos estavam mais ocupadas e não podiam 

mais ser tão mais usadas para gesticular. 

• A gesticulação manual requer que os interlocutores estejam visíveis 

um para o outro. Em muitas situações, eles podem precisar de se 
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comunicar, mesmo sem contato visual: após o anoitecer ou quando 

a vegetação obstrui a visibilidade. 

• Uma hipótese composta sustenta que a linguagem cedo tomou a 

forma de gestual e parte vocal mimésis (imitativa "de música e 

dança"), combinando as duas modalidades, porque todos os sinais 

(como os de macacos) ainda precisavam ser mais elaborados e 

difíceis , a fim de serem intrinsecamente convincentes. Nesse caso, 

cada um desses 2 “displays multimídia” teria necessidade não 

somente que remover ambiguidades no significado pretendido, mas 

também inspirar confiança na informação. Sugere-se que logo que 

as regras de compreensão houvessem sido aceitas pelas 

comunidades e a linguagem e gestos tenham entrado em vigor se 

poderia automaticamente acreditar nas intenções de comunicação, 

permitindo assim que o Homo sapiens se deslocasse para um 

formato mais eficiente de conversação. Como características 

distintivas vocais (contrastes de som) são ideais para esse fim, foi 

apenas neste momento – quando a intrinsecamente persuasiva 

linguagem corporal não era mais necessária para transmitir cada 

mensagem - que a mudança decisiva do gesto manual para a nossa 

atual dependência primária em “língua "falada ocorreu. 

Os seres humanos ainda usam mão e gestos faciais quando falam, 

especialmente quando as pessoas que se encontram que não têm nenhuma língua 
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em comum. Há também, é claro, um grande número de línguas de sinais, 

associados à comunidade de surdez; é importante notar que essas línguas de 

sinais são iguais em termos de complexidade, sofisticação e poder expressivo. 

Para qualquer das funções cognitivas da linguagem oral são semelhantes e as 

partes do cérebro usadas são semelhantes às da língua falada. A principal 

diferença é que ali os "fonemas" são produzidos no exterior do corpo, articulado 

com as mãos, o corpo, e a expressão facial, em vez de dentro do corpo articulado 

com a língua, os dentes, os lábios, e respiração. 

Os críticos da teoria gestual observam que é difícil definir sérias razões 

por que a comunicação inicial à base do tom vocal (que está presente em 

primatas) seria abandonada em favor da comunicação muito menos eficaz não-

vocal, gestual. No entanto, Michael Corballis indicou que a comunicação vocal 

de primatas (Ex.: chamadas de alarme) não pode ser controlada conscientemente, 

ao contrário do movimento da mão e, portanto, não é aceitável como precursora 

da linguagem humana; a vocalização dos primatas é bastante homóloga e ao 

mesmo tempo a continuação dos reflexos involuntários (relacionados às emoções 

humanas básicas), tais como gritos ou gargalhadas (o fato de que estes podem ser 

falsificados não desmente o fato de que sejam respostas involuntárias genuínas 

ao medo ou surpresa). Além disso, o gesto não é geralmente menos eficaz, e 

dependendo da situação pode mesmo ser até vantajoso, por exemplo, num 

ambiente de muito ruído ou onde seja importante que seja silenciosa, tal como na 
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caça. Outros desafios para a teoria do "primeiro os gestos" foram apresentados 

por pesquisadores em psicolinguística, incluindo David McNeill. 

 

7.   NEURÔNIO ESPELHO 

 

Em humanos, estudos de ressonância magnética funcional têm relatado 

encontrar áreas homólogas ao sistema de neurônios espelho no córtex frontal 

inferior, próximo à área de Broca, uma das regiões de língua hipotética do 

cérebro. Isto levou a sugestões de que a linguagem humana evoluiu a partir de 

um gesto de desempenho / compreensão do sistema presente em neurônios-

espelho. Os neurônios-espelho foram diz-se ter o potencial de fornecer um 

mecanismo de ação-compreensão, a imitação-aprendizado e a simulação do 

comportamento das outras pessoas. Esta hipótese é apoiada por alguns 

cytoarchitectonic homologias entre macaco área premotor F5 e área de Broca 

humano.. A marcha da expansão do vocabulário tem ligação com a capacidade 

das crianças de espelhar vocalmente via não-palavras e, assim, adquirir as novas 

pronúncias das palavras. Tal expressão por repetição ocorre automaticamente e 

de forma rápida e separadamente no cérebro para percepção da fala. 

 Além disso, tais imitações vocais podem ocorrer sem que haja 

compreensão, tais como em uma “sombra” de expressão oral discurso 

sombreamento and echolalia. Outra evidência para esta ligação vem de um 
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estudo recente em que a atividade cerebral de dois participantes foi medida 

usando “fMRI” enquanto eles estavam gesticulando palavras entre si usando 

gestos com as mãos, com num jogo de charada s - uma modalidade que alguns 

sugeriram poder representar o precursor evolutivo da linguagem humana. A 

análise dos dados usando a Casualidade de Granger revelou que o sistema de 

neurônios espelho do observador reflete de fato o padrão de atividade da 

atividade no sistema motor do remetente, apoiando a ideia de que o conceito 

motor associado às palavras é de fato transmitido de um cérebro para outro 

usando o sistema de espelho.. 

Deve ser notado que o sistema de neurônios-espelho parece ser 

inerentemente inadequado para desempenhar qualquer papel em na sintaxe, uma 

vez que esta propriedade definitória das línguas humanas, que é implementada 

na estrutura recursiva hierárquica, é como que aplainada em sequências lineares 

de fonemas tornando a estrutura recursiva não acessível a detecção sensorial 

 

8.   TEORIA DO BEBÊ 

 

Conforme a teoria do 'acalentar do bebê' de Dean Falk, interações vocais 

entre mães e recém-nascidos de hominídeos mais desenvolvidos desencadearam 

uma sequência de eventos que levaram, finalmente, às primeiras palavras dos 

nossos antepassados. A ideia básica é que na evolução das mães humanas é que, 
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ao contrário do que ocorria com os outros símios, aquelas não podiam se 

movimentar e buscar forragem os seus filhos se agarrando às suas costas. A falta 

de pelagem no caso humano deixava os bebês com dificuldade de se agarrar à 

mães. Frequentemente, portanto, as mães tinham que colocar seus bebês no chão. 

Assim, esses bebês precisavam se sentir seguros e ter certeza de que eles não 

estavam sendo abandonados. As mães teriam, então, respondido desenvolvendo 

aquela "linguagem para bebês”- um sistema de comunicação dirigida para 

crianças pequenas a qual incluía expressões faciais, linguagem corporal, toques, 

carícias, risos, cócegas e outras chamadas de contato emocionalmente 

expressivas. O argumento é que a linguagem de alguma forma se desenvolveu a 

partir de tudo isso. 

Os críticos alegam que, embora essa teoria possa explicar um certo tipo de 

'proto-linguagem' dirigida para bebês, pouco explica o problema realmente 

difícil, que é saber como surgiu uma linguagem sintática entre adultos de 

linguagem sintática. No entanto, nos seu livro “The Mental e Social Life of 

Babies”, o psicólogo Kenneth Kaye observou que nenhuma linguagem adulta 

utilizável poderia ter evoluído sem a comunicação interativa entre crianças muito 

pequenas e adultos. "Nenhuma sistema simbólico poderia ter sobrevivido de uma 

geração para a seguinte, se não pudesse ter sido facilmente adquirido por 

crianças pequenas nas condições normais da vida social". 

 

9.   GRAMÁTICA 
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A 'gramaticalização' é um processo histórico pelo qual palavras isoladas 

(verbos, substantivos) desenvolveram apêndices gramaticais (ex. preposições, 

sufixos, prefixos) que têm funções gramaticais mais especializadas. Um uso 

inicialmente 'incorreto', ao tornar-se aceito, leva a consequências imprevisíveis, 

provocando efeitos em cadeia e sequências de períodos de mudanças. 

Paradoxalmente, gramática evolui porque, em última análise, os seres humanos 

se importam menos com sutilezas gramaticais do que em fazer-se entender.[87] 

Sendo essa a forma como a gramática evolui hoje, conforme tal linha de 

pensamento, podemos legitimamente inferir princípios semelhantes no que terá 

ocorrido entre nossos ancestrais distantes, quando a gramática foi inicialmente 

estabelecida. 

A fim de reconstruir a transição evolutiva desde a forma de linguagem 

mais antiga para línguas com gramáticas complexas, é preciso saber quais 

sequências hipotéticas são plausíveis e que não são. A fim de transmitir ideias 

abstratas, o primeiro recurso de quem fala é usar imagens de algo concreto 

imediatamente reconhecível, muitas vezes com a implantação metáfora s 

enraizadas na experiência corporal compartilhada por muitos. Um exemplo 

conhecido seria o uso de termos concretos, como 'barriga' ou 'dorso' para 

transmitir significados abstratos como "dentro" ou "atrás". Igualmente 

metafórica é a estratégia de representar padrões temporais conforme modelos 
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espaciais. A gramaticalização é consistentemente unidirecional - do concreto 

para o significado abstrato, e não o contrário. 

Os teóricos da gramaticalização imaginam que as línguas eram no começo 

muito simples, consistindo talvez apenas substantivos.  Mesmo sob tal 

pressuposto teórico extremo, no entanto, é difícil imaginar o que uma inibição 

cognitiva teria realisticamente impedido as pessoas de usarem, p.ex:. - 'ferro' 

como se fosse um verbo, como fazemos em Português ("Vamos ferrar os cavalos 

'). Independentemente das sutilezas da gramática como entendem os 

profissionais em linguística as pessoas na vida real certamente teriam sempre 

podido usar seus substantivos como verbos ou seus verbos como substantivos 

conforme a ocasião. Em suma, enquanto uma língua formada só por substantivos 

possa parecer teoricamente possível, a teoria da gramaticalização indica que a 

mesma não pode ter permanecido assim estável por qualquer período de tempo. 

A Criatividade impulsiona a mudança gramatical. Isso pressupõe uma 

certa atitude por parte de quem ouve. Em vez de punir desvios de uso aceito, os 

ouvintes devem priorizar uma leitura imaginativa da mente. Não se deve tomar 

como certo essa postura cognitiva. Criatividade imaginativa - emitir um alarme 

quando nenhum leopardo estava presente, por exemplo - não é o tipo de 

comportamento que os macacos gostaria de receber ou agradecer. Criatividade e 

confiança são exigências incompatíveis; para primatas "maquiavélicos", como 

para os animais em geral, a necessidade primordial é demonstrar a 

confiabilidade. Se os seres humanos escaparem  dessas limitações, é porque 
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entre humanos, os ouvintes estão interessados principalmente nos estados 

mentais. 

Concentrar-se em estados mentais é aceitar ficções - habitantes da 

imaginação - como potencialmente informativos e interessantes. Pegue o uso da 

metáfora. A metáfora é, literalmente, uma declaração falsa. Pense da declaração 

de Romeo ", Julieta é o Sol! '. Julieta é uma mulher, não uma esfera de plasma 

no céu, mas os ouvintes humanos não são (não normalmente) pedantes 

insistentes numa detalhada precisão factual. Eles querem saber o que o falante 

tem em mente. Gramaticalização é algo essencialmente baseado na metáfora. 

Proibir o seu uso seria interromper a evolução da gramática e, por isso mesmo, 

excluir qualquer possibilidade de expressar o pensamento abstrato. 

Uma crítica a tudo isso é que enquanto a teoria da gramaticalização pode 

explicar a mudança linguística de hoje, não contempla satisfatoriamente o 

desafio realmente difícil - explicar a transição inicial da comunicação do estilo 

primata à linguagem como conhecemos. Ao contrário, a teoria pressupõe que a 

linguagem já existia. Como Bernd Heine e Tania Kuteva declaram: 

"Gramaticalização requer um sistema linguístico que já é usado regularmente e 

com frequência dentro de uma comunidade de falantes e é passado de um grupo 

de falantes para outro" Fora dos seres humanos modernos, tais condições não 

prevalecem. 
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10.   FALA E COMUNICAÇÃO 

 

Pode ser estabelecida uma distinção entre fala e linguagem. A linguagem 

não é necessariamente falada: ela pode, alternativamente, ser escrita ou 

sinalizada. A fala é um dentre uma série de diferentes métodos de codificação e 

transmissão de informação linguística, embora seja, sem dúvida, o mais natural. 

Alguns estudiosos veem a linguagem inicialmente como um 

desenvolvimento cognitivo e a sua 'externalização' para servir a propósitos 

comunicativos teria ocorrido mais tarde na evolução humana. De acordo com tal 

escola de pensamento, a característica fundamental que distingue a linguagem 

humana é a recursividade.[99] - Nesse contexto, a incorporação iterativa de 

frases dentro de frases. Outros estudiosos - nomeadamente Daniel Everett - 

negam que a recursividade é universal, citando algumas línguas ([língua [Pirarrã 

| Pirarrã]], por exemplo) que, supostamente, não possuem este recurso. 

A habilidade de fazer perguntas é considerada por alguns como algo que 

distingue linguagem de qualquer sistema não-humano de comunicação. Alguns 

primatas cativos (bonobos e chimpanzés), depois de ter aprendido a usar os 

sinais rudimentares para se comunicar com seus treinadores humanos, 

mostraram-se capazes de responder corretamente a questões complexas e 

solicitações. No entanto, eles não conseguiram perguntar até mesmo perguntas 

mais simples. Por outro lado, crianças humanas são capazes de pedir e fazer suas 
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primeiras perguntas (usando apenas entonação no período em que apenas 

balbuciam, muito antes de começar a usar estruturas sintáticas. Embora os bebês 

de diferentes culturas adquiram suas línguas nativas a partir do ambiente social, 

todas as línguas do mundo, sem exceção - tonal, não-tonal, entonações, sotaques 

- use desde muito cedo a "entonação" para “perguntas sim-não”. Esse fato é uma 

forte evidência da universalidade das entonações de perguntas. 

 

11.   DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 

 

Uma das habilidades intrigantes que os usuários da linguagem têm é a de 

alto nível de referência (ou dêixis), a capacidade de referir-se a coisas ou estados 

de ser que não são do domínio imediato de quem fala. Esta capacidade é muitas 

vezes relacionada com a teoria da mente, ou a consciência do outro como um ser 

como o autônomo com desejos e intenções individuais e intenções. Segundo 

Chomsky, Hauser e Fitch (2002), há seis aspectos principais nesse tal sistema de 

referência de alto nível: 

 

• Teoria da mente 

• Capacidade para adquirir representações conceituais não 

linguísticas, como a distinção objeto / tipo 

• Sinais vocais referenciais 
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• A imitação como um sistema racional, intencional 

• O controle voluntário sobre a produção de sinal como prova de 

comunicação intencional 

• representação Number 

 

 

11.1 TEORIA DA MENTE 

 

Simon Baron-Cohen (1999) argumenta que a chamada teoria da mente deve 

ter precedido o uso da linguagem, com base em evidências de uso das seguintes 

características, por volta de 40 mil anos atrás: uma comunicação intencional, 

reparo na comunicação falha, ensino, persuasão intencional, engano intencional 

engano, construção de planos e metas, compartilhamento intencional de foco ou 

tema, fingimento. Além disso, Baron-Cohen argumenta que muitos primatas 

mostram algumas, mas não todas, dessas habilidades. Uma pesquisa de Call e 

Tomasello em chimpanzés apoia isso, percebendo-se indivíduos entre os 

chimpanzés que parecem compreender que outros chimpanzés têm consciência, 

conhecimento e intenção, mas não parecem entender atitudes falsas. Muitos 

primatas mostram algumas tendências para uma teoria da mente, mas não 

completa como têm os seres humanos. 
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Em última análise, há algum consenso nesse campo de que uma teoria da 

mente é necessária para o uso da linguagem de uma teoria da mente. Assim, o 

desenvolvimento de uma teoria completa da mente entre os humanos foi um 

precursor necessário para o completo uso da linguagem. 

 

Números 

 

Em um estudo particular, ratos e pombos eram incentivados a apertar um 

botão por certo número de vezes para conseguir comida: Os animais 

apresentaram distinção muito precisa para números menores que quatro, mas 

com o aumento dos números, a taxa de erro aumentou. Matsuzawa (1985) tentou 

ensinar chimpanzés algarismos arábicos. A diferença entre primatas e humanos a 

esse respeito era muito grande, já que foram necessários milhares de testes para 

que os chimpanzés aprendessem os números 1-9 com cada número exigindo uma 

quantidade similar de tempo de treinamento; Ainda, depois de saber o 

significado de 1, 2 e 3 (e, por vezes, 4), as crianças compreendem facilmente o 

valor de maiores números inteiros usando uma função de sucessão (isto é, 2 é 1 

maior do que 1; 3 é 1 maior do que 2; 4 é 1 superior a 3; uma vez que o 4 é 

alcançado, parece a maioria das crianças tem um momento "a-ha!" e passam a 

entender qualquer número inteiro n é um número inteiro 1 maior do que a 

anterior. Simplificando, outros primatas aprendem o significado dos números, 
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um a um de forma semelhante a sua abordagem para outros símbolos 

referenciais, enquanto que as crianças aprendem o primeiro uma lista arbitrária 

de símbolos (1,2,3,4 ...) e, posteriormente, aprendem seus significados precisos.  

Esses resultados podem ser vistos como uma prova para a aplicação da 

"propriedade geradora de final em aberto" da linguagem na cognição numeral 

humana. 

Estruturas linguísticas 

 

Léxico e fonologia 

 

Hockett (1966) detalha uma lista de características consideradas essenciais 

para descrever a linguagem humana,[104] No domínio do princípio léxico-

fonológico, duas características dessa lista são os mais importantes: 

• Produtividade: os usuários podem criar e entender completamente 

novas mensagens. 

• Novas mensagens são livremente produzidas por mistura, a partir 

de analogias, ou transformando antigas. 

• A elementos novos ou velhos são atribuídas livremente novas 

cargas semânticas pelas circunstâncias e contexto. Isso significa 

que em todas as línguas, novas expressões surgem constantemente. 
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• Dualidade (de Padronização): um grande número de elementos 

significativos se origina de uma convenientemente pequeno 

número de elementos diferenciados independentes e sem sentido 

quando independentes. 

O sistema de som de uma língua é composto por um conjunto finito de 

itens fonológicos simples. De acordo com as regras fonostáticas específicas de 

uma determinada língua, esses itens podem ser recombinados e concatenadas, 

dando origem a uma morfologia e um léxico aberto. Uma característica 

fundamental da linguagem é que um simples conjunto finito de itens fonológicos 

dá origem a um sistema léxico infinito onde regras determinam a forma de cada 

item, e cujo significado está intimamente ligado com a forma. Sintaxe 

fonológica, então, é uma simples combinação de unidades fonológicas pré-

existentes. Relacionado a isso é outra característica essencial 

Certos elementos do princípio léxico-fonológico são conhecidos fora dos 

seres humanos. Enquanto todas (ou quase todas) têm sido documentadas de 

alguma forma no mundo natural, muito poucas coexistem na mesma espécie. O 

canto das aves, macacos cantantes e as canções de baleias, todos exibem sintaxe 

fonológica, combinando unidades de som em estruturas maiores, porém, 

desprovidas de maior ou novo significado. Certas espécies de primatas têm 

sistemas fonológicos simples com unidades referindo-se a entidades no mundo. 

No entanto, em contraste com os sistemas humanos, as unidades em sistemas 

destes primatas normalmente ocorrem isoladamente, revelando uma falta de 
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sintaxe léxica. Não há novas evidências que sugiram que os macacos de 

Campbell também exibem sintaxe léxical, combinando duas chamadas (uma 

chamada de alarme predador como um "boom", a combinação de que denota 

uma ameaça menor perigo), no entanto, ainda não está claro se este é algo léxicol 

ou um fenômeno morfológico. 

 

Pidgins e crioulos 

 

Pidgins são línguas significativamente simplificadas com apenas 

gramática rudimentar e um vocabulário restrito. Em suas fases iniciais os pidgins 

consistem principalmente de substantivos, verbos e adjetivos, com poucos ou 

nenhuns artigos, preposições, conjunções ou verbos auxiliares. Muitas vezes, a 

gramática não tem uma ordem fixa das palavras e as palavras não têm nenhuma 

inflexão. 

Se o contato é mantido entre os grupos que falam o pidgin por um longo 

período de tempo, os pidgins podem se tornar mais complexo ao longo de muitas 

gerações. Se os filhos de uma geração adotam o pidgin como sua língua nativa 

que se desenvolve em uma língua crioula, que se torna fixa e adquire uma 

gramática mais complexa, com fonologia fixa, sintaxe, morfologia, incorporação 

sintática, todas fixas. A sintaxe e a morfologia desses idiomas podem muitas 
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vezes têm inovações locais, obviamente, não derivados de qualquer um dos 

idiomas que as gerou. 

Os estudos de línguas crioulas em todo o mundo têm sugerido que eles 

exibem semelhanças notáveis na gramática e são desenvolvidas de maneira 

uniforme a partir de pidgins. Essas semelhanças existem mesmo quando suas 

línguas de origem. Além disso, desenvolvem tais similaridades, mesmo não 

havendo nenhum contato entre seus falantes. Similaridades incluem, por 

exemplo, a ordem das palavras SVO (sujeito-verbo-objeto]]. Mesmo quando as 

crioulos são derivados de línguas com uma ordem de palavras diferente, muitas 

vezes elas desenvolvem uma nova ordem das palavras, a SVO. As crioulas 

tendem a ter padrões de uso semelhantes para artigos definidos e indefinidos e as 

regras de movimento semelhantes para estruturas de frases, mesmo quando suas 

línguas-mãe não as tenha fazer. 

 

12.   CRONOLOGIA DA EVOLUÇÃO 

 

Linguagem primata 

 

Aqueles que estudam em campo os primatas dão informações úteis sobre a 

comunicação dos Hominidae na sua vida selvagem. A principal constatação é 
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que os primatas não-humanos, incluindo os grandes macacos, produzem 

chamadas que são classificáveis, em oposição a chamadas que podem ser 

diferenciadas categoricamente, com ouvintes que se esforcem para avaliar 

gradações sutis a partir de estados emocionais e corporais, de sinalizadores. 

Macacos acham extremamente difícil produzir vocalizações na ausência dos 

correspondentes estados emocionais. Em cativeiro, a alguns macacos foram 

ensinados formas rudimentares de uma linguagem de sinais. Também foram 

persuadidos a usar lexigramas - símbolos nos teclados de computador que não se 

assemelham graficamente às palavras correspondentes. Alguns macacos, como o 

conhecido bonobo Kanzi, têm sido capazes de aprender e usar centenas de 

lexigramas.[106][107] 

As áreas cerebrais de Broca e de Wernicke dos primatas são responsáveis 

por controlar os músculos da face, língua, boca e laringe, bem como pelo 

reconhecimento de sons. Primatas são conhecidos por fazer "chamadas vocais", e 

essas chamadas são geradas nos circuitos do tronco cerebral e do sistema 

límbico.[108] No entanto, “scanneamentos” no cérebro de chimpanzés modernos 

provaram que eles usam a área de Broca para suas conversas e há evidências de 

que os macacos quando ouvem conversas de outros macaco usam as mesmas 

regiões do cérebro que usam os seres humanos para essas funções. 

Na natureza, a comunicação do macaco vervet tem sido a mais estudada. 

Eles são conhecidos por fazer até dez vocalizações diferentes. Muitos dessas são 

usadas para avisar outros membros do grupo sobre a aproximação de predadores, 
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incluem uma "chamada de leopardo", uma "chamada de cobra" e uma "chamada 

de águia". Cada chamada desencadeia uma estratégia defensiva diferente nos 

macacos que ouvem o chamado e os cientistas foram capazes de obter respostas 

previsíveis dos macacos usando alto-falantes e sons pré-gravados. Outras 

vocalizações podem ser utilizadas para a identificação. Se um macaco bem 

jovem chama, sua mãe se volta para ele, mas outras mães vervet se volta, então, 

para a mãe desse bebê para ver o que ela vai fazer. 

Da mesma forma, os pesquisadores demonstraram que os chimpanzés (em 

cativeiro) usam diferentes "palavras" para referenciar diferentes alimentos. 

Foram gravadas vocalizações que os chimpanzés fizeram com referência, por 

exemplo, a uva, e, em seguida outros chimpanzés que apontaram para fotos de 

uvas quando ouviram o som gravado. 

 

Primeiros Homo 

 

Quanto a articulação, há consideráveis especulações sobre as capacidades 

linguísticas dos primeiros Homo (2,5 a 0,8 milhões anos atrás). 

Anatomicamente, alguns estudiosos acreditam que os recursos do bipedismo, 

que se desenvolveram no Australopithecus cerca de 3,5 milhões de anos atrás, 

teria trazido mudanças ao crânio, permitindo uma maior trato vocal em forma de 

L. A forma do trato e uma laringe posicionada relativamente abaixo no pescoço 
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são pré-requisitos necessários para muitos dos sons orais que os humanos fazem, 

principalmente vogais. 

Outros estudiosos acreditam que, com base na posição da laringe, nem 

mesmo os Neandertais tinham a anatomia necessária para produzir a gama 

completa de sons produzidos por humanos modernos. Foi anteriormente 

proposto que as diferenças entre Homo sapiens e o neandertalenses no trato 

vocal poderiam ser vistas em fósseis, mas a constatação de que o osso hioide de 

neandertalense era idêntica à encontrada no Homo sapiens , enfraqueceu essas 

teorias. Uma outra perspectiva considera que o abaixamento da laringe é 

irrelevante para o desenvolvimento da fala. 

O termo proto-língua, conforme definido pelo linguista Derek Bickerton, é 

uma forma primitiva de comunicação na qual faltam: 

• Uma sintaxe plenamente desenvolvida 

• Tempo, aspecto, verbos auxiliares, etc 

• Um vocabulário de classe fechada (ou seja, não-léxicol) 

 

Ou seja, uma etapa na evolução da linguagem em algum tempo entre a 

língua grande macaco e a linguagem humana moderna totalmente desenvolvida 

moderna. Bickerton (2009) coloca a primeira emergência de tal proto-língua com 

a primeira aparição do Homo, e associa seu surgimento à pressão de adaptação 
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comportamental para a construção ou desativação de “nichos” enfrentadas pelo 

Homo habilis. 

Características anatômicas, como o trato vocal em forma de L foram 

evoluindo continuamente e não surgiram subitamente. Por isso, é mais provável 

que o Homo habilis e o Homo erectus durante o baixo Pleistoceno tiveram 

alguma forma de comunicação intermediária entre a dos humanos modernos e a 

dos outros primatas. 

 

Homo sapiens arcaico 

 

Steven Mithen propôs o termo Hmmmmm para o sistema pré-linguístico 

de comunicação usado pelo Homo arcaico, começando com o Homo ergaster e 

atingindo o maior sofisticação no médio Plestoceno com o Homo 

heidelbergensis e Homo neanderthalensis. Hmmmmm é um acrônimo para 

holístico (não-composicional),manipulativo (declarações são comandos ou 

sugestões, não afirmações descritivas),multi - m odal (acústico, bem como 

gestual e mimético), musical]], e m imético'. 

 

Homo heidelbergensis 
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O H. heidelbergensis foi um aparentado bem próximo (mais provável um 

descendente migratório) do Homo ergaster. O H. ergaster, conforme alguns 

especialistas acreditam, teria sido o primeiro hominídeo a fazer vocalizações 

controladas, possivelmente imitando vocalizações animais,[120] e o H. 

heidelbergensis teria desenvolvido uma cultura mais sofisticada e prosseguido a 

partir daí e desenvolvido uma primeira forma de linguagem simbólica. 

 

Homo neanderthalensis 

 

A descoberta em 1989 em Kebara (Israel) de um osso hióide de um 

Neanderthal sugere que esses hominídeos podem ter sido anatomicamente 

capazes de produzir sons semelhantes aos humanos modernos. O nervo 

hipoglosso, que passa através do canal do osso, controla os movimentos da 

língua e tem um tamanho que em hipótese poderia prover habilidades de fala. 

No entanto, embora os neandertais pudessem ter sido anatomicamente 

capazes de falar, Richard G. Klein em 2004 expressou dúvidas sobre sua 

capacidade de falar uma linguagem totalmente moderna. Suas dúvidas se 

baseiam em grande parte no registro fóssil de humanos arcaicos e seus conjuntos 

de ferramentas de pedra. Mesmo 2000 mil anos após o surgimento do Homo 

habilis, a tecnologia das ferramentas de pedra de hominídeos mudou muito 

pouco. Klein, que trabalhou extensivamente em ferramentas de pedra antigas, 
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descreve essas ferramentas de pedra bruta dos humanos arcaicos como 

impossíveis de serem classificáveis em categorias com base nas suas funções e 

os relata que os neandertais parecem ter tido pouca preocupação com a forma 

final das ferramentas. Klein argumenta que o cérebro Neanderthal pode não ter 

atingido o nível de complexidade exigido para a fala moderna, mesmo que o 

aparato físico para a produção de conversas fossei bem desenvolvido. A questão 

do nível de sofisticação cultural e tecnológica do Neanderthal permanece 

controversa. 

 

Homo sapiens 

 

Amostras de fósseis de hominídeos com a atual anatomia humana datam 

de 195 mil anos atrás e foram encontradas na Etiópia. Mesmo que tenham os 

mesmos traços anatômicos do homem de hoje, as evidências arqueológicas 

apresentam pouca indicação sobre seu comportamento ser muito diferente 

daquele de seu antecessor, o Homo heidelbergensis. Eles mantiveram as mesmas 

ferramentas de pedra da cultura Acheulana e caçavam com menos eficiência do 

que os homens do pleistoceno tardio.. 

O desenvolvimento do comportamento totalmente moderno no Homo 

sapiens não compartilhado com o Homo neanderthalensis ou qualquer outra 

variedade de Homo, é datado de cerca de 70.000 a 50.000 anos atrás. 
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O desenvolvimento de ferramentas mais sofisticadas construídas pela 

primeira vez a partir de mais de um tipo de material (Ex.: osso ou chifre) e 

classificáveis em diferentes categorias de função (pontas de flecha e lanças, 

ferramentas para gravar, lâminas de faca, ferramentas de perfuração) é algo 

muitas vezes é tomado como prova da presença de linguagem totalmente 

desenvolvida, supostamente necessária para o ensino dos processos de fabricação 

para a prole. 

Jared Diamond identifica o maior passo na evolução da linguagem no 

progresso a partir de algo com jeito de um primitivo pidgin de comunicação para 

algo como uma língua crioula, até uma linguagem com toda a gramática e 

sintaxe das línguas modernas. 

Alguns estudiosos acreditam que esse passo só poderia ter sido feito com 

alguma mudança biológica no cérebro, tal como uma mutação. Tem sido 

sugerido que um gene, tal como Foxp2, pode ter sofrido uma mutação 

permitindo que os humanos se comunicassem. No entanto, estudos genéticos 

recentes têm mostrado que neandertalenses partilhavam o mesmo alelo Foxp2 

com o H. sapiens.[127] É, portanto uma mutação não exclusiva do ' H. sapiens. 

Em vez disso, isso indica que esta mudança genética antecede o Neanderthal - H. 

sapiens dividida. 

E ainda há debates consideráveis sobre se a linguagem se desenvolveu 

gradualmente ao longo de milhares de anos ou se apareceu de repente. 
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As áreas de Broca e Wernicke do cérebro dos primatas são muito 

parecidas com as correspondentes do cérebro humano, a primeira área sendo 

envolvida em muitas tarefas cognitivas e perceptivas, a capacidade para 

competências linguísticas vindo da segunda. Os mesmos circuitos discutidos no 

tronco cerebral dos primatas estão no sistema de controle de sons não-verbais em 

humanos (rir, chorar, etc), o que sugere que o centro da linguagem humana é 

uma modificação de circuitos neurais comum a todos os primatas. Essa 

modificação e sua habilidade para a comunicação linguística parece ser exclusiva 

dos humanos, o que implica que o órgão para linguagem teria se derivado depois 

da linhagem humana ter se separado daquela dos primatas (chimpanzés e 

bonobos). 

De acordo com a hipótese da origem do homem moderno fora da África 

há cerca de 50 mil anos atrás, um grupo de seres humanos deixou a África e 

passou a habitar o resto do mundo, incluindo Austrália e as Américas, que nunca 

tinha sido habitada por hominídeos arcaicos. Alguns cientistas acreditam que o 

Homo sapiens não deixou a África antes disso, porque ainda não tinha atingido a 

cognição e linguagem modernas e, consequentemente, não tinham as habilidades 

ou quantidade necessários para migrar. Porém, dado o fato de que o Homo 

erectus conseguira deixar o continente africano muito mais cedo (sem uso 

extensivo da linguagem, ferramentas sofisticadas, nem modernidade anatômica), 

as razões pelas quais os humanos anatomicamente modernos permaneceram na 

África por um longo período permanecem obscuros. 



43 

 

 

13.   CENÁRIOS BIOLÓGICOS 

 

Todas as populações humanas possuem linguagem. Isso inclui as 

populações, como, por exemplo, o aborígine tasmaniano e o habitante das Ilhas 

Andamão, povos que podem ter ficado isolados dos continentes do Velho Mundo 

por até 40.000 anos. 

A monôgenese linguística é a hipótese de que havia uma única proto-

língua, às vezes chamada de língua proto-humana, a partir do qual todas as 

outras línguas faladas pelos humanos descendem. (Isso não se aplicaria a 

quaisquer das línguas de sinais, que são conhecidos por surgir de forma 

independente com bastante frequência) Se a suposição de uma língua "proto-

humana" fosse aceita, a data poderia ser colocado em qualquer desde 200 mil 

anos atrás (idade do Homo sapiens) e 50.000 anos atrás (idade da modernidade 

comportamental) 

A primeira tentativa científica séria para estabelecer a realidade de 

monogênese foi de Alfredo Trombetti, em seu livro L'Unità d'origine del 

linguaggio, publicado em 1905.[119]p. 263 Trombetti estimou que o ancestral 

comum dos idiomas existentes tinha sido falado entre 200 mil e 100.000 anos 

atrás.. 



44 

 

A ideia da monogênese foi abandonada por muitos linguistas no final do 

século XIX e início do século XX, quando a doutrina da poligenismo das raças 

humanas e de suas línguas. 

O mais conhecido defensor da monogênese nos Estados Unidos em 

meados do século XX foi Morris Swadesh. Ele foi pioneiro em dois métodos 

importantes para a investigação de relações profundas entre as línguas, a 

lexicoestatística e glotocronologia. 

A hipótese multirregional implicaria que a linguagem moderna evoluiu de 

forma independente em todos os continentes, uma proposição considerada 

implausível pelos proponentes da monogênese. 

 

14.   FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS 

 

A laringe descendente era vista antigamente como uma estrutura única do 

trato vocal humano, sendo essencial para o desenvolvimento da fala e da 

linguagem. No entanto, essa característica foi encontrada em outras espécies, 

incluindo alguns mamíferos aquáticos e grandes cervídeos. A laringe tem sido 

observada descendo durante as vocalizações em cães, cabra s e jacarés. Nos seres 

humanos, a laringe descendo estende o comprimento do trato vocal e expande a 

variedade de sons que podem ser produzidos. 
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A laringe mais abaixo tem funções não linguísticas, bem como, 

possivelmente, sirva para aparentar o tamanho aparente de um animal .  Assim, 

embora a laringe tenha um papel importante na produção de fala, expandindo a 

variedade de sons que humanos podem produzir, pode não ter evoluído 

especificamente para esta finalidade, tal como foi sugerido por Jeffrey laitman, e 

como disseram Hauser, Chomsky e Fitch (2002), poderia ser um exemplo de 

uma pré-adaptação. 

 

15.   HISTÓRIA 

 

Religião e mitologia 

 

A busca pela origem da linguagem tem uma longa história enraizada na 

mitologia. A maioria das mitologias não credita aos seres humanos a invenção da 

linguagem, mas falaram de uma língua divina antecedendo a linguagem humana. 

Línguas místicas usadas para se comunicar com os animais ou espíritos, como 

uma linguagem dos pássaros, também são comuns, e foram de particular 

interesse durante a Renascença. 

Vāc a deusa hindu da fala, ou o "discurso personificado". Como brahman , 

a "expressão vocal sagrada", ela tem um papel cosmológico como a "Mãe dos 
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Vedas". A história dos Astecas sustenta que apenas um homem, Coxcox, e uma 

mulher, Xochiquetzal, sobreviveram, tendo flutuado em um pedaço de casca de 

árvore. Eles se encontraram em terra e geraram muitas crianças que eram depois 

de nascidas incapazes de falar, mas, posteriormente, com a chegada de uma 

pomba foram dotadas de linguagem, embora cada uma tivesse sido dada uma 

língua diferente, de modo que elas não podiam entender uma a outra. 

Tais fontes de misticismo podem ser entendidas como tendo sido 

desenvolvidas em analogia com a noção de que os destinos foram consequência 

de caprichos dos deuses, da natureza, etc. A linguagem historicamente foi 

considerada algo legado de divindade, da mesma forma que as culturas em geral. 

Como o mistério por trás de como culturas desapareceu com o avanço 

tecnológico também isso ocorreu com a noção de linguagem como algo dado 

pela divindade, lentamente dissipar. 

Nas escrituras hebraico-aramaicas, está escrito no Gênesis, capítulo 11, 

que mais de 4000 anos atrás, de acordo com a cronologia, Jeová / Yahweh 

confundiu as línguas da humanidade, espalhando-os por todo o mundo, fazendo 

com que todos falassem línguas diferentes. Isso explicaria por que há tanta 

dificuldade em encontrar a origem da linguagem para aqueles que rejeitam a 

Bíblia como a palavra inspirada de Deus. 
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Experimentos históricos 

 

História contém uma série de narrativas sobre pessoas que tentaram 

descobrir a origem da linguagem por experimentos. O primeiro conto foi dito por 

Heródoto nas suas Histórias. Ele relata que o Faraó Psamético I ( século VII aC) 

tinha duas crianças criadas por um pastor, com as instruções que ninguém 

deveria falar com eles, mas que o pastor deveria alimentá-los e cuidar deles 

enquanto ouviria para verificar o que diziam, suas primeiras palavras. Quando 

uma das crianças gritou "bekos" com os braços estendidos, o pastor concluiu que 

a palavra era [língua frígia] porque esse era o som do termo frígio palavra para 

pão'. Disso Psamético concluiu que a primeira língua do mundo era o frígio. Diz-

se que o rei Jaime V da Escócia tentou uma experiência semelhante e que achava 

que seus filhos deveriam ter falado a língua hebraica. Tanto o monarca medieval 

Frederico II da Germânia como Akbar também teriam tentado experimentos 

semelhantes e as crianças envolvidas nestes experimentos não falaram. 
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MÓDULO II – DESENVOLVIMENTO DA FALA 

 

16.   CONTRIBUIÇÕES DE PIAGET, VYGOTSKY E MATURANA 

 

Discorrer a respeito do processo de aquisição e desenvolvimento da 

linguagem requer um conhecimento prévio acerca dos processos de pensamento. 

Isto é, exige uma compreensão a relativa à capacidade de simbolizar e da 

formação dos conceitos. Esses processos foram bastante estudados por autores 

como, por exemplo, Piaget (2007,1967) e Vygotsky (2007,1998), e embora 

explicitem significativas divergências entre si, um fator comum pode ser 

identificado em suas concepções relativas ao desenvolvimento cognitivo 

(pensamento e linguagem), que é a importância das ações exercidas e/ou 

“sofridas” por um indivíduo em relação a si mesmo e ao contexto em que vive, e 

o impacto de tais ações no curso do desenvolvimento de processos psicológicos 

básicos (atenção, memória, pensamento, linguagem), e em todo o processo do 

desenvolvimento humano.1 

                                                           
1 Aquisição e desenvolvimento da linguagem: contribuições de piaget, vygotsky e maturana. Josete 

Barbosa Miranda, Luciana Xavier Senra. 2012. 
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Tendo em vista esse panorama geral concernente aos processos de 

pensamento, importa ressaltar que este artigo tem como objetivo evidenciar 

algumas características e implicações do processo de aquisição e 

desenvolvimento da linguagem, a partir de uma breve revisão de literatura sobre 

o referido processo em alguns textos originais e/ou traduzidos de cada um dos 

autores citados, a fim de explicitar aspectos essencialmente humanos como o uso 

e o domínio de um sistema linguístico em atos de pensamento e fala ou em atos 

de significação.2 

De acordo com Atkinson, Atkinson, Smith, Bem e Nolen-Hoeksema 

(2002) a linguagem é o uso organizado e combinado de palavras para fins de 

comunicação, principalmente, do pensamento. Para o autor, a linguagem tem 

caráter universal, pertence à espécie humana, o que possibilita que as pessoas 

sejam capazes de dominar e usar um sistema linguístico bastante complexo.3 

A utilização da linguagem possui dois aspectos: um de produção e um de 

compreensão. Produzir linguagem significa partir de um pensamento que de 

alguma maneira é traduzido numa oração e expressado através de sons. 

Compreender parte da audição de sons, atrelar significado a estes sons na forma 

de palavras que consistem na criação de uma oração para posteriormente 

extrairmos significados dela. Ambos aspectos compõem o processo de aquisição 

da linguagem e apresentam os níveis da sintaxe, da semântica e da fonologia, 

                                                           
2 idem 
3 Aquisição e desenvolvimento da linguagem: contribuições de piaget, vygotsky e maturana. Josete 

Barbosa Miranda, Luciana Xavier Senra. 2012. 
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que envolvem, respectivamente, as unidades de oração, a transmissão de 

significados e os sons da fala (Atkinson et al, 2002).4 

Contudo, é importante salientar que a linguagem não consiste apenas na 

comunicação e transmissão de ideias pelas palavras, que são cruciais no 

desenvolvimento cognitivo, mas também na comunicação não verbal, isto é, em 

gestos e as ações, movimentos que expressam emoções sociais (Papalia & Olds, 

2000).5 

 As mesmas autoras, ao explanarem a respeito do desenvolvimento da 

linguagem afirmam que antes das primeiras palavras serem pronunciadas há uma 

fase denominada pré-linguística. Esta fase é caracterizada pela emissão de sons 

que progridem do choro e da produção de fones como “ahhh” ou “gritinhos”, 

para os balbucios, gestos e imitação de sons embora não haja compreensão dessa 

imitação. Há um repertório de sons sequenciados em padrões que soam como 

linguagem, mas que parecem não possuir significado. Ao longo desse período os 

bebês desenvolvem a habilidade de reconhecimento e de compreensão dos sons 

da fala e a capacidade de utilização de gestos com significado, e apenas no final 

do primeiro ano dizem a primeira palavra. Vale ressaltar que a fase pré 

linguística é rica em expressão emocional.6 

                                                           
4 idem 
5 idem 
6 Aquisição e desenvolvimento da linguagem: contribuições de piaget, vygotsky e maturana. Josete 

Barbosa Miranda, Luciana Xavier Senra. 2012. 

 



51 

 

Piaget e Vygotsky: divergências e aproximações para a compreensão da 

aquisição e desenvolvimento da linguagem 

Como já dito antes, em razão da linguagem ter a finalidade também de 

comunicar principalmente o pensamento, Piaget (1967), com os estudos 

referentes à gênese do conhecimento, evidencia também aspectos relativos à 

aquisição e desenvolvimento da linguagem. Segundo ele, a linguagem não é 

suficiente para explicar o pensamento, uma vez que o mesmo tem raízes na ação 

e nos mecanismos sensório-motor, os quais, para o autor, são mais significativos 

que o fator linguístico. Porém,7 

 

[...] não é menos evidente que quanto mais refinadas as 

estruturas do pensamento, mais a linguagem será necessária 

para complementar a elaboração delas. A linguagem, 

portanto, é condição necessária, mas não suficiente para a 

construção de operações lógicas. Ela é necessária, pois sem 

o sistema de expressão simbólica que constitui a linguagem, 

as operações permaneceriam no estado de ações sucessivas, 

sem jamais se integrar em sistemas simultâneos ou que 

contivessem, ao mesmo tempo, um conjunto de 

transformações solidárias. Por outro lado, sem a linguagem 

as operações permaneceriam individuais e ignorariam, em 

                                                           
7 idem 
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consequência, esta regularização que resulta da troca 

individual e da cooperação (Piaget, 1967, p. 92). 

 

De um modo geral, em relação aos tipos de fala, que é uma das 

manifestações da linguagem, vale ressaltar a fala privada. Papalia e Olds (2000) 

afirmam que ela é referente à fala consigo mesmo, sem a função de comunicar. 

Essas autoras apresentam as concepções de Piaget e de Vygotsky relativas a este 

tipo de fala, e afirmam que enquanto para Piaget ela é denominada egocêntrica 

pelo fato de a função simbólica não estar plenamente desenvolvida e, com isso, 

fazer com que palavras e ações representadas por palavras não sejam 

distinguidas; Vygotsky a concebe como elo de integração entre linguagem e 

pensamento, pois, à medida que ela aumenta no curso do desenvolvimento, a 

criança torna-se capaz de orientar e dominar ações, só desaparecendo quando o 

mesmo processo é feito silenciosamente.8 

Nos estudos referentes às raízes genéticas do pensamento e da linguagem, 

ao descrever os experimentos que realizou, Vygotsky (1998) compara tais 

estudos àqueles realizados por Piaget. De acordo com Vygotsky (1998) há 

divergências entre eles, sobretudo no que concerne às funções da fala 

egocêntrica. Enquanto para este autor a fala egocêntrica deve ser concebida a 

partir da compreensão da função primordial da fala, que é o contato social e a 

                                                           
8 Aquisição e desenvolvimento da linguagem: contribuições de piaget, vygotsky e maturana. Josete 

Barbosa Miranda, Luciana Xavier Senra. 2012. 
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comunicação, e que sua função consiste na transferência dos modos sociais e 

cooperativos de conduta para o âmbito das funções psíquicas superiores e 

pessoais; para Piaget, esse tipo de fala não objetiva comunicação, caracteriza-se 

por ser uma fala consigo mesmo desprovida de intencionalidade, e sem qualquer 

funcionalidade útil para o comportamento da criança.9 

A fim de que se possa compreender essa concepção divergente dos dois 

autores, é importante salientar que para Vygotsky (1998) o desenvolvimento da 

fala segue o curso das demais operações mentais, as quais ocorrem em quatro 

estágios: (a) estágio natural ou primitivo, que corresponde à fala pré-intelectual e 

ao pensamento pré-verbal; (b) estágio da psicologia ingênua, no qual acontece o 

exercício da inteligência prática em virtude da experiência da criança com as 

propriedades físicas do seu corpo e dos objetos que a circundam; (c) estágio das 

operações com signos exteriores usados como auxiliares na solução de 

problemas, caracterizado pela fala egocêntrica; e (d) estágio do crescimento 

interior. Neste, as operações externas se interiorizam e passam por mudança no 

processo, a criança passa a operar com relações intrínsecas e signos interiores.10 

Segundo Vygotsky (1998), os estudos desses estágios permitiram concluir 

que a medida em que as crianças se desenvolvem, dirigindo sua fala para 

comunicações específicas com os outros como, por exemplo, pedir comida ou 

brinquedo, elas começam a dirigir a fala para si mesmas, levando à 
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internalização de palavras e à constituição da fala interior. Esta, por sua vez, 

envolve pensamentos verbais norteadores do comportamento e da cognição, 

processo fundamental no desenvolvimento e funcionamento psicológico 

humano, logo, na construção do conhecimento.11 

Papalia e Olds (2000), ao discorrerem a respeito dos aspectos da 

linguagem, mencionam que as crianças ao adquirirem a capacidade de 

representar, começam a formar e utilizar conceitos e a compartilhá-los com 

adultos. Segundo as autoras, as crianças, em função do contexto em que vivem, 

rapidamente aprendem palavras por meio de um mapeamento que logo as 

possibilitam absorver um significado, embora ele seja usado de maneira 

generalizada para quaisquer objetos, espaço e tempo. Isto é, uma criança, 

inicialmente, pode referir-se à diversos tempos futuros com a palavra amanhã, 

em razão de a interpretação ainda ser bastante literal, o que faz a criança 

assimilar um significado distinto daquele pretendido.12 

No curso do desenvolvimento, esta criança realiza com recorrência o 

referido mapeamento, o qual a possibilita lançar mão do uso de metáfora. Em 

outras palavras, o referido mapeamento viabiliza a utilização de uma figura de 

linguagem em que palavra ou frase designadoras de uma coisa são aplicadas à 

outra. A recorrência do uso desta figura fornece à criança a capacidade 
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necessária para a aquisição de vários tipos de conhecimento (Papalia & Olds, 

2000).13 

Por seu curso, Oliveira (1992) faz alguns apontamentos referentes ao 

processo de formação de conceitos investigado por Vygotsky em seus estudos 

acerca da origem e dos tipos de fala. Através desses apontamentos a autora 

coloca que14 

 

[...] a linguagem humana, sistema simbólico fundamental na 

medição entre sujeito e objeto de conhecimento, tem, para 

Vygotsky, duas funções básicas: a de intercâmbio social e a 

de pensamento generalizante. Isto é, além de servir ao 

propósito de comunicação entre indivíduos, a linguagem 

simplifica e generaliza a experiência, ordenando as 

instâncias do mundo real em categorias conceituais cujo 

significado é compartilhado pelos usuários dessa 

linguagem. Ao utilizar a linguagem para nomear 

determinado objeto estamos, na verdade, classificando esse 

objeto numa categoria, numa classe de objetos que têm em 

comum certos atributos. A utilização da linguagem 
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favorece, assim, processos de abstração e generalização. 

(Oliveira, 1992, p. 27). 

 

Ao considerar que a linguagem consiste num sistema simbólico que 

estabelece mediação entre o sujeito e seu objeto de conhecimento, Oliveira 

(1992), ao citar Vygotsky, afirma que as palavras, enquanto signos mediadores 

das relações do indivíduo com o mundo, são generalizações. Cada palavra 

refere-se a uma classe de objetos, constitui-se num signo e numa forma de 

representação da categoria de objetos e de conceitos. De acordo com a autora, os 

conceitos são construções culturais internalizadas pelos indivíduos no curso do 

processo de desenvolvimento, e são definidos por atributos estabelecidos pelas 

características dos elementos localizados e selecionados no mundo real, no 

universo da cultura. Nesta concepção, é a cultura na qual um sujeito se 

desenvolve que fornece os significados, permitindo ao indivíduo ordenar o real 

em categorias e conceitos.15 

Papalia e Olds (2000) salientam em relação ao exposto acima, que as 

crianças, ao longo do desenvolvimento, se tornam mais competentes na 

comunicação à medida que dominam as palavras, as frases e a gramática, o que 

revela a existência de uma ligação entre a forma e a função da fala. Essa ligação 

evidencia seus aspectos pragmático e social. O primeiro aspecto envolve 
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conhecimentos práticos para fins comunicativos inclusive no sentido de adequar 

os comentários à perspectiva do ouvinte; o segundo, constitui todas as 

características do conhecimento pragmático e compõe a fala socializada, a qual 

pretende ser compreendida pelo ouvinte.16 

É importante ressaltar que Papalia e Olds (2000) enfatizam a 

interpretação feita por Vygotsky a respeito da fala privada, principalmente por se 

basearem em pesquisas que deram sequencia aos estudos realizados por ele. 

Essas autoras mencionam que a compreensão deste tipo de fala tem relevância 

significativa no contexto escolar, pois falar ou sussurrar consigo mesmo 

evidencia ou pode evidenciar a tentativa da criança de resolver um problema e, 

por isso, ainda necessita pensar em voz alta.17 

No que concerne ao tipo supracitado de fala e sua função, Vygotsky 

(1998) afirma que a fala exterior dá origem à interior (privada). Em outros 

termos, as mudanças estruturais e funcionais acumuladas e ocasionadas pela fala 

exterior e pela diferenciação das funções social e egocêntrica da fala, 

possibilitam o desenvolvimento da fala interior, a qual constitui a gênese da 

formação dos conceitos. Essa formação, segundo o autor, tem início na infância. 

Entretanto, as funções intelectuais combinadas de maneira específica, que 

compõem a base psicológica desta formação, são configuradas e desenvolvidas 
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apenas na puberdade. As formações intelectuais que se aproximam daquelas dos 

conceitos verdadeiros estão por surgir.18 

Vygotsky (1998) concebe o homem e seu desenvolvimento numa 

perspectiva sócio-cultural. Contudo, referindo-se aos estudos experimentais da 

formação dos conceitos, o autor afirmou que “[...] a tarefa cultural, por si só, não 

explica o mecanismo de desenvolvimento em si, [...]” (Vytotsky, 1998, p.73). 

Por meio desta afirmativa explicitou a necessidade de compreender o 

desenvolvimento de um indivíduo de maneira global. Noutras palavras, salientou 

o quão importante é verificar todas as funções implicadas nesse processo, as 

quais continuamente são construídas, reconstruídas e incorporadas à uma já 

existente ou nova estrutura, porque durante a formação dos conceitos este 

indivíduo aprende “[...] a direcionar os próprios processos mentais com a ajuda 

de palavras e signos [...]” (p.74), mesmo que a capacidade de regulação de ações 

por meio de auxiliares seja plena apenas na adolescência.19 

Durante o processo de formação de conceitos, antes do período da 

adolescência, a criança transita por alguns estágios. Esses estágios são 

compreendidos pelos momentos que partem da agregação desorganizada de 

objetos, para um conglomerado vago e sincrético de objetos isolados, até a 

composição do grupo, quando ocorre uma organização também sincrética do 

campo visual da criança. Nestes períodos, o significado passa por uma espécie de 

transição, uma vez que, inicialmente, “[...] revela uma extensão difusa e não 
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direcionada do significado do signo (palavra artificial) a objetos naturalmente 

não relacionados entre si [...]” (Vygotsky, 1998, p.74).20 

Posteriormente, a criança passa à etapa do pensamento por complexos. 

Neste modo de pensamento, os componentes estão ligados de maneira concreta e 

factual, isto é, ainda há carência de abstração e de lógica. O pensamento por 

complexos envolve cinco tipos básicos de complexos: (a) associativo, que se 

baseia em relações de semelhança ou diferenças percebidas entre as coisas; (b) 

coleções, uma combinação de objetos ou impressões concretas proporcionada 

pela experiência prática; (c) cadeia: uma conexão dinâmica e consecutiva de elos 

isolados numa só corrente, com a emissão de significados de um elo para outro 

(a formação em cadeia denota a gênese concreta e factual do pensamento por 

complexos); (d) difuso, o qual caracteriza-se pela fluidez do próprio atributo que 

une os seus elementos. Nele, conjuntos de imagens ou objetos perceptualmente 

concretos são construídos através de ligações difusas e indeterminadas; e, por 

fim, (e) o pseudoconceito. Este complexo constitui a ponte entre complexos e o 

estágio final e mais alto do desenvolvimento da formação de conceitos. Além 

disso, neste tipo, “[...] a generalização formada na mente da criança, embora 

fenotipicamente semelhante ao conceito dos adultos é psicologicamente muito 
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diferente do propriamente dito; em sua essência, ainda é um complexo.” 

(Vygotsky, 1998, p.82).21 

Nesse sentido, a construção gradativa de complexos e de significados das 

palavras através da manipulação de objetos agrupados é feita pelas crianças de 

acordo com suas preferências. Isso evidencia a característica ativa que elas 

possuem para originar generalizações, cujo percurso é apontado pela linguagem 

com seus significados estáveis e permanentes, mesmo que haja interferências da 

fala de um adulto. (Vygotsky, 1998).22 

Ainda em referência ao pensamento por complexos, é importante destacar 

que o autor citado acima o considerava fundamental em razão de a história da 

linguagem evidenciá-lo como a base do desenvolvimento linguístico. Em relação 

a este desenvolvimento e de acordo com a linguística, ele afirma que ocorre uma 

distinção entre o significado de uma palavra ou expressão e o seu referente, ou 

seja, pode haver diversos referentes para um só significado. A título de exemplo, 

o autor coloca que se nos referirmos ao vitorioso de Jena ou ao derrotado de 

Waterloo, estamos nos reportando à mesma pessoa com expressões que trazem 

significados distintos. No entanto, é nesse sentido que “[...] as palavras da 

criança e do adulto coincidem quanto aos seus referentes, mas não quanto aos 

seus significados.”. (Vygotsky, 1998, p. 91). Aos poucos, acontecem, 

necessariamente, transferências de significados que constituem, além de 
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indicativas do pensamento por complexos, a regra no desenvolvimento da 

linguagem, e, obviamente, no percurso de formação dos conceitos desde a fase 

mais primitiva dos conceitos potenciais, até os conceitos espontâneos, 

verdadeiros e científicas, no qual a palavra ocupa lugar central.23 

Diante disso, Vygotsky (1998, p. 104) aponta que “[...] O 

desenvolvimento dos conceitos, ou dos significados das palavras, pressupõe o 

desenvolvimento de muitas funções intelectuais: atenção deliberada, memória 

lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar.”.24 

As referidas funções, segundo o mesmo autor, não podem ser dominadas 

apenas por meio de aprendizagem inicial. Este processo envolve aprendizagem 

contínua, durante todo o curso do desenvolvimento, sobretudo quando a criança 

está em idade escolar, pois ela passa a perceber os seus próprios processos 

psíquicos enquanto processos significativos, o que a habilita a conceber as coisas 

sob uma nova forma e a criar novas possibilidades de manipulá-las.25 

Através do estabelecimento de uma relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento, verifica-se que o desenvolvimento da linguagem oral e da 

escrita diferem entre si. De acordo com ele, neste processo estão envolvidos as 

etapas de compreensão do significado figurado, a influência da gramática sobre o 

desenvolvimento mental e “[...] a compreensão das relações no estudo das 
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ciências sociais e naturais.” (Vygotsky, 1998, p. 122), o que promove a citada 

diferença. Considerando isso, o autor salienta que a linguagem escrita difere 

tanto estrutural quanto funcionalmente da linguagem oral por exigir um nível de 

abstração com o qual a criança possa se desligar do aspecto sensorial da fala e 

substituir palavras por imagens de palavras; isto é, exige uma capacidade de 

representação simbólica ainda mais sofisticada. 

A capacidade de representação simbólica exigida pela linguagem escrita 

explicita a relação que esta variação da linguagem estabelece com a fala interior 

e com a oral, ambas constituintes da linguagem como um todo. A escrita segue o 

curso da fala interior, a qual é precedida pela fala oral, que por sua vez 

permanece em posição intermediária em relação àquelas. A fala interior é 

condensada e abreviada, é predicativa e conhecida pelo sujeito que pensa, 

enquanto a escrita deve possuir o caráter explicativo para se fazer inteligível. Por 

um processo de transição a fala interior (compacta) passa à oral (detalhada) 

através de uma semântica deliberada, isto é, uma “[...] estruturação intencional 

da teia de significado.” (Vygotsky, 1998, p. 124).26 

Com essas observações referentes aos tipos de fala – oral, interior e escrita 

– no decorrer do desenvolvimento, especialmente no período escolar, Vygotsky 

(1998) constatou não somente que a gramática e a escrita contribuem para o 

desenvolvimento da fala, como também que o aprendizado precede o 

desenvolvimento, mas não em relação às bases psicológicas que o sustentam. O 
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que acontece de maneira contínua é uma interação e uma contribuição de/ entre 

ambos. Nesse processo de influência mútua, não apenas o aprendizado tem 

função importante, a imitação é também um mecanismo essencial, pois juntos – 

aprendizado e imitação inclusive da fala – fazem emergir qualidades 

especificamente humanas que orientam o indivíduo a novos níveis de 

desenvolvimento, de formação de conceitos.27 

Nesta perspectiva, Vygotsky (1998) faz uma crítica a Piaget em relação à 

compreensão dissociada de pensamento e de aprendizado, afirmando que 

aprendizado não se inicia na escola. Vygotsky amplia sua crítica ao discorrer a 

respeito da inexistência de um elo primário entre pensamento e fala, o qual num 

determinado momento promoveria uma influência mecânica de um sobre outro, 

de maneira que o pensamento verbal seria resultado de uma união externa de 

ambos em razão de serem elementos isolados e independentes. Contudo, de 

acordo com ele, há uma evolução desses processos que promove a ocorrência de 

uma conexão que se modifica e desenvolve. Esta conexão é denominada 

significado ou conceito, como já abordado anteriormente.28 

Ademais, afirma que 
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[...] O significado das palavras é um fenômeno de 

pensamento apenas na medida em que o pensamento ganha 

corpo por meio da fala, e só é um fenômeno da fala na 

medida em que esta é ligada ao pensamento, sendo 

iluminada por ele. É um fenômeno do pensamento verbal, 

ou da fala significativa – uma união da palavra e do 

pensamento. (Vygotsky, 1998, p. 151). 

 

Como componente essencial e elo de ligação do pensamento e da palavra, 

o significado é fundamental para a compreensão do desenvolvimento da 

linguagem de acordo com a concepção de Vygotsky (1998). Para ele, este 

desenvolvimento implica também no desenvolvimento do pensamento, pois é 

através das palavras que o pensamento ganha existência, se materializa e 

promove a relação entre coisas. Isso denota que há uma distinção entre os planos 

interior (semântico e significativo) e exterior (fonético) da fala, mesmo que deem 

origem a uma unidade e tenham suas próprias leis.29 

A diferenciação constatada nos planos de fala evidenciou que a unidade da 

fala é complexa e envolve um movimento independente nos âmbitos fonético e 

semântico. No momento em que uma criança começa a dominar a fala exterior 

utilizando uma palavra, ela passa logo a relacionar duas, três palavras entre si até 
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a construção de frases cada vez mais sofisticadas e coerentes. Entretanto, em 

relação ao significado, a primeira palavra é uma frase completa, o que denota 

que a criança parte do todo para depois dominar “[...] as unidades semânticas 

separadas, os significados das palavras, e a dividir o seu pensamento, 

anteriormente indiferenciado, nessas unidades.”. (Vygotsky, 1998, p. 157). Em 

outras palavras, enquanto o aspecto semântico segue do particular para o geral, o 

fonético faz o caminho inverso.30 

É interessante expor que o autor citado verificou uma divergência 

entre semântica e fonética na fala de indivíduos adultos que causa ainda mais 

surpresa no que se refere aos sujeitos e predicados gramaticais e psicológicos em 

razão de fatores como: (a) o predicado psicológico poder assumir qualquer 

fragmento de uma frase; e (b) da possibilidade de significados distintos 

ocultarem-se numa determinada estrutura gramatical.31 

 

Não apenas sujeito e predicado têm seus duplos 

psicológicos, mas também gênero, número, caso, grau, etc. 

Um enunciado espontâneo, errado do ponto de vista 

gramatical, pode ter seu encanto e seu valor estético. A 

correção absoluta só é alcançada para além da linguagem 

natural, na matemática. Nossa fala cotidiana flutua entre 
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os ideais da matemática e da harmonia quantitativa. 

(Vygotsky, 1998, p. 159). 

 

Como se pode observar, os estudos referentes à aquisição e 

desenvolvimento da linguagem até aqui apresentados, partem, de algum modo, 

dos processos de pensamento, do período pré linguístico, do processo de 

formação de conceitos, dos processos de aprendizagem e de socialização.32 

Piaget, Vygotsky e Maturana: algumas aproximações para compreensão 

da aquisição e desenvolvimento da linguagem. 

Conforme colocado no início deste artigo, Piaget (1967) parte do 

pressuposto de que a linguagem tem origem a partir do estágio sensório-motor, 

quando a função simbólica passa a exercer sua atividade: dar ao sujeito, à criança 

a capacidade de representação de objetos, ações e palavras. Através de uma 

concepção de desenvolvimento baseada na gênese do conhecimento, esse autor 

assegurou que a origem do pensamento antecede à linguagem com suas funções, 

formas e características. Por esta razão, a aquisição da linguagem só é possível 

quando as condutas sensório-motoras passam às ações conceitualizadas por meio 
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da socialização e dos progressos da inteligência pré-verbal com a interiorização 

da imitação na forma de representação.33 

Em oposição a Piaget, Vygotsky (1998) não possui uma concepção em 

que cada um desses processos (pensamento e linguagem) anteceda um ao outro. 

Para Vygotsky (1998), há um elo que os conecta e que os faz influenciarem-se 

mutuamente, que é a palavra. Referente à origem da linguagem esse autor a 

explicita através dos estudos da formação dos conceitos, dos tipos de fala, 

inclusive em comparação com a compreensão de Piaget acerca da fala 

egocêntrica e sua função. Enquanto para Piaget ela é uma expressão direta do 

pensamento egocêntrico, que não se adéqua ao pensamento adulto, isto é, um 

tipo de pensamento intermediário ao autismo primitivo de pensamento e à 

socialização; para Vygotsky ela consiste num fenômeno de transição de funções 

interpsíquicas para as intrapsíquicas, que abarca toda a atividade social da 

criança e constitui um parâmetro de desenvolvimento comum às demais 

estruturas e funções psicológicas superiores. Dito de outro modo, a fala 

egocêntrica para Vygotsky engloba aspectos subjetivos (por possuir uma função 

específica, a de fala interior) e objetivos (em razão de funcionar apenas em 

situações sociais), os quais a faz representar uma transição da fala para os outros 

à fala para si mesmo.34 
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Por seu curso, Magro (1996) está entre os autores que também discorrem a 

respeito da linguagem e de suas funções. De acordo com a autora, a linguagem 

no mundo ocidental foi configurada enquanto simbolização e mediação de 

elementos e de relações concernentes ao ambiente tanto externo quanto interno 

ao homem. Porém, mesmo que haja variações na maneira por meio da qual essa 

configuração se compõe, ela afirma que é importante salientar a característica de 

mediação, de representação e de simbolização da linguagem.35 

As características ressaltadas acima contribuíram para que cientistas e 

filósofos estudassem e investigassem a essência da linguagem, a fim de 

construírem línguas mais perfeitas e lógicas. A autora supracitada aponta que 

estes estudos e investigações culminaram em concepções que tomam a língua 

como um conjunto finito de regras gerador de sentenças infinitas, ou como uma 

estrutura de signos, os quais, segundo ela, somente reelaboram um mito da 

linguagem num teor abstrato e formal; além de terem sido concebidos como 

indispensáveis para que um indivíduo participe de comunidades linguísticas e 

seja capaz de trocar pensamentos com outros.36 

De acordo com Magro (1996), o referido modo de compreender a 

linguagem relaciona-a à biologia em razão de partirem do princípio de que ela é 

“[...] um instinto próprio da espécie humana, uma marca do espírito, um indício 

incontestável da descontinuidade entre nossa espécie e outros animais.”. (p.9). 
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No entanto, afirma a autora, a origem da linguagem seria divina ou decorrente de 

um aprimoramento da espécie, o que dispensaria a ciência de explicações.37 

Ademais, relacionar a linguagem à biologia (fisiologia, sistema nervoso e 

material genético), significaria compreendê-la como um instrumento inerente à 

espécie humana, no qual estariam impressas características imutáveis e 

universais, assim como as marcas da experiência traduzidas em representações 

mentais ou de outra modalidade. (Magro, 1996).38 

A autora citada menciona que a tradição entre os cientistas é conceber a 

linguagem através de princípios explicativos (neste caso, representações e 

instinto), em razão deles possibilitarem o controle (pelo menos parcial) daquilo 

que um organismo faz e/ou participa, para a obtenção de explicações sobre o que 

seja necessário ou não explicar. Deste modo, o comportamento linguístico foi e 

ainda é descrito como a capacidade de um indivíduo organizar, através da fala ou 

da escrita, signos e símbolos em concordância adequada com regras da língua e 

de acordo com o que deva ser feito a cada momento, tendo este indivíduo 

incorporadas e representadas em sua biologia as regras gramaticais e conceitos 

fornecidos a priori ou não.39 

Essa concepção relativa à linguagem abrange uma realidade independente 

dos indivíduos, por uma maneira de conhecer racional e objetiva, a qual reflete 
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adequadamente essa realidade, fazendo objeções a opiniões, sentimentos e a 

subjetividade. Com isso, um comportamento apropriado, normal, racional, 

justifica-se por uma correlação dupla entre linguagem e realidade representada 

no cérebro, e a realidade que ocorre na mediação entre indivíduos representada 

pela linguagem. (Magro, 1996). 

Além disso, tais características que compõem a conceitualização de 

linguagem apenas descrevem-na, não a explicam. Noutras palavras, em 

concordância com a referida autora, pode-se assegurar que não existe um 

mecanismo gerativo, próprio das explicações, capaz de promover uma 

combinação entre biologia humana e linguagem, nem entre esta e demais 

fenômenos encontrados no âmbito da ontogenia da espécie. 

Contudo, Maturana (citado por Magro, 1996), apresenta constructos 

relativos à cognição e à linguagem que rompem com as concepções tradicionais 

em razão de possibilitarem uma explicação referente ao que seja e envolva a 

linguagem, o que significa um enorme avanço, pois não mais se lançará mão 

apenas de descrições concernentes a tal processo.40 

Ainda de acordo com Magro (1996), vale salientar que Maturana partiu de 

hipóteses explicativas que trataram sobre o que seja o viver e o que seja o 

conhecer. Segundo a autora, ele afirma que os seres vivos possuem uma 

organização fechada operacionalmente, denominada organização autopoiética 

(capacidade dos seres vivos produzirem-se a si mesmos constantemente), a qual 
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denota que os seres vivos não são abertos às instruções do ambiente, e que tudo 

aquilo que acontece a eles é determinado pela estrutura que possuem, em 

constante mudança, junto à estrutura do meio em que desenvolvem sua 

ontogenia.41 

É importante explicitar que a organização consiste num conjunto de 

relações que devem existir ou que devem ser satisfeitas para que algo exista. Ela 

refere-se às relações que definem a identidade de um sistema. Por seu curso, a 

estrutura diz respeito aos componentes mais as relações que estabelecem entre si, 

que constituem um sistema particular. A estrutura, modificando ou não, tem que 

satisfazer as relações da organização, a qual, por sua vez, é invariante (Moreira, 

2007).42 

Através dessa explanação destaca-se a importância das ideias de 

Maturana, sobretudo concernente ao que o indivíduo experimenta e ao que 

observa vivendo na linguagem. Com esse ponto de vista ou de investigação 

científica, o interessante é indagar pela experiência e entender que o que é feito 

ao explicar algo, nada mais é do que reformular coerências na experiência 

(Magro, 1996). 

É necessário evidenciar que, nesta perspectiva, a linguagem não é 

concebida como um “dote de indivíduos”, mas sim como comportamento, como 

“[...] atividade recursiva e consensual entre membros de comunidades que 
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mantêm uma história recorrente de interações, e em cujo exercício emergem 

referentes, significados, símbolos, a possibilidade de fazer distinções, de falar em 

regularidades, em raciocínio, cognição, consciência.”. (Magro, 1996, p.11).43 

O conceito de linguagem e sua funcionalidade, expressados nos 

constructos de Maturana mencionado por Magro (1996), permitem verificar a 

efetividade da linguagem nas atividades tanto teóricas quanto práticas realizadas 

por um indivíduo, em razão de ela envolver um “[...] domínio de afazeres no 

domínio de coordenações recursivas de afazeres, [...]”. (p. 11). Além desta 

efetividade, a linguagem possibilita que a realidade não mais seja vista como 

algo independente do indivíduo, posto que funciona como um meio para validar 

crenças, e que declarações ou textos construídos segundo suas regras, trazem 

significados e sentidos que podem ser imediatamente apreendidos, aprendidos e 

interpretados tanto por ouvintes quanto por declarantes.44 

Ademais, Maturana (citado por Magro, 1996, p.12), ressalta a necessidade 

de distinguir fenômenos fisiológicos de comportamentais. Essa distinção 

consiste no fato de um tipo de fenômeno não se reduzir ao outro e de contarem 

com a participação de ambos. Em outros termos, aquilo que acontece no domínio 

do comportamento conta com a participação do domínio da fisiologia, 
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demonstrando que o que é dito e feito a todo instante, não é corriqueiro nem para 

o próprio indivíduo, nem para aqueles com quem conversa, “linguaja”.45 

A influência mútua entre constituição fisiológica e comportamental 

apontada acima, leva a considerar que as alterações sofridas na fisiologia devido 

a um motivo qualquer, fazem com sejam alterados os comportamentos de um 

indivíduo, constituídos pela gama dos fenômenos tradicionalmente chamados de 

mentais. (Magro, 1996).46 

De acordo com as referidas considerações, é importante colocar que a 

dinâmica biológica do ser vivo o realiza e o faz constituir-se como totalidade, a 

qual possui um domínio relacional, cujo domínio de conduta ou modo de vida 

seja visto por um observador como seu. Concomitantemente, pelo determinismo 

de estrutura em que acontece a fenomenologia biológica, qualquer alteração 

estrutural do ser vivo culmina numa alteração em sua vida relacional, logo, na 

sua maneira de viver. A vida relacional de um indivíduo é originada, 

possibilitada e limitada pela fisiologia, mas esta não a determina, causa ou 

contém. (Magro, 1996).47 

As características concernentes às ideias de Maturana realçam a 

importância de conceber a linguagem a partir da ampliação de possibilidades 

essenciais para se dizer com propriedade da experiência de ser vivo que o 
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homem é. No entanto, não é desnecessário retomar que a linguagem consiste em 

atividades coletivas em que os indivíduos se envolvem através da emissão de 

sons e gestos em coordenações consensuais de ações, as quais, se passam a ser 

recorrentes e recursivas, permitem que a realidade em que vivem seja ampliada, 

que se faça existir o que se denomina por eventos mentais, e que todos os 

elementos integrantes dos jogos de linguagem configurem espaços psíquicos e 

cognitivos. (Magro, 1996)48 

Tendo em vista a conceitualização relatada, Maturana (citado por Costas, 

Kolling, Fernandes & Cabral, 2002), explica que quando a criança começa a 

desenvolver a linguagem, ela aprende a falar sem obter símbolos, transformando-

se no interior do ambiente de convivência constituído por suas interações com os 

cuidadores (a mãe e o pai) e com os demais adultos e crianças que compõem seu 

mundo. Este ambiente de convivência culmina numa história que promove 

mudanças no corpo da criança, seguindo um percurso contingente com esta 

história. 

É interessante salientar que a emoção além da ênfase dada à 

linguagem, nesta perspectiva, é destacada porque a realização humana acontece 

pela emoção. Essa emoção é demonstrada pelo bem-estar do indivíduo em 

conversar com outro, o que faz com que a emoção esteja entrelaçada com a 

linguagem. (Costas et al, 2002). 
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Ainda em relação à emoção e à linguagem, o próprio Maturana (2001) 

mencionou que cotidianamente os indivíduos distinguem diferentes emoções em 

si mesmos e em outros indivíduos e até em animais. De acordo com ele, as 

emoções constituem-se como disposições corporais dinâmicas que especificam 

os domínios de ações nos quais animais e, sobretudo, seres humanos, operam 

num instante. Isso revela que as ações surgem e são realizadas num domínio 

emocional; e que a emoção determina o domínio em que uma ação ocorre, seja 

ela abstrata ou concreta. A linguagem ocorre, no entanto, no momento em que 

dois ou mais indivíduos interagem, e de modo recorrente operam por meio destas 

interações em uma rede de coordenações cruzadas, recursivas, consensuais de 

coordenações consensuais de ações. Portanto, tudo o que os seres humanos 

fazem, o fazem em operação na referida rede como diferentes modos de nela 

funcionar.49 

Desta forma, sendo as ações especificadas pelo domínio emocional e 

entrelaçadas com a linguagem que acontece no espaço das interações, as palavras 

também se relacionam às ações. Maturana (2001) afirma que as palavras 

referem-se à outras palavras, à situações e à ações, evidenciando que os 

significados são relativos às ações que elas coordenam. Em outros termos, 

portanto, as palavras funcionam com nós das redes de coordenação consensuais 

de ações, as quais, se funcionarem numa certa dinâmica de coordenação de 

ações, dão origem à simbolização e explicitam que estar na linguagem é estar 
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também num domínio de reflexão, de formulação e organização de experiências, 

não apenas num domínio de coordenação de ações.50 

 

17.     COMUNICAÇÃO HUMANA 

 

A comunicação humana pode ser diferenciada da comunicação das outras 

espécies animais de três maneiras diferentes. A primeira e a mais importante é a 

possibilidade de simbolizar. Os símbolos linguísticos são convenções sociais de 

significados, nos quais cada indivíduo compartilha sua atenção com o outro, 

direcionando a sua atenção ou seu estado mental (pensamento) para alguma 

coisa no mundo que os cerca. A segunda diferença é que a comunicação humana 

linguística é gramatical. Os seres humanos usam os símbolos linguísticos 

associados em estruturas padronizadas. A terceira é que, ao contrário das outras 

espécies animais, os seres humanos não têm um único sistema de comunicação 

utilizado por todos os membros da espécie. Portanto, diferentes grupos de 

humanos convencionaram, no decorrer da história, sistemas mútuos de 

comunicação. Isso significa que a criança, diferente das outras espécies animais, 

deve aprender as convenções comunicativas usadas por aqueles a sua volta, pela 

sociedade da qual faz parte1.51 
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A linguagem é um importante fator para o desenvolvimento e 

aprendizagem. A língua oral seria uma base linguística indispensável para que as 

habilidades de leitura e escrita se estabelecessem. As habilidades de linguagem 

receptiva e expressiva também foram consideradas por diversos autores como 

bons sinais precoces da compreensão de leitura2-4. Um dos achados em pesquisa 

foi o de que crianças com desenvolvimento abaixo do esperado na alfabetização 

apresentam um desempenho insatisfatório em compreensão da linguagem, 

produção sintática e tarefas metafonológicas.52 

As habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento do 

indivíduo não são determinadas apenas por fatores congênitos. Estão, na 

verdade, relacionadas às atividades praticadas de acordo com o contexto cultural 

em que o indivíduo se desenvolve. Consequentemente, a história da sociedade na 

qual a criança se desenvolve e a história pessoal dessa criança são fatores 

cruciais que vão determinar sua forma de pensar. Neste processo de 

desenvolvimento cognitivo, a linguagem tem papel fundamental na determinação 

de como a criança vai aprender a pensar, uma vez que formas avançadas de 

pensamento são transmitidas à criança através de palavras5,6.53 

Diante destas constatações, decidimos por realizar uma revisão 

bibliográfica da aquisição e desenvolvimento da linguagem, mais 

especificamente de 0 a 5 anos, assim como de alguns entraves que podem ser 
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encontrados no processo. Apesar de relevantes e, infelizmente, frequentes, 

alterações ligadas à negligência grave e violência do meio não foram descritas, 

uma vez que demandariam outro tipo de fundamentação teórica, deixando o 

artigo muito extenso.54 

 

18.   AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM 

 

A aquisição da linguagem depende de um aparato neurobiológico e social, 

ou seja, de um bom desenvolvimento de todas as estruturas cerebrais, de um 

parto sem intercorrências e da interação social desde sua concepção. Em outras 

palavras, apesar de longas discussões sobre o fato da linguagem ser inata (de 

nascença) ou aprendida, hoje a maior parte dos estudiosos concorda que há uma 

interação entre o que a criança traz em termos biológicos e a qualidade de 

estímulos do meio. Alterações em qualquer uma dessas frentes pode prejudicar 

sua aquisição e seu desenvolvimento.55 

Para entendermos a aquisição e o desenvolvimento da linguagem, temos 

que considerar dois aspectos: a linguagem ajuda na cognição e na 

comunicação.56 
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• Linguagem e cognição: pensamos bastante por meio da linguagem depois 

que desenvolvemos esta habilidade. A memória, a atenção e a percepção podem 

ter ganhos qualitativos com ela. Por exemplo, memorizamos melhor quando 

fazemos associações de ideias. Ela também ajuda na regulação do 

comportamento. Na infância, podemos observar o desenvolvimento da 

linguagem como apoio à cognição a partir dos dois anos, em média, 

principalmente por meio da forma como a criança brinca.57 

• Linguagem e comunicação: temos a intenção comunicativa, e podemos 

nos comunicar de diversas formas diferentes, através de gestos, do olhar, de 

desenhos, da fala, entre outros. A estruturação da linguagem nos permite lançar 

mão de recursos cada vez mais sofisticados, a fim de aprimorar nossas 

possibilidades de comunicação.58 

Também é importante percebermos que podemos dividir, didaticamente, a 

linguagem, considerando sua forma, seu conteúdo e seu uso.59 

O desenvolvimento costuma correr concomitantemente, entretanto, 

um disparate entre essas áreas pode ser indicativo de dificuldade, tal como será 

explicado nas próximas linhas.60 
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• Forma: engloba a produção dos sons, como se emite o fonema, e também a 

estrutura da frase, se tem todos os componentes e se a ordem é aceitável pela 

língua - níveis fonético-fonológico e morfossintático.61 

• Conteúdo: diz respeito aos significados, que podem estar na palavra, na frase 

ou no discurso mais amplo – nível semântico.62 

• Uso: refere-se ao uso social da língua; não basta emitir sons, estruturar uma 

frase e saber o significado, tem que adequar tudo isso ao contexto em que está 

sendo empregado – nível pragmático.63 

Passadas estas considerações, vamos pensar em algumas etapas de 

desenvolvimento.64 

Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem 

• Comunicação não-verbal: desde muito cedo já pode ser observada, como 

as variações do tônus (contração/descontração muscular) entre a mãe e o bebê, o 

olho no olho, as expressões faciais. O apontar por volta dos 11 meses é um 

marco, podendo inicialmente ter a intenção apenas de “mandar” (apontar para 

algo que quer) e depois pode ter a intenção de compartilhar a atenção com 

alguém (apontar para que outra pessoa possa acompanhar aquele momento).65 
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• Produção dos sons*: os primeiros fonemas da língua são aqueles 

produzidos com os lábios, como /b/ /m/ /p/. Logo depois surgem /n/ /t/ /l/ , e, em 

seguida, /d/ /c/ /f/ /s/ e /g/ /v/ /z/ /R/ / ch/ /j/. Só mais tarde observamos a 

produção adequada de alguns fonemas como /lh/ /nh/ / r/. A combinação destes 

fonemas nas sílabas podem ser complicadores.66 

• Estrutura das sílabas: as formações silábicas mais simples são consoante-

vogal (CV), como PA, LO, etc; ao se inverter essa ordem (vogal-consoante), já 

se tornam um pouco mais difíceis, como AR, US, etc. Quanto maiores, mais 

difíceis se tornam. Para ilustrar, podemos apresentar palavras com sílabas 

consoante-vogal-consoante LAR, RIS, etc. e consoante-consoante-vogal FRA, 

BRI, etc. No português, temos sílabas como TRANS (consoante-consoante-

vogal-consoante-consoante), dentre outras, com enorme dificuldade de produção 

para crianças menores14,16.67 

• Estrutura de frases: inicialmente as crianças usam uma única palavra 

funcionando com frase. Mais tarde, surgem as frases telegráficas, com duas 

palavras em média. As frases vão se alongando, passando a ter cada vez mais 

elementos. A complexidade também aumenta e surgem possibilidades de 

compreender e expressar frases em outras ordenações, como a voz passiva. As 

expressões de tempo e espaço passam a fazer parte do discurso, possibilitando 

narrar situações que não estão presentes. As frases mais complexas que exigem 
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mais conteúdo como as orações com pronomes do tipo “que” são possíveis a 

partir dos 3 anos13.68 

• Diálogo: até atingir a capacidade de estabelecer um diálogo (com) alguém, 

a criança passa por fases em que depende do adulto para que o mesmo seja 

possível. Em um primeiro momento, os adultos tentam adivinhar o que 

significam as produções pouco compreensíveis da criança (especularidade). Esta 

fase inicial acontece quando a criança começa a emitir sons e sílabas que podem 

ser compreendidas como palavras. Posteriormente, quando as crianças falam 

mais, aumentando um pouco a quantidade sons e os adultos podem 

complementá-las (complementaridade), é quando aparecem as primeiras 

combinações de palavras, juntando uma ou duas palavrinhas. Somente depois a 

criança poderá iniciar e manter um diálogo sem um auxílio tão direto 

(reciprocidade). Essa primeira estruturação da conversa em diálogo é gradual e, 

até o final dos 2 anos, a criança consegue desenvolver bem a troca dialógica 

destas três etapas.69 

• Brincadeira: as brincadeiras podem ser inicialmente construtivas (jogos de 

montar/ desmontar). Ao mesmo tempo, desenvolvem-se as plásticas (desenho, 

massinha, etc.). As projetivas podem começar ao mesmo tempo e vão se 

desenvolvendo em subetapas, como a imitação de situações vivenciadas; mais 

tarde (surge) o faz de conta até atingir o devaneio (presença de situação 
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imaginária e de história com sequência, possibilidade de brincar junto e não 

apenas “ao lado”). Importantes, também, são os jogos com regras que começam 

simples e vão se sofisticando13,19,20. 

A fim de melhor visualizar tais parâmetros, a Tabela 1 busca, a partir da 

compilação dos autores referenciados, organizar tais aspectos nas fases do 

desenvolvimento de 0 a 5 anos.70 

Tabela 1 - Alguns marcos da aquisição da linguagem – 0 a 2 anos 

0 a 1 ano 1 ano a 2 anos 

• 0-6ms 

Vocalizações 

• Brincadeiras 

psicomotoras (desde o 

nascimento) 

• 3 ou 4 meses -começa 

a balbuciar, produzindo 

todos os sons possíveis 

de realizar. 

• 9-10ms 

• criança vocaliza com 

controle tonal e 

intensidade 

• inventário fonético 

ainda é pequeno, mas já 

consegue pronunciar 

(/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, 

/g/), nasais (/m/, /n/) 

e semivogais. 

 

• Vocabulário com 50 

palavras 

• estruturas silábicas 

simples; 

• Surgem as palavras- 

frase, que valem por 
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• começa a espaçar e 

encurtar mais as 

vocalizações, para dar 

espaço ou lugar às 

respostas advindas do 

adulto (turno). 

 

sentenças inteiras 

• Brincadeiras: 

- imitação de situações 

vivenciadas (em torno 

de 1 ano) 

- construtivas 

- plásticas 

• Neste ano desenvolvem- 

se as fases do diálogo 

especularidade e 

complementaridade. 

 

Tabela 1 - Alguns marcos da aquisição da linguagem – 2 a 3 anos 

2 anos a 2 anos e meio 2 anos e meio a 3 anos 

• pronomes 2 ª e 3ª 

pessoa 

• vocabulário 150- 

200 palavras 

• frases já começam a 

conter mais elementos 

como duas ou três 

palavras mais longas. 

• pronome 1ª pessoa 

• estruturas frasais 

mais complexas 

(quatro elementos); 

• flexões de gênero e 

número; 

• formas rudimentares 

dos verbos ser e estar; 
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• começa a desenvolver 

a habilidade de responder 

a duas ordens 

consecutivas 

• demonstra habilidade 

crescente em chamar 

atenção do que deseja, 

seja através da nomeação, 

expressão dos atributos, 

ou comentários sobre. 

• Consegue desenvolver 

o diálogo assumindo a 

reciprocidade 

• advérbio de lugar em 

emissões simples; 

• avanço na resposta a 

ordens simples e 

perguntas com uso de 

termos como onde, 

quando, quem. 

• Passa a compreender 

conceitos de oposições 

como: quente/frio, 

forte/fraco grande 

/pequeno. 

• Evolução crescente do 

vocabulário, refletindo 

na nomeação de tudo 

que o cerca. 

• Brincadeiras: 

- faz-de-conta 

- devaneio 
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3 anos a 3 anos e meio 3 anos e meio a 4 anos e 

meio 

a partir de 4 anos 

• até três anos e meio a 

criança já 

adquiriu, em posição 

inicial e final, 

os sons /p/, /b/, /t/, /d/, 

/k/, 

/g/, /f/, /v/, /s/, /z/, /x/, 

/j/, 

/l/, /r/, /m/, /n/; 

• conjugação de várias 

orações e 

uso do “e” e “ai” e do 

“mas” e 

“porque”. 

• avançam no 

entendimento de 

perguntas que envolvam 

os termos: quem, o 

que?, onde? e quando? 

• aos quatro surge o som 

/ë/ - /lh/, os encontros 

consonantais /pr/, /br/, 

/kr/, 

/gr/, /gl/ em posicão 

inicial 

e /br/ e /vr/ em posição 

final; 

• sistema pronominal, 

pronomes 

possessivos , etc. 

• passivas simples; 

• flexões verbais mais 

elaboradas: 

presente, pretérito 

perfeito, 

futuro composto e 

passado; 

• afirmação, negação e 

• entre quatro anos e 

meio e 

cinco anos há a 

aquisição dos 

encontros consonantais 

/pr/, 

/br/, /kr/, /gr/, /gl/ em 

posição 

inicial e o /r/ e o 

encontro 

consonantal /tr/ em 

posições 

iniciais. 

• estruturas mais 

complexas: 

passivas, condicionais, 

circunstanciais de 

tempo, etc. 

• julgamento de 
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• uso de frases 

negativas, relativas 

e interrogativas. 

• uso mais elaborado 

dos tempos 

verbais, como particípio 

do passado e futuro 

composto. 

•Apresenta 

possibilidade de relatar 

fatos vivenciados. 

• Jogos com regras 

simples 

interrogação; 

• aumenta o domínio 

das 

preposições 

• aparição das formas de 

tempo e 

espaço, nem sempre 

adequadas. 

• Aumento da 

complexidade das 

regras dos jogos. 

correção. 

• voz passiva e 

conexões 

adverbiais completas. 

• Compreendem 

historias 

maiores e são capazes 

de 

responder a perguntas 

simples 

sobre as mesmas. 

• Devem apresentar 

neste 

momento a fala fluente, 

utilizando frases com 

todos os 

elementos. 

 

 

19.   DIFICULDADES NO PERCURSO 
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Por que algumas crianças começam a falar as primeiras palavras entre o 

primeiro e o segundo ano de vida e outras demoram a falar? Por que algumas 

quando começam a falar, falam claramente e outras parecem falar outra língua? 

Existem transtornos que acometem a criança e causam atraso na aquisição e no 

desenvolvimento da linguagem. Esta seção visa à apresentação, com linguagem 

simples, de informações sobre algumas das alterações na área da linguagem 

nesta fase do desenvolvimento. Quando são listados sintomas, deve-se ter a 

clareza de entender que várias características fazem parte da evolução. Deve-se 

ficar atento quando elas se tornam persistentes e passam a atrapalhar alguma área 

do desenvolvimento. Normalmente, nem todas as características estão presentes 

em todas as crianças.71 

 

19.1  ATRASO SIMPLES DE LINGUAGEM 

 

O Atraso Simples é encontrado em crianças que apresentam defasagem no 

desenvolvimento da linguagem; essas crianças demoram a falar e parecem 

imaturas. Aparentemente, esse atraso pode ser ocasionado por dores de ouvido e 

complicações respiratórias no período de aquisição da linguagem e/ou estímulos 

inadequados para o desenvolvimento da mesma. Seu padrão de linguagem é 

compatível com crianças mais novas (menor idade cronológica), mas seguindo a 
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mesma ordem de aquisição. Algumas crianças podem recuperar o atraso inicial 

com orientação adequada. Algumas características: 

• Frases simples, mas sem alteração na ordem das palavras; 

 

• Podem combinar sílabas de fonemas diferentes; 

 

• Vocabulário reduzido por falta de experiência; 

 

• Trocas na fala; 

 

• Boa compreensão. 

 

19.2 DESVIO FONOLÓGICO 

 

Utilizamos esse nome para caracterizar crianças com idade igual ou 

superior a 4 anos, aproximadamente e que apresentam alteração no 

desenvolvimento da fala em diferentes graus. Os desvios na fala não se limitam a 
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alterações na força ou mobilidade dos órgãos responsáveis pela fala, mas são 

decorrentes de dificuldades na aquisição das consoantes da sua língua materna.72 

O nome Desvio Fonológico tem origem na dificuldade de formação desse 

arquivo de sons pelo cérebro (sistema fonológico) e irá se caracterizar por trocas 

na fala inesperadas para sua idade e tipo de estímulo recebido durante o seu 

desenvolvimento. As trocas mais frequentes são:73 

• S por CH, como chapo ao invés de sapo; 

 

• R por L, balata ao invés de barata; 

 

• V por F, faso por vaso; 

 

• Z por S, sebra por zebra; 

 

• Alterações na ordem das sílabas ou nos sons das palavras: mánica 

(máquina), tonardo (tornado); 
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• Fala ininteligível 

 

19.3  DISTÚRBIO ESPECÍFICO DA LINGUAGEM (DEL) 

 

Cerca de 3 a 10% da população apresenta o Distúrbio Específico de 

Linguagem (DEL), que parece acometer um maior número de meninos do que 

meninas.74 

O DEL refere-se a crianças que apresentam dificuldade em adquirir e 

desenvolver habilidades de linguagem na ausência de deficiência mental, déficits 

físicos e sensoriais, distúrbio emocional importante, fatores ambientais 

prejudiciais e lesão. Elas apresentam uma visível discrepância entre o 

desenvolvimento global e o desenvolvimento de linguagem, mas a comunicação 

não-verbal costuma estar intacta.75 

Podemos encontrar na fala de parte destas crianças (já que existem 

variações do problema): 

 

• Pouca memória para uma sequência de sons, por isso tendem a falar em 

um primeiro momento basicamente monossílabos; 
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• Dificuldade no planejamento motor da produção dos fonemas; 

 

• Frases desestruturadas e/ou construídas na ordem inversa; 

 

• Vocabulário reduzido; 

 

• Trocas na fala; 

 

• Dificuldades na compreensão (ou não). 

 

19.4  FLUÊNCIA 

 

Existem vários Transtornos da Fluência como pode ser visualizado 

abaixo:76 

• Gagueira do desenvolvimento - É considerada um Transtorno da Fluência, 

caracterizado por repetições de sílabas ou sons, prolongamentos, bloqueios, 

interjeições de sons e uso de expressões como: “éh”, “ãh”, marcadores 
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discursivos: “tipo assim”, “aí”. Acomete 5% da população. A maior parte dos 

casos se inicia paralela à aquisição da linguagem e do desenvolvimento neuro-

psicomotor, entre 2 e 4 anos. No entanto, cabe ressaltar que nessa fase gaguejar 

pode ser comum (gagueira fisiológica), mas a criança supera rapidamente. Sinais 

de risco seriam o fato de perdurar ou de mostrar sinais muito intensos. A 

gagueira é involuntária, não é possível controlar a sua ocorrência, e é de suma 

importância não chamar a atenção da criança para os momentos de gagueira, não 

forçá-la a falar nem constrangê-la.77 

 

• Taquifemia - as principais características são: a velocidade de fala rápida 

que compromete o entendimento da mensagem, hesitações e disfluências, e uma 

irregularidade, momentos de melhora e piora no discurso.78 

 

• Taquilalia - é caracterizada pela velocidade de fala alta que compromete o 

entendimento da mesma, porém não encontramos momentos de disfluências. 

 

19.5  ALTERAÇÕES SEMÂNTICO-PRAGMÁTICAS 
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Podem ser decorrentes de várias dificuldades, incluindo um subtipo de 

DEL, ou características do espectro autístico. Diz respeito à competência 

comunicativa. Não basta falar todos os sons da língua e estruturar fases 

complexas (estes podem ou não estar prejudicados), deve-se falar o conteúdo 

certo para o momento exigido. Como exemplo de alguns comportamentos 

linguísticos pode-se citar:79 

 

• leva o adulto como instrumento para conseguir o que deseja, no lugar de 

se manifestar verbalmente ou por gestos ou expressões faciais; 

 

• pouca intenção de iniciar ou manter um diálogo; 

 

• mesmo que se expresse bem, a troca de ideias é restrita (não há 

reciprocidade na comunicação); 

 

• mais facilidade para listar palavras ou situações do que para contar 

histórias; 
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• dificuldade com a linguagem figurada, incluindo a compreensão de 

metáforas e/ou piadas; 

 

• ingenuidade em situações sociais, com dificuldade em se colocar no ponto 

de vista dos outros; 

 

• tendência a superfocar em objetos ou assuntos em particular, em 

detrimento de uma visão mais global sobre a situação ou assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

MÓDULO III – A ORALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

20.  ORALIDADE E A ESCOLA 

 

A oralidade é entendida como uma atividade verbal presente nas mais 

diferentes situações sociais em que o indivíduo possa se inserir ao longo de sua 

vida, é a transmissão oral dos conhecimentos armazenados na memória 

humana.80 

A linguagem oral é um instrumento fundamental para que as crianças 

possam ampliar suas possibilidades de inserção e participação nas diversas 

práticas sociais. De acordo com o Referencial Curricular Nacional Para a 

Educação Infantil, “em algumas práticas, se considera o aprendizado da 

linguagem oral, como um processo natural, que ocorre em função da maturação 

biológica prescinde-se nesse caso de ações educativas planejadas com a intenção 

de favorecer essa aprendizagem.” (BRASIL, 1998, p.119)81 
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O objetivo deste artigo é discutir sobre o desenvolvimento da oralidade da 

criança, considerando as possibilidades de trabalho com a linguagem oral na 

Educação Infantil.82 

Através das brincadeiras e interação com os adultos, os bebês “incorporam 

as vocalizações rítmicas, revelando o papel comunicativo, expressivo e social 

que a fala desempenha desde cedo” (BRASIL, 1998, p. 125). A comunicação 

também acontece através de gestos, sinais e linguagem corporal, apoiando a 

linguagem oral do bebê.83 

Segundo o RCNEI (BRASIL, 1998), aprender a falar não consiste apenas 

em memorização de palavras más também em ações, reflexões sobre seus atos, 

sentimentos e desejos. Aproximadamente a partir de um ano de idade as crianças 

selecionam os sons dirigidos a elas, mesmo antes de começarem a falar as 

crianças podem se fazer compreender e compreendem o outro, pois as 

competências linguísticas abrangem tanto as capacidades de compreensão como 

as capacidades de se fazer entender.84 

Segundo Roncato e Lacerda (2005), a capacidade de desenvolvimento de 

linguagem nas crianças é marcada pelas possibilidades de trocas verbais e 

discursivas e o adulto ou o professor tem uma função importante nesse processo 
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no âmbito escolar, podendo promover uma série de atividades para essa 

evolução.85 

A necessidade que as crianças têm de utilizar a fala acontece através de 

experiências vivenciadas que fazem o uso da linguagem oral no cotidiano, não 

apenas em casa, mais também nas instituições de educação infantil que é o lugar 

em que a criança passa a maior parte do dia, tendo contato com outras crianças e 

adultos.86 

Considerando-se que o contato com o maior número 

possível de situações comunicativas e expressivas resulta no 

desenvolvimento das capacidades linguísticas das crianças, 

uma das tarefas da educação infantil é ampliar, integrar e 

ser continente da fala das crianças em contextos 

comunicativos para que ela se torne competente como 

falante. (BRASIL, 1998, p. 134) 

O professor é de grande importância nesse processo, pois podem utilizar 

de meios e possibilidades para fazer com que as crianças falem mais e melhor, 

organizando suas práticas de forma a promover grandes capacidades. “É 

importante que o professor converse com bebês e crianças, ajudando-os a se 
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expressarem, apresentando-lhes diversas formas de comunicar o que desejam, 

sentem, necessitam, etc.” (BRASIL, 1998, p. 134).87 

Cabe ao professor o uso de práticas para o desenvolvimento da oralidade, 

conversando com as crianças, propondo brincadeiras com palavras e narrativas, 

ler e contar histórias.88 

De acordo com o Referencial Curricular Para a Educação Infantil, 

[...] quanto mais às crianças puderem falar em situações 

diferentes, como contar o que lhes aconteceu em casa, 

contar histórias, dar um recado, explicar um jogo ou pedir 

uma informação, mais poderão desenvolver suas 

capacidades comunicativas de maneira significativa 

(BRASIL, 1998, p.121). 

A necessidade de abordar o tema surgiu a partir de observar a importância 

de se trabalhar com a oralidade promovendo um amplo desenvolvimento oral nas 

crianças, que é fundamental para que elas possam comunicar-se nas mais 

diferentes situações sociais envolvendo a fala no seu dia a dia. Através de 

pesquisas bibliográficas e obras relacionadas ao tema, nesse trabalho pretendo 

abordar de forma geral o desenvolvimento da oralidade nas crianças, o papel do 
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professor nesse processo e principalmente possibilidades para se trabalhar a 

oralidade em sala de aula.89 

Para a realização dessa pesquisa foi feito levantamento de dados através de 

pesquisa exploratória, segundo Gil (2002), pesquisa exploratória “tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo 

mais explícito ou a construir hipóteses.” A partir do exposto, o desenvolvimento 

será através de pesquisa bibliográfica, “desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” (Gil, 2002, 

p.44)90 

 

21. CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM 

DAS CRIANÇAS 

 

As crianças desde que nascem dispõem de uma inteligência própria que 

orienta suas ações no mundo, inteligência esta que vai se modificando a partir 

das interações estabelecidas com o outro este que dá significados as suas 

expressões, gestos, sons, fazendo com que tenham uma participação ativa no 

mundo. A partir dessa interação e do diálogo com outras pessoas, a criança 

desenvolve uma inteligência denominada verbal, essa inteligência é guiada pela 

linguagem agindo sobre as ideias. A criança começa a comparar, classificar, 
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inferir, deduzir etc., criando modalidades de memória e imaginação indicando 

situações de desejo e objetos do mundo externo, as crianças utilizam palavras 

que especifica características próprias, servindo de instrumento para o diálogo e 

para o pensamento discursivo.91 

Segundo Oliveira, Mello e Vitória (2011), a interação da criança desde o 

nascimento, quando ela se comunica, dialoga com a mãe transforma-se 

interiormente possibilitando uma nova forma de pensar. As crianças são 

frequentemente colocadas em um mundo de diálogos, e a maneira como se 

dirigem a outras pessoas é seguindo uma estrutura de diálogos já vivenciados.92 

Muito cedo, os bebês emitem sons articulados que lhes dão 

prazer e que revelam seu esforço para comunicar-se com os 

outros. Os adultos e crianças mais velhas interpretam essa 

linguagem peculiar, dando sentido á comunicação dos 

bebês. A construção da linguagem oral implica, portanto, na 

verbalização e na negociação de sentidos estabelecidos 

entre pessoas que buscam comunicar-se. Ao falar com os 

bebês, os adultos, principalmente, tendem a usar uma 

linguagem simples, breve e repetitiva, que facilita o 

desenvolvimento da linguagem e da comunicação 

(BRASIL, 1998, p. 125). 
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A criança pequena tem dificuldades de separar o seu papel do papel de 

uma pessoa na qual esteja interagindo. Por exemplo, ela põe o dedo na tomada 

elétrica doméstica e diz “não”!” em tom repreensivo balança a cabeça para os 

lados. Podemos observar que nessa situação a criança está exercendo os dois 

papeis o da criança curiosa e o do adulto repreendendo-lhe.93 

A criança com suas experiências e vivencias aprende a olhar de diferentes 

maneiras as situações ocorridas no cotidiano, e o outro tem papel significativo 

indicando certas ações e a criança deverá considera-las.94 

Ao observarmos a interação da criança com o adulto na etapa da Educação 

Infantil, temos um exemplo de que a criança já aponta diferenciações de papeis 

colocando-se no lugar do outro. Oliveira, Mello e Vitória (2011, p. 48), afirmam 

que “seu pensamento torna-se mais complexo à medida que ela interage com seu 

meio, ampliando seus recursos de linguagem e de coordenação de suas ações 

com as de seus parceiros.”.95 

A criança vai construindo significados atribuído a uma situação sendo 

assim registrado, e ela vai adquirindo experiências gradativamente, por exemplo, 
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um cheiro está relacionado à comida, ou quando a professora direciona-se a 

criança com a mamadeira ela coloca-se de pé no berço.96 

Após várias experiências em diversas situações, de interação com outras 

pessoas as crianças vão tornando-se capazes de distanciar-se da realidade e criar 

símbolos para substituir outras realidades, por exemplo, utilizar uma boneca 

como se fosse um bebê. “Tais aquisições possibilitam a criança novas formas de 

trabalhar com símbolos, até que pode usar signos para representar o objeto ou a 

situação.” (OLIVEIRA, MELLO e VITÓRIA, 2011, p.49).97 

O processo de construção de símbolo está intrinsicamente associado à 

aquisição da linguagem e o jogo de representações de situações.98 

 

22.   O DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE NA 

PERSPECTIVA VIGOTSKIANA VS. PIAGETIANA 

  

A linguagem oral é o sistema pelo qual o homem comunica seus 

sentimentos e ideias, acontece através da fala, não é um processo inato, é uma 

habilidade que se constrói no âmbito social, ou seja, a criança nasce com a 
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capacidade para desenvolvê-la, e a figura materna torna-se uma das principais 

fontes de colaboração nesse processo.99 

Toda comunicação se faz na interação, é impossível pensar em palavras, 

linguagem, sem ser na interação com o outro. As palavras possuem seus 

significados, não sendo o mesmo para todas as pessoas, o sentido se dá a partir 

da interação do sujeito como seu interlocutor nos diferentes discursos. 

(BAKHTIN, apud AUGUSTO, 2011).100 

Em primeiro lugar, vamos tratar o desenvolvimento da oralidade na 

perspectiva Vigotskiana. Nesta perspectiva a relação do ser humano com o 

mundo é estabelecida por meio da linguagem. Vigotski (1984) afirma que o 

contato da criança com a linguagem é através da relação com o outro.101 

Quando a mãe trata de maneira significativa os balbucios das crianças 

conversando com elas, ela transmite como funciona o discurso em nossa língua, 

e torna a criança um sujeito falante.102 

A aquisição da língua não é um processo apenas natural, para aprender a 

falar é preciso compreender a linguagem, a mediação do adulto é fundamental 

nesse processo, é como se fosse um ponto de referência para a compreensão da 
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linguagem. “Nesse sentido pode-se dizer que o adulto é a [...] instancia da língua 

constituída” (VIGOTSKI, 1984, p. 53).103 

Dessa forma, conforme afirma Augusto (2011), o papel do adulto é 

essencial na mediação dos discursos infantis, então ao conversar o professor 

encontra ali um sujeito com características próprias de pensamento o professor 

faz-se entender e as crianças pensam o mundo com os seus recursos com o que 

lhes são próprios.104 

Na concepção sócio-interacionista “a interação que o indivíduo estabelece 

com o meio, em especial com outros indivíduos em situações sócio determinadas 

é essencial para a formação do pensamento e da personalidade.” (OLIVEIRA, 

MELLO E VITÓRIA, 2011, p. 45).105 

Quando somos questionados sobre algo temos a necessidade de pensar a 

respeito, fazemos isso através de um “diálogo interior”, mentalmente 

questionamo-nos sobre o assunto.106 

É um processo que depende de um tipo de fala, a fala interna, 

originada de um pensamento, o pensamento discursivo, podendo ser notado em 

várias situações, por exemplo: no planejamento de uma ação, quando analisamos 

um conceito etc.107 
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O diálogo interior é produzido através das oportunidades que o indivíduo 

tem de dialogar com outras pessoas “que tentam coordenar suas ideias, 

argumentos e significações” (OLIVEIRA, MELLO E VITÓRIA, 2011, p. 45). 

Dessa forma, se o indivíduo não tiver oportunidade de dialogar ele não estará 

preparado para pensar.108 

Vigotski(apud OLIVEIRA, 2003)trabalha com duas funções básicas da 

linguagem a primeira conhecida como Intercâmbio Social: é através dos sistemas 

de linguagem criados e utilizados pelo homem para comunicarem-se entre seus 

semelhantes. Essa função de comunicação pode ser observada no 

comportamento dos bebes, que mesmo não falando convencionalmente e nem 

compreendendo o significado das palavras se expressam através de gestos e sons 

suas necessidades e desejos.109 

De acordo com Oliveira (2003), para que ocorra comunicação entre os 

indivíduos é necessário à utilização de signos para traduzir pensamentos, ideias e 

vontades de forma precisa.110 

A palavra cachorro, por exemplo, tem um significado 

preciso, compartilhado pelos usuários da língua portuguesa. 

Independente dos cachorros concretos que um indivíduo 

conheça, ou do medo de cachorro que alguém possa ter, a 
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palavra cachorro denomina um certo conjunto de elementos 

do mundo real. (OLIVEIRA, 2003, p. 43) 

 

É a partir desse fenômeno que ocorre a segunda função de linguagem: 

pensamento generalizante essa função torna a linguagem um instrumento de 

pensamento é através da linguagem que ocorre a mediação entre o sujeito e o 

objeto do conhecimento.111 

Rego (2003), afirma que a relação entre o pensamento e a fala passa por 

várias mudanças ao longo da vida do indivíduo, mesmo sendo distintos o 

pensamento e a fala encontram-se originando um “pensamento psicológico mais 

sofisticado”.112 

A aquisição da linguagem é um fator marcante no desenvolvimento do 

homem, a linguagem, capacidade tipicamente humana faz com que as crianças 

utilizem-se de instrumentos que as auxiliam na resolução de situações difíceis 

planejando soluções para seus problemas, as palavras e signos são para elas um 

meio de contato social com outras pessoas (VIGOTSKI, 1984).113 

Conforme pondera Rego (2003, p. 64), “tanto nas crianças como nos 

adultos, a função primordial da fala é o contato social, a comunicação, isto quer 
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dizer que o desenvolvimento da linguagem é impulsionado pela necessidade de 

comunicação”.114 

O choro, o balbucio, são formas de expressões manifestadas pelos bebês 

em seus primeiros meses de vida, apesar de não indicar significado específico 

podem ser sinal de desconforto ou prazer, essas expressões também são uma 

forma do bebê estabelecer contato com as pessoas de seu meio. 

Vigotski(1984),chama essa fase de estágio pré-intelectual do desenvolvimento 

da fala.115 

As crianças antes de começarem a falar demonstram uma inteligência 

prática que é a capacidade de resolução de problemas práticos em seu ambiente, 

com o auxílio de algum instrumento (por exemplo, ela é capaz de subir em um 

banquinho para alcançar um brinquedo que está no alto) essa ação realizada pela 

criança não é mediada pela linguagem, Vigotski (1984) denomina esse estágio 

como pré-linguístico do pensamento.116 

Diante disso, as possibilidades de diálogo que a criança encontra em seu 

meio e do significado que o adulto atribui aos seus gestos e expressões elas 

aprendem a utilizar a linguagem como meio de comunicação e instrumento de 
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pensamento. Nesse momento, o pensamento e a linguagem interligam-se, o 

pensamento passa a ser verbal e a fala racional.117 

Vigotski (1984) afirma que há dois níveis de desenvolvimento, sendo eles 

zona de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento potencial. Zona de 

desenvolvimento real é determinada pelas ações das crianças sem a ajuda do 

outro, já a zona de desenvolvimento potencial constitui-se por ações que a 

criança realiza com a ajuda do outro, e que depois poderá realizar sozinha.118 

Partindo desse pressuposto, observamos que a aquisição da linguagem 

oral é um processo de apropriação que se dá através da aproximação com a fala 

do outro, seja ela da mãe, do pai, do professor, dos amigos ou aquelas ouvidas na 

televisão e no rádio, é a partir dessa interação que as crianças começam a falar 

ampliando assim seu vocabulário.119 

Segundo Brasil (1998), essa ampliação da capacidade de comunicação 

oral acontece gradativamente, por um processo de idas e vindas e as crianças tem 

ritmos próprios na conquista da capacidade linguística e acontece em tempos 

diferentes de uma criança para a outra.120 

Vigotski (1984, p.103) pondera que “ao longo da evolução do pensamento 

e da fala tem início uma conexão entre ambos, que depois se modifica e se 

desenvolve”, partindo dessa perspectiva podemos observar que na complexidade 
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do desenvolvimento da linguagem oral cabe ao professor proporcionar ao aluno 

um ambiente propício a fim de estimula-lo para que ele possa se expressar em 

suas diversas modalidades.121 

Para Oliveira et. al. (2011) a representação da criança em situações 

imaginária permite que ela dirija seu comportamento não apenas pela percepção 

imediata dos objetos mais também pelo significado da situação, regras e papéis 

representados.122 

Mesmo as crianças não nomeando os objetos utilizados em suas ações, 

podemos perceber e identificar a partir do significado que ela atribui à situação. 

Pode-se observar que a criança planeja ações afastando-se do presente, 

mas sua fala não diferencia atos de objetos. Também podemos observar a 

“diferenciação linguística indicativa da ocorrência de um processo mais 

elaborado de pensamento, quando uma criança planeja uma ação, explica-a ao 

outro, procura um objeto ou confirma hipóteses sobre seu uso” (OLIVEIRA et. 

al. 2011, p.51).123 

A criança vai construindo conhecimento a partir da relação estabelecida 

com o mundo, envolvendo aspectos da realidade, interagindo com outras pessoas 

e assim modificando sua forma de agir, pensar e sentir.124 
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Em segundo lugar, vamos tratar o desenvolvimento da oralidade na 

perspectiva Piagetiana. Nesse sentido, a oralidade é imprescindível na vida do 

ser humano, é uma habilidade construída socialmente é ensaiada pelas crianças 

desde os primeiros momentos de suas vidas. No primeiro ano a comunicação 

ocorre a partir de troca de experiências interpessoais com a família e 

professores.125 

Segundo o RCNEI (BRASIL, 1998, p. 125),“a construção da linguagem 

oral implica, portanto, na verbalização e na negociação de sentidos estabelecidos 

entre pessoas que buscam comunicar-se.”.126 

As crianças desde muito cedo utilizam principalmente a oralidade para 

comunicar-se mesmo antes de falarem fluentemente, para diversos meios: 

perguntar, pedir, solicitar objetos, etc., mesmo não sabendo falar entendem os 

adultos conversando com elas.127 

Podemos considerar que a fala se dá a partir da interação estabelecida 

pelas crianças desde que nascem, as situações cotidianas em que os adultos 

falam com ou perto delas fazem com que as mesmas conheçam e apropriem-se 

do mundo discursivo e dos contextos em que a linguagem oral é produzida.128 

Nesse sentido o RCNEI (BRASIL, 1998, p. 49), indica que “a capacidade 

de uso da língua oral que as crianças possuem ao ingressar na escola foi 
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adquirida no espaço privado: contextos comunicativos, informais, coloquiais, 

familiares”. Nessa perspectiva a escola em suas práticas deve ensinar aos alunos 

o significado e a importância da fala, os professores devem apresentar as 

crianças várias formas de se comunicarem, conversando com elas e levando-as a 

se expressarem.129 

É importante que os adultos ao falarem com as crianças tenham 

cuidado com a própria fala pois são para elas modelo de falantes, falar de forma 

clara sem imitar o jeito que elas falam, sem infantilizações. As diversas 

possibilidades e situações comunicativas e expressivas irá desenvolver as 

capacidades linguísticas das crianças.130 

Segundo o RCNEI, 

uma das tarefas da educação infantil é ampliar, integrar e 

ser continente da fala das crianças em contextos 

comunicativos para que ela se torne competente como 

falante. Isso significa que o professor deve ampliar as 

condições da criança de manter-se no próprio texto falado. 

Para tanto, deve escutar a fala da criança, deixando-se 

envolver por ela, ressignificando-a e resgatando-a sempre 

que necessário (BRASIL, 1998, p. 135). 
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Esta ampliação do repertório linguístico da criança poderá acontecer de 

situações como dar recados, pedir informações, buscar algum material o 

professor oportuniza ao aluno fazer o uso contextualizado da linguagem, com 

significado e de formas comuns iniciando as conversações. O professor deve 

possibilitar a todos os alunos a participação em momentos de fala incentivando-

os a falar. A participação das crianças nestas atividades envolvendo a oralidade 

possibilitará o desenvolvimento de competências como, ler e escrever.131 

A escola deve expor os alunos a uma diversidade de usos da fala, 

estimulando-os a falar pois é através do exercício da fala que eles irão 

aperfeiçoando-se e descobrindo a função social que ela possui.132 

Por falta de técnicas e objetivos o trabalho com a oralidade torna-se 

rotineiro na sala de aula, sem finalidade e conteúdo. O professor tem que criar 

um ambiente tranquilo a fim de estimular os alunos levando-os a comunicar suas 

ideias. Espontaneamente as crianças utilizam de suas relações interpessoais 

fazendo uso das palavras em várias circunstancias percebendo com maior 

facilidade a função social da linguagem desenvolvendo diferentes habilidades, 

construindo hábitos de relacionar-se socialmente e vencendo a timidez.133 

Em um ambiente propício as crianças terão a possibilidade de discutir, 

falar, manifestar-se livremente. Um dos principais objetivos de se trabalhar a 
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oralidade é desenvolver nas crianças as capacidades linguísticas, falando e 

escutando.134 

Para Augusto (2011, p. 52): 

 

Embora a linguagem oral esteja presente no cotidiano das 

instituições de educação infantil, nem sempre é tratada 

como algo a ser intencionalmente trabalhado com as 

crianças. É muito comum que se pense que o 

desenvolvimento da fala é natural, portanto não exige do 

professor uma atenção especial. 

 

É importante entender a diversidade de possibilidades a serem 

trabalhadas com as crianças, no desenvolvimento oral delas, compreendendo 

como elas aprendem a se comunicar.135 

Chaer e Guimarães (2012, p. 72), ponderam que 

 

a linguagem oral é um dos aspectos fundamentais de nossa 

vida, pois é por meio dela que nos socializamos, 
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construímos conhecimentos, organizamos nossos 

pensamentos e experiências, ingressamos no mundo. Assim, 

ela amplia nossas possibilidades de inserção e de 

participação nas diversas práticas sociais. 

Portanto,  devemos  reconhecer  que  a  fala  é  básica  na  via  e  essencial  

para  o  ser humano. É essencial ensinar as crianças a utilizarem corretamente a 

linguagem em instâncias públicas fazendo com que o uso da mesma torne-se 

cada vez mais competente. O Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil afirma que136 

O desenvolvimento da capacidade de expressão oral do 

aluno depende consideravelmente de a escola construir-se 

num ambiente que respeite e acolha a vez e a voz, a 

diferença e a diversidades. Mas, sobretudo, depende de a 

escola ensinar-lhe os usos da língua adequados a diferentes 

situações comunicativas. (BRASIL, 1998, p.49) 

Será que as práticas educativas valorizam o ensino da oralidade fazendo 

com que as crianças desenvolvam suas capacidades de expressões orais?137 

O trabalho com a oralidade em sala de aula é de extrema importância, a 

fala é essencial em nossa vida e devemos considerar que o desenvolvimento oral 
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se dá a partir das vivências envolvendo o uso das práticas linguísticas, os 

professores de educação infantil devem planejar e em suas ações pedagógicas 

conter atividades cotidianas envolvendo a fala, e a reflexão sobre a língua.138 

Dessa forma, por meio da expressão oral as crianças ampliam seus 

universos de comunicação, expressando opiniões e ideias, sentimentos e 

emoções, argumentam, comunicando-se com maior facilidade. Partindo do 

exposto a oralidade é uma habilidade imprescindível para o convívio social em 

diversas práticas, o professor deve considerar a oralidade como fator essencial 

fazendo com que os alunos tornem-se sujeitos falantes, participantes da 

sociedade.139 

Para Craidy e Kaercher (2001), observamos a curiosidade que os pais e os 

adultos têm sobre o que fazer com as crianças ou o que realizar junto com elas 

quando elas ainda não sabem falar, é como se a fala fosse a única forma de 

interação entre o adulto e a criança.140 

Os pais questionam frequentemente sobre o desenvolvimento da fala de 

seus filhos: “Quando é que ela vai começar a falar?”, “Posso contar histórias pra 

ele mesmo ele não sabendo falar?”, “Mesmo ele não falando entende o que eu 
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falo?”. São perguntas que trazem uma equivocada hipótese de que a fala se dará 

naturalmente.141 

Assim, os diversos barulhos e sons que os bebês escutam, ou quando 

observam alguém chamando outra pessoa pelo nome ou nomeando coisas e 

objetos, trazem para eles de forma significativa o papel dos sons e da oralidade 

em suas vidas e no mundo, contribuindo para o desenvolvimento da linguagem 

oral, onde poderão interagir com outras pessoas e também a composição de um 

vasto repertorio sonoro.142 

O desenvolvimento oral das crianças ao contrário de que muitos pensam 

não ocorre naturalmente, mas sim na relação que ela estabelece com o adulto e 

também com outras crianças (CRAIDY e KAERCHER, 2001).143 

Vamos imaginar um berçário com um grupo de crianças de 3 meses, se a 

educadora não promover o desenvolvimento dessas crianças com exercícios 

motores, massageando-as, elas não terão a oportunidade de virar-se, engatinhar, 

sentar-se, caminhar etc. Com a linguagem oral ocorre da mesma maneira, se os 

adultos não estimularem esse processo conversando com elas, elogiando-os, 

questionando-os intencionalmente sobre coisas de interesse delas, elas serão 
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privadas de modelos de conversas de falantes e falas que são linguagens 

significativas na interação não apenas no ambiente escolar mais no mundo.144 

Craidy e Kaercher (2001), afirma que o adulto também deve chamar a 

atenção da criança em relação à outra, quando a criança está na faixa de dois 

anos a três anos e meio o professor pode mediar o início de um diálogo fazendo 

com que elas utilizem a linguagem oral de forma significativa.145 

A situação remete-nos a observar o significado da oralidade na vida das 

crianças e elas acabam descobrindo que nem sempre a linguagem, a conversa é a 

solução para os problemas e sim um recurso valioso, podendo pensar em uma 

possibilidade para a resolução.146 

Crianças com até dois anos e meio de idade utilizam-se muito de gestos e 

também do próprio corpo para apontarem ou fazerem entender o que desejam, 

essas gesticulações substituem a utilização da voz privando o desenvolvimento 

da linguagem. Talvez não seja uma dificuldade de falar mais sim uma 

acomodação, um jogo de manipulação, ou ela não está sendo estimulada 

oralmente, para que possa perceber o sentido da utilização da linguagem. O 

adulto deve observar a si mesmo, avaliando-se a sua interlocução, pois serve 

como modelo de falante para a criança.147 
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Chaer e Guimarães (2012, p. 76), afirmam que o“ trabalho com a 

oralidade assume um importante papel no processo educativo”.148 

O processo educativo torna-se eficaz quando propiciam situações que os 

alunos possam desenvolver e explorar suas capacidades comunicativas e 

sociais.149 

Assim, 

o professor deverá criar situações, promover atividades 

como conversas, discussões, poesia, dramatizações, 

fantoches, leitura de histórias, entrevistas, musicas, reconto 

de histórias, trava- língua, debates, exposições orais, de 

forma a possibilitar que a criança se torne mais 

comunicativa e tenha uma interação maior com o grupo. 

(CHAER e GUIMARÃES, 2012, p. 76) 

 

O ambiente também deve propiciar o desenvolvimento oral das crianças 

fazendo com que elas se comuniquem. O trabalho com a linguagem deve 

acontecer através de atividades significativas.150 
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23.  POSSIBILIDADES DE TRABALHO COM A ORALIDADE 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

De acordo com o que discorremos vimos que é essencial perceber que 

oralidade é um processo dinâmico que se desenvolve a partir de situações que 

sejam altamente significativas para as crianças (AUGUSTO, 2011).151 

Em virtude do que foi mencionado podemos observar que o trabalho com 

a oralidade destaca-se que152 

 

[...] falar e pensar, portanto, não se aprende sozinho, mas na 

interação com outros. Assim, falar sobre as coisas com os 

outros ajuda a criança a pensar sobre elas e a desenvolver 

sua linguagem e seu pensamento. Nesse processo, nós 

educadores, devemos buscar ouvi-las e dar-lhes 

oportunidades para que, brincando, explorando e 

interagindo, construam sua própria linguagem, cada uma a 

seu tempo” (COSTA; GUIMARÃES; ROSSETI-

FERREIRA, 2003, p.83). 
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É importante que o professor valorize essa prática, dedicando-se ao 

desenvolvimento desse processo a partir de atividades que possam ser 

organizadas e trabalhadas diariamente.153 

Craidy e Kaercher (2001), ponderam que atualmente as crianças passam 

horas na frente da televisão, esta que ocupa muitas vezes o lugar e a companhia 

dos pais. Observamos que as crianças ficam aos cuidados das avós ou de outras 

pessoas para os pais irem trabalhar e no final do dia quando voltam para casa à 

mãe encaminha as atividades domesticas sem tempo para um diálogo com as 

crianças não contando-lhes uma história e os carinhos acabam sendo excluídos. 

E é aí que a televisão entra em cena, enquanto a mãe cuida dos afazeres do lar as 

crianças assistem tevê, após o jantar estão todos cansados e os carinhos e 

diálogos resumem-se a poucas palavras como “boa noite”.154 

É muito difícil os pais terem conversas significativas e prazerosas 

com os filhos observamos também o pouco diálogo entre marido e mulher.155 

Durante o dia aos cuidados da avó e também de outras pessoas as crianças 

também ficam a maior parte diante da televisão, quietos sem conversar e 

raramente esses adultos que os cuidam brincam ou conversam com eles, 

deixando uma interrogação a quem devem ser dirigidos os cuidados do 
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desenvolvimento oral dessas crianças? Com quem exercitarão sua linguagem 

oral.156 

As horas em que os pequenos passam na companhia da tevê contribuem 

ao desenvolvimento oral, pois apresentam a eles diversas situações em que 

utilizam a fala fazendo-a um instrumento fundamental na vida dos personagens. 

Assistindo tevê as crianças têm acesso a modelos de falantes aproximando-se da 

maneira correta de falar, e até na tevê alguns personagens instruídos cometem 

erros grosseiros de concordância, portanto não basta deixar as crianças na frente 

da tevê e sem selecionar os melhores programas a serem assistidos. Os adultos 

podem questionar as crianças sobre quais programas elas mais gostam quais os 

personagens preferidos, podendo também ler histórias relacionadas aos desenhos 

animados como o “Rei Leão” ou “Branca de Neve” fazendo comparações e 

depois pedindo que as crianças recontem a história, contribuindo não apenas para 

o desenvolvimento oral amis também para a vida emocional e afetiva.157 

Momentos de leitura, organização do cotidiano, folhear revistas, 

brincadeiras verbais e cantorias, são imprescindíveis para o desenvolvimento do 

afeto e da linguagem oral, tais práticas que não são exclusividade da escola 

tampouco da tevê.158 

                                                           
156 156 O desenvolvimento da oralidade das crianças na Educação Infantil. Maria Gabriela da Silva 

Santos ¹; Alessandra Corrêa Farago 
157 157 O desenvolvimento da oralidade das crianças na Educação Infantil. Maria Gabriela da Silva 

Santos ¹; Alessandra Corrêa Farago 
158 158 O desenvolvimento da oralidade das crianças na Educação Infantil. Maria Gabriela da Silva 

Santos ¹; Alessandra Corrêa Farago 



123 

 

Na educação infantil deve ser explorado com as crianças o processo de ler 

e escrever sem o compromisso de alfabetizá-los até o final deste período. A 

prática dos professores nas instituições devem conter conhecimento e 

experiências dos estudos sobre as teorias do ler e escrever integrando-os a esse 

universo lendo e escrevendo juntos, professor e aluno.159 

Craidy e Kaercher (2001), afirmam que a criança deve entender a função 

social da leitura e da escrita, o porquê aprender, qual a função da leitura e da 

escrita na vida das pessoas, a criança tem que ter clareza “qual o sentido e o 

valor de saber ler e escrever na sociedade em que vivemos, é preciso, em relação 

às crianças, discutir o valor dessa linguagem tanto na vida delas- presente, 

imediata e cotidiana-, quanto os motivos pelos quais ela existe neste planeta.” (p. 

142).160 

É importante junto com as crianças investigar: Qual o local 

encontramos as letras no cotidiano? Para que servem? Em que contexto 

escrevemos? Para que aprendemos a ler e a escrever? Esses questionamentos só 

farão sentido se as crianças tiverem interessadas no universo da leitura e escrita. 

“Do contrário, se não lhe faz sentido não tem por quê.” (CRAIDY E 

KAERCHER, 2001, p.142).161 

Por outro lado, não se deve fazer de desentendidos quanto ao interesse das 

crianças em relação à leitura e escrita, as crianças devem receber informações a 
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respeito da linguagem explorando-a junto com seus colegas e professora, 

relacionando-as consigo e com o mundo.162 

Partindo do princípio de que as crianças já possuem algum conhecimento 

devemos trazer à tona esse conhecimento, registrando-os possibilitando uma 

avaliação .A professora deve valorizar esses conhecimentos ainda que estejam 

desorganizados, explorando junto com as crianças diversas fontes de 

informações como, jornais, revistas, livros, enciclopédias, vídeos, etc., revendo 

suas hipóteses e transformando-as.163 

É importante criar situações em que o adulto responsável possa ler e 

escrever relacionando a utilização da linguagem escrita com o mundo em que 

vivem exemplo: A confecção de livros cuja ilustração seja feita pela criança, e a 

professora desempenhe o papel de escriba. O livro deve conter um tema 

específico, ou seja, o assunto em que o grupo esteja estudando; enviar cartas aos 

próprios colegas ou familiares estabelecendo uma correspondência; confecção de 

convites para alguma festividade da escola; o próprio grupo elaborar juntos 

jornais e revistas contendo fotos, desenhos e textos, etc.164 

Há uma diversidade de ideias e produções a serem realizadas com as 

crianças as quais vão se dando conta do significado da leitura e da escrita no 
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mundo. A companhia do adulto nos desafios desse processo é fundamental, 

crianças e adultos dialogando entre si, com os outros e com o mundo.165 

Além da companhia do adulto para desenvolver a oralidade, Augusto 

(2011), pondera que é preciso no ambiente pedagógico organizar espaços e 

tempos para que favoreça o desenvolvimento da linguagem oral, para que as 

crianças vivenciem situações de comunicação real, como dar um recado para 

algum funcionário da instituição ou comunicar os familiares em casa, além disso, 

o professor pode preparar ambientes aconchegantes no momento de leitura e 

contação de histórias e situações de roda de conversa, fazendo com que o aluno 

faça o uso da linguagem oral em uma prática dialógica e envolvente. A 

comunicação oral no cotidiano da Educação Infantil, é outra forma importante de 

trabalhar a oralidade uma vez que oportuniza às crianças avanços em suas 

formas de se expressarem a linguagem.166 

As crianças desde muito cedo, interessam-se pelas práticas comunicativas, 

os bebês conseguem distinguir através de expressões quando os adultos 

comunicam-se com eles, entendendo o que falamos muito antes de começarem a 

falar, portanto devemos conversar com eles apresentando-lhes o mundo, 

observar o modo de como nos relacionamos com eles e como eles respondem 

aos nossos estímulos. Observá-los em diversos momentos é um cuidado que o 
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professor deve ter, e essa atitude deve estar presente em diversas práticas do 

cotidiano da educação infantil.167 

Brincar com textos orais, também, é um recurso importante para a 

oralidade da criança. Segundo Augusto (2011), a língua oferece experiência para 

as crianças, pois brincar com as palavras é função exercida pelos falantes.168 

“Brincar com palavras é motivo de diversão para as crianças, não é por 

acaso que as crianças, na educação infantil, entram em contato com esse 

verdadeiro acervo popular.” (AUGUSTO, 2011, p. 56).Repetir parlendas brincar 

com cantigas de rodas, trava-língua e adivinhas é um exemplo do uso que as 

crianças fazem desse imenso repertorio oral.169 

Trabalhar textos orais é extremamente importante, pois a criança terá uma 

bagagem desse conhecimento que ela levará por toda a educação infantil. O 

professor ao trabalhar com essa temática não terá dificuldades, pois a tradição 

oral brasileira tem um vasto repertório de textos orais e brincadeiras cantadas.170 

A produção de narrativas é outra possibilidade para o desenvolvimento da 

oralidade. Para isso pode-se utilizar da roda de histórias para a expressão das 

narrativas infantis, o ato de contar histórias sempre existiu, veio de várias 

gerações passadas, serviam para educar as crianças explicar os mistérios da 

                                                           
167 167 O desenvolvimento da oralidade das crianças na Educação Infantil. Maria Gabriela da Silva 

Santos ¹; Alessandra Corrêa Farago 
168 idem 
169 idem 
170 170 O desenvolvimento da oralidade das crianças na Educação Infantil. Maria Gabriela da Silva 

Santos ¹; Alessandra Corrêa Farago 



127 

 

natureza. No Brasil o hábito de contar histórias veio da tradição dos povos 

indígenas e também dos negros através de lendas e mitos.171 

As narrativas que os professores contam, são a base para a construção das 

histórias das crianças essa construção se dá pela interação com o mundo 

representado pelo adulto e pelo uso da linguagem.172 

A leitura e contação de histórias também é uma possibilidade que 

beneficia a criança fazendo com que ela pronuncie melhor as palavras e se 

comunique melhor de forma geral.173 

O reconto de histórias as crianças podem ouvir e recontar histórias, 

produzindo-as enriquecendo sua linguagem, estimulando sua imaginação. A 

estratégia de reconto de histórias além de estimular o gosto pela oralidade 

também poderá ser de grande valia para a avaliação do desenvolvimento 

linguístico da criança.174 

Perroni (apud Augusto, 2011, p. 21), aponta três fases do desenvolvimento 

narrativo na criança: 

Na primeira fase, a presença do adulto é fundamental no 

momento de contar histórias e no jogo de contar, na 

primeira situação a criança assume um papel de ouvinte, e 

na segunda ela se apoia no discurso do adulto e através de 

                                                           
171 idem 
172  
173 idem 
174 174 O desenvolvimento da oralidade das crianças na Educação Infantil. Maria Gabriela da Silva 

Santos ¹; Alessandra Corrêa Farago 



128 

 

perguntas feitas pelo adulto vai dando significado a fala e 

compondo uma pro narrativa. Na segunda fase, a criança se 

separa da fala do adulto e através de memorização e 

conhecimento ela relata experiências pessoais. Na terceira 

fase, acriança passa a narrar autonomamente reconhecendo-

se como próprio locutor. Partindo dessa perspectiva 

podemos entender que o papel do professor é fundamental 

para assegurar a construção da narrativa, podendo organizar 

situações que promova as primeiras pro narrativas. 

Com o apoio de livros, fantoches ou caixa de histórias, o professor pode 

iniciar uma história e compartilha-la com a criança, propondo perguntas que lhes 

sirvam de roteiro para contar um trecho a mais, completando assim à narrativa 

do professor.175 

Além da roda de histórias o momento do faz de contas são importantes 

contextos para a construção das narrativas, sendo mais um dos motivos pelos 

quais os professores precisam alimentar as brincadeiras das crianças propondo 

diversas possibilidades. 

A roda de conversa deve ser uma atividade permanente e diária, é um 

momento de interação e diálogo entre os alunos, o professor age mediando as 

conversas propondo situações para que as crianças possam se expressar com essa 
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atividade o professor consegue dispor situações de trabalho com a oralidade. 

Com a roda de conversa “as crianças podem ampliar suas capacidades 

comunicativas, como a fluência para falar, perguntar, expor suas ideias, dúvidas 

e descobertas” (BRASIL, 1998, p. 138), ampliando assim seu vocabulário e 

valorizando atividades em grupo como forma de aprendizagem.176 

A roda de conversa também faz parte da produção de narrativas das 

crianças e deve acontecer em diversos momentos.177 

Conversar deveria ser uma atividade diária na sala de aula, muitas vezes 

os professores propõem rodas, mas desprovidas de situações reais de 

comunicação, ficando sempre centrada na fala do adulto e a criança apenas como 

ouvinte na situação.178 

Na roda de conversa além do assunto que se está tratando a própria 

conversa é conteúdo de aprendizagem, portanto deve-se conversar com as 

crianças para que elas conversem. É preciso que a professora alimente as trocas 

de conversas entre as crianças, com vista á interdiscursividade. É importante que 

o professor provoque confronto de ideias.179 

 

Conversar, narrar, brincar e comunicar-se podem se 

constituir como eixos fundamentais da organização do 
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trabalho com a linguagem oral na escola, pois, em todos os 

casos, não faltam oportunidades para aprender. E tudo vale 

a pena para tornar o cotidiano das crianças mais falantes 

(AUGUSTO, 2011, p. 63). 

 

Segundo Chaer e Guimarães (2012),a roda de conversa é possível despor 

diversas situações para trabalhar com a oralidade, devendo ser uma estratégia 

diária na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino fundamental. Nem sempre 

a roda de conversa tem o destaque merecido nas práticas e planejamentos dos 

professores.180 

A roda permite que as crianças falem e ouçam os colegas falando e 

também que discutem e expressem ideias e opiniões sobre o tema ou situação 

proposta. 

A partir do exposto Brasil (1998, p. 138) considera que: 

 

a roda de conversa é o momento privilegiado de diálogo e 

intercâmbio de ideias. Por meio desse exercício cotidiano as 

crianças podem ampliar suas capacidades comunicativas, 

como a fluência para falar, perguntar, expor suas ideias, 
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dúvidas e descobertas, ampliar seu vocabulário e aprender a 

valorizar o grupo como instância de troca e aprendizagem. 

 

A roda de conversa torna-se indispensável na sala de aula, possibilitando a 

comunicação.181 

Outra prática importante a considerar na Educação Infantil para o 

desenvolvimento da oralidade é a leitura. Craidy e Kaercher (2001), afirmam que 

por meio do acesso e manuseio aos livros, a partir da contação de histórias e 

leituras as crianças vão criando o habito e o interesse pela leitura e assim um 

apreço pela escrita.182 

Segundo Brasil (1998, p.135). 

 

a leitura realizada em voz alta, em situações que permitem a 

atenção e a escuta das crianças, seja na sala de aula, no 

parque debaixo de uma arvore, antes de dormir, numa 

atividade específica para tal fim etc., fornece ás crianças um 

repertório rico em oralidade. 
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Augusto (2011), defendem que quando as crianças relacionam-se com os 

livros desde cedo, ouvindo histórias ou lendo aprende a pronunciar as palavras 

da maneira correta, e comunicar-se melhor. Por meio da leitura a criança 

desenvolve a criatividade, a imaginação e adquire cultura, conhecimentos e 

valores, além de favorecer familiaridade com o mundo da escrita.183 

Os autores afirmam que as crianças ouvem e reproduzem histórias, através 

dessa reprodução elas enriquecem suas linguagens assim desenvolvendo a 

imaginação. Ao recontar histórias as crianças apoiam-se em textos já contados 

reconstruindo à sua maneira, de início as crianças têm dificuldades ao contar as 

histórias, pois precisam relaciona-las a uma sequência lógica e acaba sendo 

difícil para elas. A princípio é necessário que as crianças tenham contato com 

histórias simples de fácil entendimento assim vão se familiarizando para depois 

reproduzi-las.184 

Craidy e Kaercher (2001, p. 79), ponderam que a “prática de recontar 

histórias, além de incentivar o gosto pela oralidade, constituiu uma importante 

estratégia de avaliação do desenvolvimento linguístico da criança, observando-se 

como está se expressa oralmente no mundo”.185 

Os autores também asseveram que o trabalho com fantoches oferece 

diversas oportunidades para a dramatização. Nas séries iniciais pode-se utilizar 
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qualquer tipo de fantoche: bonecos, caras etc. É necessário que as histórias sejam 

simples e curtas.186 

Ao apresentarem os fantoches as crianças utilizam de movimentos, 

linguagem e voz espontânea. O fantoche também dá a oportunidade das crianças 

tímidas expressarem-se livremente, pois atrás de cortinas ou móvel elas se 

sentem seguras.187 

Outra sugestão para trabalhar a oralidade com as crianças é a 

dramatização que segundo Craidy e Kaercher (2001, p. 78), “é representar, ao 

vivo, narrações ou ações. Personagens, enredo, tema, ação e diálogos são 

elementos considerados básicos na dramatização”.188 

A dramatização designa diversas formas de atividades como: teatro 

infantil, brinquedos dramatizados, fantoches, teatrinho de sombras, etc. As 

crianças são orientadas a expressarem-se, assim ganham bons padrões de 

linguagem, pronunciando-a corretamente.189 

Outra possibilidade de desenvolvimento da linguagem oral é o trabalho 

com a poesia que é essencialmente um texto para ser oralizado trazendo para as 

crianças significado. Ao ouvir belas poesias as crianças manifestam de forma 

espontânea as emoções e sentimentos. O professor deve selecionar as poesias a 
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serem trabalhadas com as crianças para fácil compreensão, através da poesia as 

crianças aprendem as palavras, seus significados enriquecendo o vocabulário.190 

A música também é de grande importância nesse processo, pois além do 

professor estar estimulando a sensibilidades, a entonação, o ritmo ele também 

trabalha o texto oral, a pronuncia de palavras, o vocabulário. A estratégia de 

utilizar-se a música nesse processo de desenvolvimento da linguagem favorece o 

trabalho desenvolvido pelo professor.191 

A criança tem que ter contato com a música explorando-a, e através da 

mesma aproximando-se do universo da oralidade de maneira lúdica e divertida. 

O professor deve observar a letra, o ritmo a melodia para que seja de fácil 

entendimento das crianças com a música, podem ser trabalhados também o 

vocabulário, a pronuncia correta das palavras, os textos orais, entre diversas 

outras possibilidades 

Chaer e Guimarães (2012), afirmam que o professor deve observar o 

desenvolvimento oral das crianças, avaliando-as a fim de detectar progressos e 

avanços. 

É importante que o professor identifique também as dificuldades 

planejando atividades que possa ajudar esses alunos a expressarem-se cada vez 

melhor, corrigindo a forma de como pronunciam as palavras. Cabe ao professor 

substituir esses maus hábitos por formas convencionais a serem faladas. 
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É necessário discutir sobre a importância de desenvolver um trabalho 

pedagógico que valorize o ato comunicativo das crianças possibilitando o pleno 

desenvolvimento da linguagem. Portanto é essencial perceber que o processo da 

linguagem oral é dinâmico e necessita de situações e possibilidades altamente 

significativas, por isso devem ser trabalhadas diariamente.192 
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MÓDULO IV – FORMAS DE ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO 

DA  LINGUAGEM E DA FALA  

 

24.  A MÚSICA 

 

Um recurso muito interessante a ser usado com crianças que apresentam 

dificuldades na aquisição da linguagem são as músicas. Além de ser um recurso 

motivador, alguns estudos indicam que a música contribui para melhorar a 

atenção, a memória, o processamento semântico e tem um efeito positivo 

também nas emoções. Muitos estudos indicam também os benefícios da música 

para crianças com Síndrome de Down, Autismo, casos de Lesões Cerebrais e 

para a aprendizagem. 193 

Assim como as brincadeiras, as músicas escolhidas para o trabalho com a 

linguagem devem estar de acordo com o objetivo que se deseja alcançar, 

considerando as necessidades e dificuldades da criança.194 

Músicas que tem um padrão bem repetitivo que favorece a memorização e 

um ritmo mais lento que favorece a compreensão da letra. O vocabulário simples 
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e familiar é outro ponto positivo. Além disso vídeos que tem pouca informação 

visual, favorece o reconhecimento das formas e associação com os nomes das 

frutas, animais, cores, formas, partes do corpo...195 

 

A música das frutas196 

 

 

 

 

 

 

O trem dos animais197 
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As partes do corpo198 

 

 

 

 

 

 

 

A música das cores199 
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 O Som dos Animais200 

 

 

 

 

 

 

 

25.  DICAS DE ESTIMULAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA FALA EM CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS 

 

Quando uma criança apresenta certos sinais que sugerem dificuldades na 

comunicação oral é possível fazer alguma coisa para ajudá-la, além de buscar um 

tratamento especializado? Neste artigo, mostrarei que sim e apontarei algumas 

das principais formas de estimulação que os pais podem promover nos primeiros 

anos de vida dos filhos para auxiliá-los no desenvolvimento da comunicação 

oral. Porém, é preciso permanecer alerta. Se mesmo com a realização sistemática 
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de estímulos e atividades, as dificuldades permanecerem, um profissional 

capacitado deverá ser consultado. 

Desde o nascimento, a criança passa por etapas do desenvolvimento da 

linguagem, etapas preparatórias para adquirir de forma elaborada e eficiente a 

fala, uma das formas que temos de nos comunicar. O desenvolvimento da 

comunicação oral envolve os sentidos, os músculos orofaciais e as experiências 

da criança com as coisas e as pessoas. Para que ocorra de forma plena, os pais 

precisam, até certo momento, servir como mediadores entre a criança e o mundo 

que a cerca. 

 

25.1  Estimulação sensorial 

 

Como os sentidos (visão, audição, olfato, gustação e tato) servem de 

“porta de entrada” para experimentar e conhecer o mundo a nossa volta, a cada 

etapa de desenvolvimento dos filhos, vale a pena oferecer estímulos sensoriais. 

Seguem abaixo algumas sugestões de estimulação sensorial que podem ser 

realizadas com crianças de 0 a 5 anos. 

 

25.2  Estimulação visual: 
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• Apresentar e oferecer objetos simples, coloridos, com formas 

diferentes e com estímulos luminosos; 

• Movimentar cada parte do corpo da criança para que ela possa 

percebê-las e identificá-las; 

• Oferecer um espelho para a criança observar sua imagem, as de 

outras pessoas e objetos; 

• Apresentar imagens de rostos com diferentes tipos de emoção 

(alegria, tristeza, raiva, cansaço, etc.); 

• Apresentar à criança  diferentes ambientes. 

 

25.3  Estimulação auditiva: 

 

• Proporcionar experiências com sons, vozes em diferentes alturas 

(grave/aguda), intensidades (alto/baixo) e entonações; 

• Cantar e conversar durante os cuidados com a criança; 

• Oferecer diferentes objetos e brinquedos sonoros para alertar a 

criança quanto aos diferentes tipos de som; 

• Falar e/ou movimentar objetos sonoros fora do campo visual para 

que ela possa localizar e identificar o som. 

 

25.4  Estimulação gustativa e olfativa: 
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• Deixar que a criança cheire os produtos utilizados no cuidado 

da higiene; 

• Levá-la a diferentes ambientes com odores diversificados (na 

cozinha durante o preparo de uma refeição, em um bosque, 

pomar, açougue, etc.); 

• Oferecer alimentos variados para que experimente diferentes 

sabores (doce, amargo, salgado, azedo), desenvolvendo assim o 

paladar. 

 

25.5  Estimulação tátil: 

 

• Proporcionar durante as rotinas, de higiene principalmente, o 

contato da criança com diferentes texturas (esponjas, creme, talco, 

tecido, óleo), sempre nomeando-os; 

• Oferecer objetos com texturas, tamanhos, temperaturas, formas, 

materiais e pesos diferentes; 

• Incentivar a criança a conhecer seu próprio corpo e o do outro para 

que ela perceba o seu limite e o espaço que a cerca. 

 

25.6  Estimulação oromotora: 
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Outra estimulação importante a ser realizada é a oromotora, que engloba a 

parte muscular e motora envolvida na comunicação oral (lábios, língua e palato). 

Como os órgãos que utilizamos para comer (lábios, língua, bochechas, dentes) 

são praticamente os mesmos que utilizamos para falar, a alimentação tem papel 

importante no desenvolvimento da fala. É por meio dela que estimulamos e 

exercitamos os músculos da boca e da face (por meio da mastigação, sucção e 

deglutição), os quais também participam da produção dos sons que, juntos, 

formarão as palavras. Para a estimulação oromotora destaco: 

 

• Realizar o aleitamento materno, que estimula de forma eficiente a 

musculatura envolvida na sucção, além de proporcionar uma 

deglutição adequada; 

• Oferecer alimentos de consistência sólida dura, demandando um 

esforço maior para a mastigação; 

• Servir de modelo para a criança, demonstrando a mobilidade do 

aparelho fonador, deixando que ela observe e imite os movimentos 

faciais realizados na produção dos sons, treinando assim a 

habilidade para a vocalização.  

 

25.7  Estimulação da linguagem: 
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Não podemos deixar de fora a estimulação da linguagem propriamente 

dita: 

 

• Narrar para o bebê, desde os primeiros dias de vida, o que você está 

fazendo ou o que está acontecendo ao redor; 

• Praticar diariamente a leitura em voz alta; 

• Brincar de faz-de-conta (representando rotinas do cotidiano ou 

contos de fadas); 

• Ensiná-lo a utilizar a comunicação gestual (gestos indicativos e 

representativos), que serve de apoio para a oral; 

• Estimular a fala com conversas, explorando ao máximo a 

modelagem da linguagem, nos mais variados ambientes possíveis; 

• Incentivar, participar e brincar de jogos que contenham regras 

(ordem de jogada, modo de interação e tipo de linguagem). 
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MÓDULO V  -  LEITURA COMPLEMENTAR – ESTUDO DE CASO  

 

Autora: Maria de Lourdes dos Santos Morgado201 

 

26.  EDUCAÇÃO INFANTIL: O DESENVOLVIMENTO DA 

LINGUAGEM ORAL EM CRIANÇAS DE 1 A 3 ANOS E O 

TRABALHO DO PROFESSOR 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica, oferecida nas 

creches para crianças até 3 anos de idade e na pré-escola para crianças de 4 a 6 

anos de idade. 

Para Haddad (2003), a expressão “educação e cuidado infantil” 

preconizada nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(BRASIL,1996) impõe um novo modelo educacional da creche. 
                                                           

201 Educação Infantil: o desenvolvimento da linguagem oral em crianças de 1 a 3 anos e o trabalho 

do professor / Maria de Lourdes dos Santos Morgado – – Lins, 2013. – REPRODUÇÃO PARCIAL DO 

CONTEÚDO ORIGINAL. 
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Faz-se, assim, urgente, uma aproximação entre as dimensões sociais e 

educacionais do atendimento à criança pequena, considerando as necessidades da 

mesma e da família, no contexto da modernidade. Isso envolve também uma 

mudança na estrutura familiar e na sociedade; uma nova visão de infância 

revelada nos serviços voltados à criança. 

Frente ao papel da creche, que envolve o cuidar e a questão educacional, 

faz-se necessário, oferecer conhecimentos e subsídios teóricos e práticos aos 

profissionais que trabalham nesse local para uma atuação educacional que 

contemple o desenvolvimento integral da criança. 

Considerando o desenvolvimento integral da criança, este trabalho tem 

como objetivo oferecer conhecimentos sobre a linguagem oral, aos profissionais 

da educação infantil, que direcionam sua prática pedagógica a crianças na faixa 

etária de 1 a 3 anos, matriculadas em instituições infantis, modalidade creches. 

 

UM BREVE HISTÓRICO 

 

 

Na Antiguidade, não havia estudos sobre a educação infantil, a criança 

devia ser corrigida e punida, para crescer e adequar-se aos padrões da sociedade. 
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Na educação grega, período clássico, na infância as crianças eram 

consideradas seres com tendências selvagens a serem dominadas pela razão e o 

bem ético e político; no período medieval eram consideradas como a natureza 

pecadora do homem, onde a razão, reflexo da luz divina, não se manifestaria. 

Rizzo (apud Gomes, 2010, p. 12), afirma que nessa época a pedagogia era 

apenas um ramo da teologia, que indicava a doutrinação como meio de tornar 

boa a criança. É possível perceber a falta de preocupação com a educação e ao 

cuidado da criança, ela tinha apenas que se adequar ao mundo adulto. 

Para a igreja, a educação das crianças, “(...) era dever dos pais e da 

família, e isso era tudo que importava saber a respeito do que fazer com as 

crianças e como lidar com elas, durante todo período da Antiguidade”. (RIZZO, 

apud Gomes 2010, p. 12). 

Na Europa da Idade Média, a criança era um pequeno adulto, tratada pela 

sociedade como um ser humano deficitário, que deveria crescer, para trabalhar 

junto com o resto da família. Os rejeitados pelas famílias eram abandonados na 

roda dos expostos ou enjeitados. 

O recolhimento dessas crianças era feito por entidades religiosas e quando 

essas cresciam eram conduzidas a um ofício. 

De acordo com Oliveira (2002, p.32): 
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Nas classes sociais mais privilegiadas, as crianças eram 

geralmente vistas como objeto divino, misterioso, cuja 

transformação em adulto também se fazia pela direta 

imersão no ambiente doméstico. Nesses casos, paparicos 

superficiais eram reservados à criança, mas sem considerar 

a existência de uma identidade pessoal. 

Novos modelos educacionais foram criados nos séculos XV e XVI, com 

novas visões sobre a criança e como ela deveria ser educada. Erasmo (1465-

1530) e Montaigne (1483-1553) sustentavam que a educação deveria respeitar a 

natureza infantil, estimular a atividade da criança e associar o jogo à 

aprendizagem. 

Com a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, onde a mão de 

obra masculina estava mais escassa em função das guerras, as mulheres 

passaram a trabalhar fora de casa. A partir desse cenário, começaram a ser 

criadas instituições formais de atendimento à criança, no intuito de minimizar o 

problema da mortalidade infantil e também de atender os filhos dos funcionários 

das fábricas. 

As creches não eram consideradas como um local seguro e benéfico aos 

filhos das funcionárias; as mulheres que não trabalhavam ofereciam-se para 

cuidar dos filhos das operárias, completando, assim, as carências maternas e 

eram chamadas de mães mercenárias. Com o crescimento das indústrias e mais 

oferta de trabalho, fora preciso a criação de estabelecimentos mais formais 
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Essa forma de organização não teve sucesso, pois ‘criou-se uma nova 

oferta de emprego para as mulheres, mas aumentaram os riscos de maus-tratos às 

crianças, reunidas, em maior número, aos cuidados de uma única, pobre e 

despreparada mulher’. (RIZZO, apud Gomes, 2010, p. 14) 

Surgiram arranjos mais formais para atendimento de crianças fora da 

família, em instituições de caráter filantrópico, com objetivo de organizar as 

condições para o desenvolvimento infantil, em vários países da Europa. Nos 

séculos XVIII e XIX, enfatizou-se a importância da educação para o 

desenvolvimento social e as crianças passaram a ser o centro do interesse dos 

adultos; a serem vistas como sujeito de necessidades e objeto de expectativas e 

cuidados, o que tornava a escola um instrumento fundamental (para os que 

podiam frequentar). 

Com as crianças mais pobres não acontecia o mesmo. Para a sociedade 

europeia não era correto que se educassem as crianças pobres; era proposto o 

aprendizado de alguma ocupação e da piedade. Porém alguns reformadores 

protestantes defendiam a educação como um direito universal. 

Autores como Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Decroly, Froebel 

Montessori, entre outros, estabeleceram as bases para um sistema de ensino mais 

centrado na criança. 

Aos poucos, em função das mudanças socioculturais, as instituições foram 

organizando-se, para atender as crianças mais favorecidas em níveis mais 
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pedagógicos e outras instituições para atender as crianças pobres, com objetivos 

assistencialistas e compensatórios. 

Kramer (apud Gomes, 2010 p. 14) em seus estudos relata que a educação 

infantil: 

 

Começou a ser reconhecida como necessária tanto na 

Europa quanto nos Estados Unidos durante a depressão de 

30. Seu principal objetivo era o de garantir emprego a 

professores, enfermeiros e outros profissionais e, 

simultaneamente, fornecer nutrição, proteção e um 

ambiente saudável e emocionalmente estável para crianças 

carentes de dois a cinco anos de idade. 

 

Além da criação de instituições, a infância começou a ser vista como uma 

fase importante da vida, com necessidades específicas que deveriam ser 

valorizadas. 

Segundo Kramer (apud Gomes, 2010, p. 14) “esse conceito de infância é, 

pois, determinado historicamente pela modificação das formas de organização da 

sociedade.” 
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No século XIX, o atendimento às crianças era feito basicamente por 

creches e Jardins de Infância, na Alemanha. Para Froebel (apud Gomes, 2010 p. 

14) as crianças eram pequenas sementes, que, se adubadas e expostas a um clima 

favorável, abririam e teriam condições de aprender. A liberdade da criança fora 

considerada ameaça pelo governo alemão, que fechou todos os jardins por volta 

do ano 1851. Mas essas ideias já haviam se propagado em outros países como 

Itália e Estados Unidos. 

No Brasil, o desenvolvimento do conceito de infância e a preocupação 

com sua educação seguiram os conceitos da Europa. A educação era 

responsabilidade da família e desenvolvida entre crianças e adultos do seu meio 

social. 

A atenção com a infância, no Brasil, surgiu a partir do final do século 

XIX, quando foram promulgadas as primeiras leis de amparo à criança e criadas 

as primeiras instituições. Antes desse período, para aqueles que não tinham as 

famílias, existia a casa dos expostos, criada para acolher crianças abandonadas. 

Os problemas principais da época, em relação às crianças, eram as altas 

taxas de desnutrição e a mortalidade infantil. Nas famílias ricas, as crianças 

ainda ficavam com babás ou com a mãe; nas famílias pobres, as mães, 

precisavam trabalhar, deixavam os filhos sozinhos ou com os vizinhos. 

No final do século XIX e início do século XX, criaram-se instituições 

encarregadas de zelar pela saúde dessas crianças, que não tinham acesso ao 
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cuidado familiar, especialmente das mães. A partir daí, a criança fora 

considerada um ser dependente, necessitado de cuidados por parte dos adultos, 

relacionados à saúde e alimentação, especialmente. 

Didonet (apud Gomes, 2010, p. 15) amplia este conceito, afirmando que: 

Foi com essa preocupação, ou com esse [...] problema, que 

a criança começou a ser vista pela sociedade e com um 

sentimento filantrópico, caritativo, assistencial é que 

começou a ser atendida fora da família. 

 

Em relação à preocupação com a educação infantil, destaca-se a iniciativa 

de Rui Barbosa em 1822, que defendeu a proposta de Froebel para a educação 

infantil no Brasil Império. 

A partir do século XX, alguns grupos passaram a atrair a atenção do 

governo para a criança. Foram criadas as primeiras instituições pré-escolares 

assistencialistas no Brasil. Kramer (apud Gomes, 2010, p. 15 – 16) ressalta a 

criação do Instituto de Proteção e Assistência da Infância do Brasil, em 1899, 

que visava a atender crianças até oito anos, elaborar leis de amparo, criar 

maternidades, creches e jardins de infância. 

Com a industrialização e o aumento da mão de obra feminina, as mães 

eram obrigadas a sair de casa para trabalhar e deixar os folhos nessas 

instituições. 



153 

 

Didonet (apud Gomes, 2010, p. 16), fala de que forma a creche fora criada 

no Brasil, e com quais funções: 

 

Para os filhos das mulheres trabalhadoras, a creche tinha 

que ser de tempo integral; para os filhos de operárias de 

baixa renda, tinha que ser gratuita ou cobrar muito pouco; 

ou para cuidar da criança enquanto a mãe estava 

trabalhando fora de casa, tinha que zelar pela saúde, ensinar 

hábitos de higiene e alimentar a criança. A educação 

permanecia assunto de família. Essa origem determinou a 

associação creche, criança pobre e o caráter assistencial da 

creche. 

 

Com a industrialização, os movimentos operários lutavam por melhores 

condições de trabalho; esse fator fora muito importante para a criação de creches 

e jardins de infância, para atender os filhos das funcionárias. 

Oliveira (2002) dá sua contribuição, afirmando que os empresários das 

fábricas modificaram sua visão acerca da criação de instituições, pois dessa 

forma, as mães ficariam mais tranquilas e trabalhariam melhor. 

De acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas (1943), (CLT), 

criada por Getúlio Vargas, no período do Estado Novo entre 1937/1945, a creche 
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era a escola maternal, que atendia crianças de dois a quatro anos, enquanto o 

jardim de infância recebia crianças de cinco a seis anos. 

Kuhlmann (apud Gomes, 2010, p.16) explicita a diferença entre os termos, 

dizendo que: 

 

Aos poucos, a nomenclatura vai deixar de considerar a 

escola maternal como se fosse aquela dos pobres, em 

oposição ao jardim-de-infância, passando a defini-la como a 

instituição que atenderia à faixa etária dos 2 aos 4 anos, 

enquanto o jardim atenderia de 5 a 6 anos. Mais tarde, essa 

especialização etária irá se incorporar aos nomes das turmas 

em instituições com crianças de 0 a 6 anos (berçário, 

maternal, jardim, pré-escola). 

 

Até os anos 60, o atendimento as crianças era assistencialista, mas na 

década de 70, as instituições iniciaram seu processo de transformação. 

Segundo Kulhmann (apud Gomes, 2010, p. 16): 

 

As concepções educacionais vigentes se mostravam 

explicitamente preconceituosas o que acabou por cristalizar 
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a ideia de que, em sua origem no passado, aquelas 

instituições teriam sido pensadas como lugar de guarda, de 

assistência e não de educação. 

 

 

Na década de 80, um conceito novo de infância passou a vigorar em nosso 

país, considerando a criança um sujeito de direitos. 

A necessidade pedagógica fora reconhecida com a Constituição de 1988 

quando ficou definido que as creches não teriam mais o caráter assistencial, mas 

sim educacional, sendo incluídas entre as demais etapas de ensino. 

A educação infantil, no Brasil, deixou de ter a função de substituir os 

cuidados da família que eventualmente não podiam supri-los e passou a assumir 

nova função, a de complementar a educação da família, no sentido pedagógico. 

Aita (apud Gomes, 2010 p. 17) esclarece essa mudança social, que a 

creche e pré-escola deverão unir-se com família e comunidade, a fim de 

trabalharem juntas no sentido de atender a criança, visando seu pleno 

desenvolvimento. 

 

A legislação brasileira 
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A educação infantil, no Brasil, passou a ganhar maior visibilidade 

pedagógica com a Constituição de 1988, no artigo 208, IV (que prevê o 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade 

como dever do Estado, BRASIL, 1988), torna-se claro que a criança, adquire a 

conotação de um ser histórico, social e cultural. 

Após a promulgação da Constituição, houve um aumento do número de 

pré-escolas e melhoria no nível de formação de seus professores, muitas vezes já 

incluídos em quadros de magistério. 

Em 13 de julho de 1990 fora criada a Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), onde é estabelecida a diferença entre criança e 

adolescente: seriam consideradas crianças as de zero a onze anos e onze meses e 

adolescentes, de doze a dezoito anos, dividindo, assim, a educação de acordo 

com a faixa etária. E firmou-se a responsabilidade dos municípios por esta etapa 

da educação básica, através de Conselhos Municipais, Tutelares e Fundo 

Municipal. 

Até a criação da nova Lei de Diretrizes e Bases Nacional, a LDB, em 

1996, ainda não existia diretrizes para a Educação Infantil. Existia apenas um 

dispositivo da Lei nº 5692/71 - Reforma do Ensino de 1º e 2º graus (art.19, 

inciso 2º): os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior a 

sete anos recebam conveniente educação em escolas maternais, jardins de 

infância e instituições equivalentes. 
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O reconhecimento do Estado pela Educação Infantil se deu através da Lei 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996) Lei de Diretrizes e Bases 

Nacional, no art.29, que define a Educação Infantil como primeira etapa da 

educação básica. Torna-se direito da criança e da família, dever do Estado, não 

obrigatória e gratuita nos estabelecimentos oficiais. O Estado passa a ser 

responsável, não apenas por cuidar, mas por educar as crianças, com a finalidade 

de proporcionar o desenvolvimento integral das mesmas. 

A Lei 9.394 nos artigos 29, 30 e 31, considera que a educação infantil é 

uma importante etapa da formação integral e destaca que: 

 

Art. 29º. A educação infantil, primeira etapa da educação 

básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade. Art. 30º. A educação infantil será 

oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 

três anos de idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de 

idade. 
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Art. 31º. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental. (BRASIL, 1996, p. 25-26) 

 

As creches devem garantir a aprendizagem e o desenvolvimento da 

criança, deve-se promover a integração em todos os aspectos. 

Habilidades e competências necessárias ao professor de educação infantil 

A profissão docente da Educação Infantil surgiu na Brasil, em 1920, 

quando Sampaio Dória criou uma Faculdade de Educação, com fins de formar 

especialistas na área de educação. Em 1930 fora criada a Escola Normal do 

Distrito Federal que, no ano de 1932, fora reconhecida por Anísio Teixeira, 

como primeira escola de professores em nível universitário. 

Em 1934 fora criado o Instituto de Educação do Estado de São Paulo 

(IEUSP). Um ano depois, nasceu, com Anísio Teixeira, a Universidade do 

Distrito Federal 24 (UDF), que ficou conhecida como Universidade de 

Educação, recebendo também o título de Escola de Professores. 

No ano de 1939, a UDF fora extinta pela ditadura Vargas e incorporou-se 

à Faculdade Nacional de Filosofia no Rio de Janeiro. Fora criado o primeiro 

curso de Pedagogia, com três anos de duração, através do decreto-lei 1.190, de 

04/04/39. 
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No período da Ditadura Militar, surgiram alguns movimentos sobre a 

profissão docente, buscando o consenso sobre a função e a formação de 

educadores, no intuito de convergir os currículos dos cursos de pedagogia. 

Com a lei 9394/96, o termo educador cedeu espaço para o de professor, 

três eixos formativos firmaram-se no Brasil: a Escola Normal, o Curso Normal 

Superior e o Curso de Pedagogia. 

A LDB estabelece a necessidade da formação do docente de Educação 

Infantil, para o atendimento de crianças de zero a seis anos. 

Anteriormente à LDB, os profissionais, que atendiam a faixa etária de 

zero a três anos, não eram considerados professores e sim educadores infantis; 

professores eram os que atendiam a faixa etária de quatro a seis anos. 

As creches e pré-escolas foram consideradas como instituições de caráter 

pedagógico, o profissional que estaria preparado para assumir e conduzir o papel 

pedagógico, em ambas as instituições, deveria ter formação e titulação. 

Ostetto (apud Gomes, 2010, p. 19 - 20) ao indagar a falta de 

reconhecimento do profissional que atende a faixa etária de zero a três anos, 

defende que todos os profissionais devam ser reconhecidos igualmente. Para o 

autor, um... 
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[...] profissional que poderia dar conta desta função 

pedagógica apregoada era sem dúvida o professor, pois 

além de já possuir um estatuto legitimado de profissional da 

educação, sua presença crescia em instituições de 

atendimento à faixa de quatro a seis anos. Por que não 

trazê-lo para trabalhar com crianças de zero a três anos? Se 

tanto creche como pré-escola eram consideradas, na prática, 

espaço pedagógico, nada mais natural que o professor fosse 

seu agente. 

 

Nos Referenciais para a Formação de Professores, publicados em 1998, 

pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), é citada a importância da 

formação para os professores e também as especificidades da Educação Infantil. 

A formação deve contemplar todos os segmentos da 

educação básica com os mesmos fundamentos educacionais 

gerais e mais as suas especificidades – a educação infantil 

de zero a três anos e de quatro a seis anos [...]: o trabalho na 

creche[...] (BRASIL, 1998, p. 86). 

 

Se o educador que atende a criança de zero a seis anos precisa atender e 

assisti-las como um todo, nos aspectos cognitivos, físicos e psicológicos, devido 
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à singularidade dessa faixa etária, também deve ter o devido reconhecimento 

profissional e salarial, com status de professor. 

Segundo Oliveira-Formosinho (apud Gomes, 2010, p. 20), “(...) a 

docência na educação infantil apresenta aspectos similares e também 

diferenciadores da docência dos demais níveis de ensino.” 

Na Educação Infantil, os conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais são trabalhados além do espaço da sala de aula. O planejamento 

curricular elaborado pelo professor será alterado durante sua realização, pois a 

Educação Infantil possibilita mais liberdade e flexibilidade no trabalho. 

Na Educação Infantil, o professor que escolhe trabalhar com essa faixa 

etária, deve possuir ou desenvolver algumas competências e habilidades, para 

desempenhar seu trabalho com sucesso. 

A competência é composta por conhecimento (saberes), habilidades (saber 

fazer, relacionado à prática mental) e atitudes (aspectos éticos cooperação, 

solidariedade). 

Para Perrenoud (apud Gomes, 2010 p. 15), “a noção de competência 

designará aqui uma capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para 

enfrentar um tipo de situação.” Ele explica que competência é a capacidade de 

articular os saberes com atitudes, sendo elaboradas através de esquemas de 

pensamento que permitem determinar e realizar uma ação relativamente 

adaptada à situação, a fim de resolver situações particulares adequadamente. 
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As habilidades são as ações físicas ou mentais. São relacionadas ao saber-

fazer, conhecer, conviver e ser. Exemplos de habilidades: capacidade de 

relacionar informação, analisar situações, identificar problemas, possíveis 

soluções, sintetizar e julgar. 

Segundo Gomes (2010, p. 21): 

 

Quando falamos em competência do professor de Educação 

Infantil, estamos falando da formação voltada a esta área de 

ensino. Não somente a formação universitária, pré-requisito 

básico para o exercício da docência, mas a formação 

contínua e permanente que forneça subsídios teóricos ao 

profissional durante sua prática. Como nos esclarece 

Perrenoud são os saberes conjugados adequadamente, que 

permitirão ao professor lidar com os desafios do dia a dia, 

especialmente na Educação infantil onde a dinâmica é 

diferente dos outros níveis de educação. 

Profissionais que trabalham na Educação Infantil devem estar preparados 

para acompanhar a criança nesse processo longo no dia a dia de descobertas e 

crescimentos. Planejar sua ação educativa a partir das necessidades da criança e 

encarar a prática pedagógica como algo inacabado, desenvolvendo propostas 
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pedagógicas de qualidade, que possibilitem assim, uma base sólida para o 

desenvolvimento da criança. 

 

As creches 

 

Em relação aos avanços legais sobre a educação infantil, a LDB/1996, que 

estabelece novas diretrizes e bases para a educação nacional, define o 

atendimento as crianças em creches, até três anos de idade e em pré-escolas, de 

quatro a seis anos, e a insere como primeira etapa da educação básica. 

Em relação à faixa etária do atendimento da educação infantil ocorrem 

mudanças contidas no parecer: 

 

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, é 

oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam 

como espaços institucionais não domésticos que constituem 

estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 

educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no 

período diurna integral ou parcial, regulados e 

supervisionados pó órgão competente do sistema de ensino 

e submetidos a controle social.( BRASIL, 2009, p. 18) 
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As instituições de ensino infantil, mantidas pelo governo, serão a pré-

escola, para crianças de 4 e 5 anos, em período parcial e as creches, de 0 a 3 

anos, em período parcial ou integral. Essas instituições têm dado prioridade de 

matrículas aos filhos de mães trabalhadoras de baixa renda, como um serviço de 

assistência às famílias, para que pais e mães possam trabalhar despreocupados 

com os cuidados ministrados a seus filhos. 

 

O grande desafio, hoje, da educação infantil é superar 

a maneira em que as instituições são tratadas: a creche 

em geral como que cuida da assistência social, e a pré-

escola sob os cuidados dos órgãos educacionais, a 

construção de propostas pedagógicas para creches e 

pré-escolas, levanta a questão da especificidade de sua 

ação educativa nesse nível de ensino para promover o 

desenvolvimento das crianças das diferentes classes 

sociais. (OLIVEIRA, 2008, p. 38) 

 

As creches devem desenvolver programas alternativos e de qualidade na 

educação infantil, promovendo a autonomia, respeitando diferentes culturas e 
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levando em conta os diversos contextos de vivência, inclusive o das crianças e 

suas famílias. 

Tradicionalmente as creches eram vistas como um refúgio assistencial, 

como substitutas do lar, limitando-se a desenvolver atividades que se restringiam 

à vivência da criança, construindo um retrato da infância, deslocado de sua 

cultura específica. 

 

Muitas pesquisas já realizadas sobre as crianças (Oliveira, 2008, p.45) 

mostram que hoje elas são mais ativas e curiosas, com direitos e necessidades, 

precisando de diferentes espaços e vivência. 

Para Oliveira, (2008, p. 46) as instituições de educação infantil podem 

atuar como agentes de transmissão de conhecimentos e isso deve ser feito na 

vivência do dia a dia das crianças com as pessoas, assim elas vão aprendendo a 

expressar sentimentos em situações individuais como: interpretar uma história, 

recordar, compreender um fenômeno da natureza, aprende a ver as diferenças de 

um helicóptero com um avião, ligar e desligar a TV ou o rádio, gostar de 

músicas, livros de histórias, consertos de automóveis, são elementos que fazem 

sentido para as pessoas com quem a criança convive, portanto o uso dos mesmos 

como objetos culturais dão também sentido a uma relação de ensino. Assim tais 

atividades contribuem para o desenvolvimento das funções psicológicas das 

crianças; ela passa a ver o mundo e a si mesma de diversas maneiras. 
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Hoje, na educação infantil, busca-se ampliar o repertório da criança como 

sensibilidade, solidariedade (intelectual e comportamental) e senso-crítico 

(autonomia e pensamento divergente). Isso é feito através de diversas 

experiências, nas quais os conhecimentos históricos são elementos mediadores 

no desenvolvimento de novas funções psicológicas e novas visões de mundo da 

própria criança. 

As propostas pedagógicas devem dar maior importância a atividades que 

tenham como foco a descoberta e exploração do meio, o envolvimento em 

brincadeiras, o desenvolvimento da imaginação, do raciocínio e da linguagem 

como instrumento básico para a criança se apropriar de conhecimentos vividos 

em seu meio social, buscando saber o que ocorre a sua volta. 

 

 

O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM 

 

OS MECANISMOS BIOLÓGICOS DA LINGUAGEM 

 

No hemisfério esquerdo do cérebro, se localiza a área conhecida como 

fissura de Sílvio que é responsável pelo desenvolvimento de diversas habilidades 
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de linguagem; as áreas posteriores da fissura são responsáveis pela compreensão 

da linguagem e a anterior, pela linguagem expressiva. 

O hemisfério direito é responsável pelos aspectos emocionais da 

comunicação que são transmitidos através da prosódia vocal, gestos e expressões 

faciais, mas ambos os hemisférios contribuem para a comunicação humana 

normal. 

A linguagem é o principal meio de comunicação e devemos dominar os 

diversos sistemas linguísticos para sermos comunicadores eficazes. 

A partir de 18 meses da criança, novos fatos podem ser observados, 

principalmente pelo aparecimento da possibilidade de evocar e reconstruir ações 

passadas, por meio da linguagem, embora dependa ainda da presença de alguns 

objetos que permitem a evocação, da formulação de perguntas ou comentários 

feitos pelos adultos. 

A partir de 21 meses, as crianças começam a substituir vocalizações não 

verbais por palavras ocasionais. 

 

A maioria das crianças aprende a linguagem auditiva oral 

sem treinamento formal. Sua experiência com múltiplas 

interações entre cuidadores e outros nos primeiros 5 anos de 

vida, em geral, é suficiente para capacitá-la a entender a fala 

dos outros e falar. Quer parecer que existe uma prontidão 
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biológica que capacita o bebê e a criança pequena a 

adquirirem linguagem auditivo oral com uma velocidade 

surpreendente, de modo um tanto independente de qualquer 

necessidade de treinamento formal. As habilidades 

comunicativas de ler e escrever, contudo, são obviamente 

habilidades que elas devem adquirir numa situação de 

aprendizagem mais formal. (BOONE; PLANTE; 1994, 

p.24) 

 

Ao final dos dois anos a linguagem torna-se mais evidente, a criança passa 

a representar por meio de uso de símbolos ou palavras, objetos e diversas 

situações. 

Luria e Yudovich (apud Zorzi; Hage, 2004, p. 30), apontam diferentes 

funções linguísticas para mostrar o quanto a linguagem transcende os limites de 

uma situação: 

1º Linguagem simpráxia: a linguagem não se diferencia da ação direta, 

limitando-se a acompanhá-la: 

 

a) petições, desejos e opiniões; 
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b) indicações e descrições; 

 

c) perguntas relativas à atividade. 

 

2º Linguagem planificadora: antecipa e orienta a ação: 

 

a) dentro dos limites de uma situação; 

 

b) antecipatória (transcende, efetivamente, os limites de uma situação). 

 

3º Linguagem narrativa: 

 

a) ligada a uma situação presente; 

 

b) não ligada a uma situação presente (transcende efetivamente, os limites de 

uma situação). 
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Assim a linguagem se torna representativa, desvinculando-se da ação; 

durante toda a infância a criança vai adquirindo essa capacidade; 

progressivamente passa a reconstituir fatos acontecidos e a antecipar os fatos não 

ocorridos. 

 

A aquisição da linguagem 

 

No desenvolvimento global da criança, a linguagem é muito importante. 

Estudos recentes evidenciaram que a linguagem está contida em uma capacidade 

comunicativa e cognitiva mais ampla e se desenvolve até os três anos de idade. 

Parisi; Antenucci, 1976, (apud Bondioli; Mantovani, 1998, p.202) 

Para Vygotsky (apud Bondioli; Mantovani, 1998, p 202) se, por um lado, 

a linguagem constrói conceitos, por outro, condiciona a construção dos próprios 

conceitos. A linguagem é um meio de comunicação que proporciona 

conhecimentos para construir uma representação do mundo, com a mediação do 

adulto. 

 

Para Vygotsky (1896-1934) a emergência da linguagem 

verbal, de um agir comunicacional, vai regular a atividade 

da criança pelo estabelecimento, por parte dos parceiros, de 
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um acordo sobre os objetivos e as formas de ação, que 

podem ser então planejadas e avaliadas, tornando-se mais 

complexos. A aquisição de um sistema linguístico dá forma 

ao pensamento e reorganiza as funções psicológicas da 

criança, sua atenção, memória e imaginação. (apud 

OLIVEIRA, 2008, p.129) 

 

O choro, o sorriso, as vocalizações são os primeiros sinais comunicativos 

das crianças; é quando elas entram no mundo de relações com a verbalização. 

Pesquisa realizada em creche sobre a comunicação não verbal Josse et 

al.,1973 (apud Bondioli; Mantovani, 1998, p. 203), evidenciou, na criança, o 

aparecimento precoce de uma mímica de chamamento e a presença de estruturas 

coerentes constituídas por comportamentos comunicativos. 

Em 1975 Lézine et al. (apud Bondioli; Mantovanii, 1998, p. 203), 

constatou sinais específicos de comunicação nas crianças e uma evolução na 

interação com o adulto. 

O desenvolvimento da linguagem apoia-se em forte 

motivação para se comunicar verbalmente com outra 

pessoa, motivação parcialmente inata, mas enriquecida 

durante o primeiro ano de vida nas experiências 
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interpessoais com a mãe, pai, irmãos e outros educadores. 

(OLIVEIRA, 2008, p.149) 

 

 

A relação entre criança e adulto se constitui a partir de muitos sinais, os 

quais a criança irá buscar para atrair a atenção. 

Aos 3-4 meses a criança se comunica com o olhar, 5-6 meses, com 

vocalização, através do contato adulto-criança, que permanecerá também nos 

meses posteriores, com olhar, sorriso e contato, objetivando a comunicação. 

Aos 9-10 meses a introdução da linguagem ocorre com as sinalizações, 

com o uso de sinais gestuais e vocais, não só nos pedidos, mas também nas 

tentativas de dividir com o adulto eventos interessantes. Inicia- se as primeiras 

palavras para a comunicação. 

Diversos autores como Lock, (1976); Dore, (1974); Carter, (1974); 

Brunes, (1975); Bates et al. (1979) (apud Bondioli; Mantovani, 1998, p. 204) 

sugeriram a existência de uma ligação entre o desenvolvimento gestual e o 

aparecimento da linguagem, analisando as relações em crianças de 9 a 13 meses, 

através de dois modelos: 
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a) substituição das primeiras formas de comunicação por comportam 

comportamentos posteriores 

 

b) a expansão  do  repertório  comunicativo  da  criança  que,  graças a 

frequentes usos  dos sinais  mais  simples e  primitivos,  conseguirem utilizar  os 

mais elaborados. 

 

Compreendendo a linguagem 

 

 

A aquisição da linguagem depende de um aparato neurobiológico e social, 

ou seja, de um bom desenvolvimento de todas as estruturas cerebrais, de um 

parto sem intercorrências e da interação social da criança desde sua concepção. 

Em outras palavras, apesar de longas discussões sobre o fato de a 

linguagem ser inata ou aprendida, hoje a maior parte dos estudiosos concorda 

que há uma interação entre o que a criança traz, em termos biológicos, e o que 

vai adquirindo no meio em que ela vive. 

Para Mousinho et al. (2008), na aquisição e no desenvolvimento da linguagem 

oral deve-se considerar dois aspectos: a linguagem e a cognição e a linguagem e 

a comunicação: 
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Linguagem e cognição: pensa-se bastante por meio da 

linguagem depois que desenvolvemos esta habilidade. 

A memória, a atenção e a percepção podem ter ganhos 

qualitativos com ela. Ela também ajuda na regulação 

do comportamento. Na infância, podemos observar o 

desenvolvimento da linguagem como apoio à cognição 

a partir dos dois anos, em média, principalmente por 

meio da forma como a criança brinca. 

Linguagem e comunicação: temos a intenção 

comunicativa, e podemos nos comunicar de diversas 

formas diferentes, através de gestos, do olhar, de 

desenhos, da fala, entre outros. A estrutura da 

linguagem nos permite lançar mão de recursos mais 

sofisticados, a fim de aprimorar nossas possibilidades 

da comunicação. (MOUSINHO et al, 2008, p. 298 - 

299) 

Bloom (apud Boone; Plante, 1994, p. 24) sugere que as habilidades de 

linguagem podem ser descritas em termos de forma, de conteúdo e de uso. A 

forma inclui a produção dos sons da fala, como se emite o fonema e também a 
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estrutura da frase; o conteúdo, os significados, que podem estar na palavra, na 

frase ou no discurso mais amplo - nível semântico e o uso referem-se ao uso 

social da língua. Mais que emitir sons, estruturar uma frase e saber o significado 

tem que se adequar tudo ao contexto em que está sendo pregado - nível 

pragmático. É a interação entre forma, conteúdo e uso, que constitui a linguagem 

normal. 

Para Bate (apud Boone; Plante, 1994, p. 24) “a pragmática da linguagem é

 a linguagem em uso - o que as pessoas fazem com as palavras e como elas 

adaptam o que dizem às necessidades de diferentes ouvintes e situações.” 

A linguagem é adaptada para diferentes situações, durante as conversas, 

deve haver um revezamento de falas por parte de cada falante e de cada ouvinte. 

A compreensão é o reconhecimento de palavras, orações e locuções, 

associado à capacidade de evocar os objetos, atos e relações que as palavras, 

locuções e orações representam Huttenlocher (apud Zorzi; Hage, 2004, p. 31). 

 

Para Oliveira (2008, p.150): 

 

O desenvolvimento da capacidade de perceber e produzir 

sons da fala é o precursor mais direto da linguagem. Os 

bebês logo discriminam sons são sensíveis a entonações, 
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passam seletivamente a reagir a sons próprios de sua língua 

materna, enquanto esquecem os outros. Tal 

desenvolvimento vai se enriquecer com a formação da 

capacidade tanto de categorização de objetos, que será a 

base da denominação e da referência, como de imitação e 

memória, necessárias para reproduzir padrões vocais e 

gestuais. Este trabalho formativo se prolongará por toda a 

vida, especialmente por meio da educação escolar e 

garantirá a aquisição, reprodução e transformação das 

significações sociais culturalmente construídos. 

As crianças ouvem a língua que é falada ao seu redor e organizam o que 

ouvem. Com um ano e dez meses as crianças são capazes de responder 

cumprimentos, seu nome, dar respostas motoras simples, utilizando objetos do 

seu meio. 

Com dois anos de idade, a linguagem oral já é adquirida e as crianças são 

capazes de entender e construir linguagens mais longas, de acordo com o seu 

cotidiano. Elas começam usar as regras da gramática, unindo dois as três 

palavras de forma sequencial para serem entendida pelo ouvinte. 

Aos três anos começam as perguntas que são reformuladas quando 

recebem as respostas. 
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O tipo de resposta que a criança irá produzir dependerá de 

seu grau de desenvolvimento: quanto mais baixo for o nível 

de desenvolvimento, mais limitadas serão as capacidades de 

respostas da criança, especialmente do ponto de vista da 

confiabilidade. O nível de desenvolvimento influi também 

no tipo de tarefa que será utilizado. Distintas tarefas 

significam distintas exigências para a criança. (ZORZI; 

HAGE; 2004, p.32) 

 

As respostas dadas pelas crianças vão indicar o seu grau de 

desenvolvimento linguístico. Nas conversações naturais, as respostas podem ser: 

um olhar, pegar, dar, mover-se na direção, indicando que compreendeu a 

pergunta. 

[...] O conhecimento que a criança tem da linguagem 

(competência linguística) começa a aparecer pelo uso real 

da linguagem (desempenho linguístico). Embora muitos 

sustentem que a criança já esta revelando competência e 

desempenho em linguagem, (por exemplo, seguindo 

instruções faladas) durante muitos meses antes da chegada 

das primeiras palavras, tal evento em geral é anunciado 

pelos linguistas (os que estudam a natureza e a estrutura da 
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linguagem) como verdadeiro início do período linguístico 

do desenvolvimento. (BOONE; PLANTE; 1994, p.83) 

 

Antes de aprender a falar as crianças comunicam-se através de expressões 

faciais e gestos, isso é interpretado pelos que estão ao seu redor como uma forma 

de comunicação, e que logo se transformará em vocalizações verbais. 

 

O desenvolvimento da linguagem nas creches 

 

A linguagem só se estabelece progressivamente graças às interações da 

criança com parceiros linguísticos de seu ambiente, como mãe, pai, irmãos e 

educadores, na creche. 

Observar as diferentes formas de expressão das crianças pequenas, como 

gestos, imitação, contatos, olhares, balbucios, é fundamental na atuação com as 

crianças na creche; as crianças têm um jeito especial de se aproximarem dos 

adultos e de outras crianças, uma forma de estabelecer parcerias pelos gestos, 

movimentos, fala etc. 

A linguagem oral nem sempre é trabalhada com as crianças no dia a dia, 

nas instituições de educação infantil; muitos educadores que atuam nas creches 

têm dificuldades de pensar em atividades práticas para o desenvolvimento da 
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linguagem oral, esses profissionais necessitam de mais informações acessíveis e 

cursos de formação. 

Nas salas dos menores, é comum o silêncio ou falas fixas e infantilizadas, 

afastando os bebês do contato com a linguagem em toda sua complexidade. A 

comunicação quase sempre fica centrada na fala do adulto, restando à criança o 

lugar do ouvinte. 

É importante saber como as crianças aprendem a falar e a se 

comunicar nas escolas, e qual o papel do adulto na aquisição da linguagem pela 

criança pequena e na construção dos diferentes discursos. 

Segundo Camaioni, 1983, O papel do adulto no 

desenvolvimento linguístico infantil não é somente o de 

facilitar na criança a aprendizagem do sistema linguístico 

como tal, isto é, do sistema de sons, sintaxe, vocabulário, 

mas também o de transmitir-lhe as regras de uso da 

comunicação, fazendo com que as mensagens sejam 

apropriadas e que respeitem as convenções sociais exigidas 

pela situação. (apud BONDIOLI; MONTOVANI, 1998, 

p.208) 

Antes de desenvolver a fala, o bebê já possui a capacidade de 

compreender, do seu jeito, o que se passa ao seu redor, ele observa os gestos e 

expressões do adulto e passa a imitá-lo, tentando se comunicar. 
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Nas creches, as crianças têm espaços para conhecer, explorar e brincar; 

recebem atenção e cuidados; não sabem ler, mas gostam de ver revistas e ouvir 

histórias; os pequenos adoram manusear livros de pano e borracha, adoram 

músicas, cantigas de roda e dançar, por meio da interação com colegas, 

professores e cuidadores. Essas atividades cotidianas são ferramentas 

importantes para a aquisição da linguagem. 

Estudos de Volterra et al ( apud Bondioli; Montovani, 1998) indicam que 

as crianças educadas nas creches têm maior número de sentenças e narrativas de 

acontecimentos passados e futuros, enquanto que as crianças educadas com as 

famílias exprimem número maior de expressões de posse, desejos e de 

indicações, concluindo que as crianças que ficam em casa são mais centradas nos 

seus desejos e em si mesmas, enquanto as que frequentam as creches são mais 

atentas às coisas e eventos do meio. 

É na interação adulto criança que se inicia o desenvolvimento da 

linguagem, para isso, o ambiente e as relações estabelecidas são fundamentais. 

Inicialmente, seu convívio com a mãe, depois com educadores da creche e, 

pouco a pouco, com o ambiente social mais amplo. 

[...] No processo de construção do conhecimento, as 

crianças utilizam das mais diferentes linguagens e exercem 

a capacidade que possuem de terem ideias e hipóteses 

originais sobre aquilo que buscam desvendar. Nessa 

perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir 
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das interações que estabelecem com outras pessoas e com o 

meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em 

cópia da realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalha de 

criação, significação e ressignificação. (BRASIL, 1998, p. 

21-22) 

 

Além do meio, a pessoa que educa a criança também contribui e é 

responsável para dar continuidade ao desenvolvimento da capacidade 

comunicativa da criança. 

Estudos evidenciaram que a creche é o melhor lugar para se observar o 

comportamento verbal infantil e revelaram como a atuação do educador 

influencia diretamente no desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança. 

 

Ao mesmo tempo que enriquece as possibilidades de 

comunicação e expressão, a linguagem representa um 

potente veículo de socialização. É na interação social que as 

crianças são inseridas na linguagem, partilhando 

significados e sendo significadas pelo outro. Cada língua 

carrega, em sua estrutura, um jeito próprio de ver e 

compreender o mundo, o qual se relaciona a características 

de culturas e grupos sociais singulares. Ao aprender a 
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língua materna, a criança toma contato com esses conteúdos 

e concepções, construindo um sentido de pertinência social. 

(BRASIL; 1998, p. 24) 

Para Maria Ângela (apud Moço, 2010, p.45) participar de diferentes 

formas sociais de comunicação é fundamental na aprendizagem da comunicação 

oral. Na creche os bebês brincam, ouvem histórias, prestam atenção na leitura, 

fazem perguntas e conversam com os professores e educadores; no contato com 

os livros pode-se desenvolver a linguagem, o professor deve chamar a atenção 

para diversos tipos de ilustrações e cores, “participar de atividades de 

comunicação e leituras interessantes, respeitando o nível de desenvolvimento, 

vai ajudar os pequenos quando chegarem à alfabetização”. 

Na creche, com a ajuda dos professores ou educadores, as crianças têm a 

oportunidade de interagir, aprendem a se relacionar com o outro e com os 

conflitos gerados nessas situações, vão aprendendo a ver o mundo, a dar 

significados para as ações, a dominar as formas de agir, pensar e sentir-se 

presente no seu meio, desenvolvendo, assim, a linguagem verbal e a capacidade 

de expressão. 
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CARTA DO MINISTRO 

 

 

Ao Professor de Educação Infantil 

 

É com muito prazer que lhe entregamos o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil referente às creches, entidades equivalentes e pré-escolas, que integra a 

série de documentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais elaborados pelo Ministério da 

Educação e do Desporto.  

Atendendo às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

9.394/96) que estabelece, pela primeira vez na história de nosso país, que a educação infantil 

é a primeira etapa da educação básica, nosso objetivo, com este material, é auxiliá-lo na 

realização de seu trabalho educativo diário junto às crianças pequenas. 

 

Considerando a fase transitória pela qual passam creches e pré-escolas na busca por 

uma ação integrada que incorpore às atividades educativas os cuidados essenciais das 

crianças e suas brincadeiras, o Referencial pretende apontar metas de qualidade que 

contribuam para que as crianças tenham um desenvolvimento integral de suas identidades, 

capazes de crescerem como cidadãos cujos direitos à infância são reconhecidos. Visa, 

também, contribuir para que possa realizar, nas instituições, o objetivo socializador dessa 

etapa educacional, em ambientes que propiciem o acesso e a ampliação, pelas crianças, dos 

conhecimentos da realidade social e cultural. 

 

Este documento é fruto de um amplo debate nacional, no qual participaram 

professores e diversos profissionais que atuam diretamente com as crianças, contribuindo 

com conhecimentos diversos provenientes tanto da vasta e longa experiência prática de 

alguns, como da reflexão acadêmica, científica ou administrativa de outros. Ele representa 

um avanço na educação infantil ao buscar soluções educativas para a superação, de um lado, 

da tradição assistencialista das creches e, de outro, da marca da antecipação da escolaridade 

das pré-escolas. O Referencial foi concebido de maneira a servir como um guia de reflexão 

de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os profissionais 

que atuam diretamente com crianças de zero a seis anos, respeitando seus estilos 

pedagógicos e a diversidade cultural brasileira. 

 

Esperamos que os esforços daqueles que participaram dessa empreitada, em nome da 

melhoria da educação infantil, possam reverter em um enriquecimento das discussões 

pedagógicas no interior de cada instituição, subsidiando a elaboração de projetos educativos 

singulares, em parceria com as famílias e a comunidade. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Professor, 

 

Você está recebendo uma coleção de três volumes que compõem o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil organizados da seguinte forma: 

 

• Um documento Introdução, que apresenta uma reflexão sobre creches e pré-escolas 

no Brasil, situando e fundamentando concepções de criança, de educação, de 

instituição e do profissional, que foram utilizadas para definir os objetivos gerais da 

educação infantil e orientaram a organização dos documentos de eixos de trabalho 

que estão agrupados em dois volumes relacionados aos seguintes âmbitos de 

experiência: Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo.  

• Um volume relativo ao âmbito de experiência Formação Pessoal e Social que 

contém o eixo de trabalho que favorece, prioritariamente, os processos de 

construção da Identidade e Autonomia das crianças.  

• Um volume relativo ao âmbito de experiência Conhecimento de Mundo que contém 

seis documentos referentes aos eixos de trabalho orientados para a construção das 

diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que 
 

estabelecem com os objetos de conhecimento: Movimento, Música, Artes Visuais, 

Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática. 

 

Para garantir o acesso e o bom aproveitamento deste material, o MEC coloca à 

disposição de cada profissional de educação infantil seu próprio exemplar, para que possa 

utilizá-lo como instrumento de trabalho cotidiano, consultá-lo, fazer anotações e discuti-lo 

com seus parceiros e/ou com os familiares das crianças usuárias das instituições. 

 

A organização do Referencial possui caráter instrumental e didático, devendo os 

professores ter consciência, em sua prática educativa, que a construção de conhecimentos se 

processa de maneira integrada e global e que há inter-relações entre os diferentes eixos 

sugeridos a serem trabalhados com as crianças. Nessa perspectiva, o Referencial é um guia 

de orientação que deverá servir de base para discussões entre profissionais de um mesmo 

sistema de ensino ou no interior da instituição, na elaboração de projetos educativos 

singulares e diversos. 
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Estes volumes pretendem contribuir para o planejamento, desenvolvimento e 

avaliação de práticas educativas que considerem a pluralidade e diversidade étnica, religiosa, 

de gênero, social e cultural das crianças brasileiras, favorecendo a construção de propostas 

educativas que respondam às demandas das crianças e seus familiares nas diferentes regiões 

do país. 

 

 

 

Secretaria de Educação Fundamental 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A expansão da educação infantil no Brasil e no mundo tem ocorrido de forma 

crescente nas últimas décadas, acompanhando a intensificação da urbanização, a participação 

da mulher no mercado de trabalho e as mudanças na organização e estrutura das famílias. 

Por outro lado, a sociedade está mais consciente da importância das experiências na primeira 

infância, o que motiva demandas por uma educação institucional para crianças de zero a seis 

anos. 

 

A conjunção desses fatores ensejou um movimento da sociedade civil e de órgãos 

governamentais para que o atendimento às crianças de zero a seis anos fosse reconhecido na 
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Constituição Federal de 1988. A partir de então, a educação infantil em creches e pré-escolas 

passou a ser, ao menos do ponto de vista legal, um dever do Estado e um direito da criança 

(artigo 208, inciso IV). O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, destaca também o 

direito da criança a este atendimento. 

 

Reafirmando essas mudanças, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

no 9.394, promulgada em dezembro de 1996, estabelece de forma incisiva o vínculo entre o 

atendimento às crianças de zero a seis anos e a educação. Aparecem, ao longo do texto, 

diversas referências específicas à educação infantil. 

 

No título III, Do Direito à Educação e do Dever de Educar, art. 4o, IV, se afirma 

 

que: “O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia 

 

de (...) atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de 

 

idade”. Tanto as creches para as crianças de zero a três anos como as pré-escolas, para as de 

 

quatro a seis anos, são consideradas como instituições de educação infantil. A distinção 

 

entre ambas é feita apenas pelo critério de faixa etária. 

 

A educação infantil é considerada a primeira etapa da educação básica (título V, 

capítulo II, seção II, art. 29), tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança 

até seis anos de idade. O texto legal marca ainda a complementaridade entre as instituições 

de educação infantil e a família. 

 

Outras questões importantes para este nível de educação são tratadas na LDB, como as 

que se referem à formação dos profissionais, as relativas à educação especial e à avaliação. 

 

Considerando a grande distância entre o que diz o texto legal e a realidade da 

educação infantil, a LDB dispõe no título IX, Das Disposições Transitórias, art. 89, que: “As 

creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no prazo de três anos, 

a contar da publicação desta Lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino”. 

 

No título IV, que trata da organização da Educação Nacional, art. 11, V, considera-se 

 

que: “Os Municípios incumbir-se-ão de: (...) oferecer a educação infantil em creches e pré- 
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escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de 

ensino quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e 

com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 

manutenção e desenvolvimento do ensino”. 

 

Porém, reafirma, no art. 9º, IV, que: “A União incumbir-se-á de (...) estabelecer, em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes 

para a educação infantil (...) que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo 

a assegurar formação básica comum”. 

 

De acordo com a LDB e considerando seu papel e sua responsabilidade na indução, 

proposição e avaliação das políticas públicas relativas à educação nacional, o Ministério da 

Educação e do Desporto propõe, por meio deste documento, um Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil. 
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CARACTERÍSTICAS DO REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA 

A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Este documento constitui-se em um conjunto de referências e orientações pedagógicas 

que visam a contribuir com a implantação ou implementação de práticas educativas de 

qualidade que possam promover e ampliar as condições necessárias para o exercício da 

cidadania das crianças brasileiras. 

 

Sua função é contribuir com as políticas e programas de educação infantil, 

socializando informações, discussões e pesquisas, subsidiando o trabalho educativo de 

técnicos, professores e demais profissionais da educação infantil e apoiando os sistemas de 

ensino estaduais e municipais. 

 

Considerando-se as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das 

crianças de zero a seis anos, a qualidade das experiências oferecidas que podem contribuir 

para o exercício da cidadania devem estar embasadas nos seguintes princípios: 

 

 

• o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas 

nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, 

étnicas, religiosas etc.; 
 

• o direito das crianças a brincar, como forma particular de 

expressão, pensamento, interação e comunicação infantil; 
 

• o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, 

ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à 
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expressão, à comunicação, à interação social, ao pensamento, à 

ética e à estética; 
 

• a socialização das crianças por meio de sua participação e 

inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem 

discriminação de espécie alguma; 
 

• o atendimento aos cuidados essenciais associados à 

sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade. 
 

 

13 
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A estes princípios cabe acrescentar que as crianças têm direito, antes de tudo, de viver 

experiências prazerosas nas instituições. 

 

O conjunto de propostas aqui expressas responde às necessidades de referências 

nacionais, como ficou explicitado em um estudo recente elaborado pelo Ministério da 

Educação e do Desporto, que resultou na publicação do documento “Proposta pedagógica e 

currículo em educação infantil: um diagnóstico e a construção de uma metodologia de 

análise”1 . Nesse documento, constatou-se que são inúmeras e diversas as propostas de 

currículo para a educação infantil que têm sido elaboradas, nas últimas décadas, em várias 

partes do Brasil. Essas propostas, tão diversas e heterogêneas quanto o é a sociedade 

brasileira, refletem o nível de articulação de três instâncias determinantes na construção de 

um projeto educativo para a educação infantil. São elas: a das práticas sociais, a das políticas 

públicas e a da sistematização dos conhecimentos pertinentes a essa etapa educacional. 

Porém, se essa vasta produção revela a riqueza de soluções encontradas nas diferentes 

regiões brasileiras, ela revela, também, as desigualdades de condições institucionais para a 

garantia da qualidade nessa etapa educacional. 

 

Considerando e respeitando a pluralidade e diversidade da sociedade brasileira e das 

diversas propostas curriculares de educação infantil existentes, este Referencial é uma 

proposta aberta, flexível e não obrigatória, que poderá subsidiar os sistemas educacionais, 

que assim o desejarem, na elaboração ou implementação de programas e currículos 

condizentes com suas realidades e singularidades. Seu caráter não obrigatório visa a 

favorecer o diálogo com propostas e currículos que se constroem no cotidiano das 

instituições, sejam creches, pré-escolas ou nos diversos grupos de formação existentes nos 

diferentes sistemas. 

 

Nessa perspectiva, o uso deste Referencial só tem sentido se traduzir a vontade dos 

sujeitos envolvidos com a educação das crianças, sejam pais, professores, técnicos e 

funcionários de incorporá-lo no projeto educativo da instituição ao qual estão ligados. 

 

 

Se por um lado, o Referencial pode funcionar como elemento orientador de ações na 

busca da melhoria de qualidade da educação infantil brasileira, por outro, não tem a 

pretensão de resolver os complexos problemas dessa etapa educacional. A busca da 

qualidade do atendimento envolve questões amplas ligadas às políticas públicas, às decisões 

de ordem orçamentária, à implantação de políticas de recursos humanos, ao estabelecimento 

de padrões de atendimento que garantam espaço físico adequado, materiais em quantidade e 

qualidade suficientes e à adoção de propostas educacionais compatíveis com a faixa etária 
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nas diferentes modalidades de atendimento, para as quais este Referencial pretende dar sua 

contribuição. 

 

 

 

1 MEC/DPE/COEDI. Brasília: 1996. 
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Brasil: Crianças de zero a seis anos de idade, residentes em domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento familiar per capita, segundo grupos de idade - 1995 

 

Classes de rendimento 

 

Faixa de idade Total Até ½ SM + de 1/2 mais de mais de s/rend. s/decl. 

    a 1 SM 1 a 2 SM 2 SM   

         

0 a 6 anos 21.375.192 8.264.317 4.786.933 3.633.225 3.119.560 1.219.776 351.381 

0 a 3 anos 12.073.480 4.654.328 2.698.755 2.006.024 1.665.337 855.222 193.814 

4 a 6 anos 9.301.712 3.609.989 2.088.178 1.627.201 1.454.223 364.554 157.567 

Freqüentam creche ou pré-escola      

0 a 6 anos 5.358.400 1.590.226 1.122.296 1.023.799 1.343.594 173.417 105.014 

0 a 3 anos 912.624 239.541 154.115 147.763 316.555 35.459 19.191 

4 a 6 anos 4.445.776 1.350.685 968.181 876.036 1.027.039 138.012 85.823 

Freqüentam creche ou pré-escola (percentual)     

0 a 6 anos 25,1 19,2 23,4 28,2 43,1 14,2 29,9 

0 a 3 anos 7,6 5,1 5,7 7,4 19,0 4,1 9,9 

4 a 6 anos 47,8 37,4 46,4 53,8 70,6 37,9 54,5 

 

 

FONTE: IBGE - PNAD 1995 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE 

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS 

 

 

 

O atendimento institucional à criança pequena, no Brasil e no mundo, apresenta ao 

longo de sua história concepções bastante divergentes sobre sua finalidade social. Grande 

parte dessas instituições nasceram com o objetivo de atender exclusivamente às crianças de 

baixa renda. O uso de creches e de programas pré-escolares como estratégia para combater a 

pobreza e resolver problemas ligados à sobrevivência das crianças foi, durante muitos anos, 

justificativa para a existência de atendimentos de baixo custo, com aplicações orçamentárias 

insuficientes, escassez de recursos materiais; precariedade de instalações; formação 

insuficiente de seus profissionais e alta proporção de crianças por adulto. 

 

Constituir-se em um equipamento só para pobres, 

principalmente no caso das instituições de educação infantil, 

financiadas ou mantidas pelo poder público2 , significou em 

muitas situações atuar de forma compensatória para sanar as 

supostas faltas e carências 

 

das crianças e de suas famílias. A tônica do trabalho 

institucional foi pautada por uma visão que estigmatizava a 

população de baixa renda. Nessa perspectiva, o atendimento 

era entendido como um favor oferecido para poucos, 

selecionados por critérios excludentes. A concepção 

educacional era marcada por características assistencialistas, 

sem considerar as questões de cidadania ligadas aos ideais de 

liberdade e igualdade. 

 

 

Modificar essa concepção de educação assistencialista 

significa atentar para várias questões que vão muito além dos 

aspectos legais. Envolve, principalmente, assumir as 

especificidades da educação infantil e rever concepções sobre 

a infância, as relações entre classes sociais, as 

responsabilidades da sociedade e o papel do Estado diante das 

crianças pequenas. 

 

 

Embora haja um consenso sobre a necessidade de que a 
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educação para as crianças pequenas deva promover a integração entre os aspectos físicos, 

emocionais, afetivos, cognitivos e sociais da criança, considerando que esta é um ser 

 

 

 

 

2 Segundo a definição da LDB, as instituições públicas são aquelas criadas ou incorporadas, mantidas e 

administradas pelo poder público. As privadas são aquelas instituídas, mantidas e administradas por pessoas 

físicas ou jurídicas de direito privado. Estas se dividem em comunitárias, confessionais e filantrópicas. 
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completo e indivisível, as divergências estão 

exatamente no que se entende sobre o que seja 

trabalhar com cada um desses aspectos. 

 

Há práticas que privilegiam os cuidados físicos, partindo 

de concepções que compreendem a criança pequena como 

carente, frágil, dependente e passiva, e que levam à construção 

de procedimentos e rotinas rígidas, dependentes todo o tempo 

da ação direta do adulto. Isso resulta em períodos longos de 

espera entre um cuidado e outro, sem que a singularidade e 

individualidade de cada criança seja respeitada. Essas práticas 

tolhem a possibilidade de independência e as oportunidades 

das crianças de aprenderem sobre o cuidado de si, do outro e 

do ambiente. Em concepções mais abrangentes os cuidados são 

compreendidos como aqueles referentes à proteção, saúde 

 

e alimentação, incluindo as necessidades de afeto, interação, 

estimulação, segurança e brincadeiras que possibilitem a exploração e 

a descoberta. 

 

Outras práticas têm privilegiado as necessidades emocionais 

 
 

apresentando os mais diversos enfoques ao longo da história do 

 

atendimento infantil. A preocupação com o desenvolvimento emocional 

 

da criança pequena resultou em propostas nas quais, principalmente nas 

 

creches, os profissionais deveriam atuar como substitutos maternos. 

 

Outra tendência foi usar o espaço de educação infantil para o 

 

desenvolvimento de uma pedagogia relacional, baseada exclusivamente 

 

no estabelecimento de relações pessoais intensas entre adultos e crianças. 
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Desenvolvimento cognitivo é outro assunto polêmico presente em algumas práticas. O 

termo “cognitivo” aparece ora especificamente ligado ao desenvolvimento das estruturas do 

pensamento, ou seja, da capacidade de generalizar, recordar, formar conceitos e raciocinar 

logicamente, ora se referindo a aprendizagens de conteúdos específicos. A polêmica entre a 

concepção que entende que a educação deve principalmente promover a construção das 

estruturas cognitivas e aquela que enfatiza a construção de conhecimentos como meta da 

educação, pouco contribui porque o desenvolvimento das capacidades cognitivas do 

pensamento humano mantém uma relação estreita com o processo das aprendizagens 

específicas que as experiências educacionais podem proporcionar. 

 

Polêmicas sobre cuidar e educar, sobre o papel do afeto na relação pedagógica e sobre 

educar para o desenvolvimento ou para o conhecimento têm constituído, portanto, o 

panorama de fundo sobre o qual se constroem as propostas em educação infantil. 
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A elaboração de propostas educacionais, veicula necessariamente concepções sobre 

criança, educar, cuidar e aprendizagem, cujos fundamentos devem ser considerados de 

maneira explícita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iolanda Huzak 

A CRIANÇA 

 

 

A concepção de criança é uma noção historicamente construída e conseqüentemente 

vem mudando ao longo dos tempos, não se apresentando de forma homogênea nem mesmo 

no interior de uma mesma sociedade e época. Assim é possível que, por exemplo, em uma 

mesma cidade existam diferentes maneiras de se considerar as crianças pequenas 

dependendo da classe social a qual pertencem, do grupo étnico do qual fazem parte. Boa 

parte das crianças pequenas brasileiras enfrentam um cotidiano bastante adverso que as 

conduz desde muito cedo a precárias condições de vida e ao trabalho infantil, ao abuso e 

exploração por parte de adultos. Outras crianças são protegidas de todas as maneiras, 

recebendo de suas famílias e da sociedade em geral todos os cuidados necessários ao seu 

desenvolvimento. Essa dualidade revela a contradição e 
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conflito de uma sociedade que não resolveu ainda as 

grandes desigualdades sociais presentes no cotidiano. 

 

A criança como todo ser humano, é um sujeito 

social e histórico e faz parte de uma organização 

familiar que está inserida em uma sociedade, com 

uma determinada cultura, em um determinado 

momento histórico. É profundamente marcada pelo 

meio social em que se desenvolve, mas também o 

marca. A criança tem na família, biológica ou não, 

um ponto de referência fundamental, apesar da 

multiplicidade de interações sociais que estabelece 

com outras instituições sociais3 . 

 

 

 

As crianças possuem uma natureza singular, 

que as caracteriza como seres que sentem e pensam o 

mundo de um jeito muito próprio. Nas interações que 

estabelecem desde cedo com as 

 

pessoas que lhe são próximas e com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço 

para compreender o mundo em que vivem, as relações contraditórias que presenciam e, por 

meio das brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão submetidas e seus anseios 

e desejos. No processo de construção do conhecimento, as crianças se utilizam das mais 

diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem idéias e hipóteses 

originais sobre aquilo que buscam desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem o 

conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras pessoas e com o meio 

 

em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de um 

intenso trabalho de criação, significação e ressignificação4 . 

 

Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem e estarem no 

mundo é o grande desafio da educação infantil e de seus profissionais. Embora os 

conhecimentos derivados da psicologia, antropologia, sociologia, medicina etc. possam ser 

de grande valia para desvelar o universo infantil apontando algumas características comuns 

de ser das crianças, elas permanecem únicas em suas individualidades e diferenças. 
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EDUCAR 

 

 

Nas últimas décadas, os debates em nível nacional e internacional apontam para a 

necessidade de que as instituições de educação infantil incorporem de maneira integrada as 

funções de educar e cuidar, não mais diferenciando nem hierarquizando os profissionais e 

instituições que atuam com as crianças pequenas e/ou aqueles que trabalham com as 

maiores. As novas funções para a educação infantil devem estar associadas a padrões de 

qualidade. Essa qualidade advém de concepções de desenvolvimento que consideram as 

crianças nos seus contextos sociais, ambientais, culturais e, mais concretamente, nas 

interações e práticas sociais que lhes fornecem elementos relacionados às mais diversas 

linguagens e ao contato com os mais variados conhecimentos para a construção de uma 

identidade autônoma. 

 

A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que a 

freqüentam, indiscriminadamente, elementos da cultura que enriquecem o seu 

desenvolvimento e inserção social. Cumpre um papel socializador, propiciando o 

desenvolvimento da identidade das crianças, por meio de aprendizagens diversificadas, 

realizadas em situações de interação. 

 

Na instituição de educação infantil, pode-se oferecer às crianças condições para as 

aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas de situações pedagógicas 

intencionais ou aprendizagens orientadas pelos adultos. É importante ressaltar, porém, que 

essas aprendizagens, de natureza diversa, ocorrem de maneira integrada no processo de 

desenvolvimento infantil. 

 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os 

 

outros em uma atitude básica de aceitação, 

 
 

respeito e confiança, e o acesso, pelas 

 

crianças, aos conhecimentos mais amplos 
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da realidade social e cultural. Neste 

 
 

processo, a educação poderá auxiliar o 

 

desenvolvimento das capacidades de 

 
 

apropriação e conhecimento das 

 

potencialidades corporais, afetivas, 

 

emocionais,  estéticas  e  éticas,  na 

 

perspectiva de contribuir para a formação 

 

de crianças felizes e saudáveis. 
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Iolanda Huzak 

 

Cuidar 

 

 

Contemplar o cuidado na esfera da instituição da educação infantil significa 

compreendê-lo como parte integrante da educação, embora possa exigir conhecimentos, 

habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica. Ou seja, cuidar de uma 

criança em um contexto educativo demanda a integração de vários campos de conhecimentos 

e a cooperação de profissionais de diferentes áreas. 

 

A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se desenvolver como 

ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O cuidado 

 

é um ato em relação ao outro e a si próprio que possui uma dimensão expressiva e implica 

em procedimentos específicos. 
 

O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais, que envolvem a 

dimensão afetiva e dos cuidados com os aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da 

alimentação e dos cuidados com a saúde, quanto da forma como esses cuidados são 

oferecidos e das oportunidades de acesso a conhecimentos variados. 
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As atitudes e procedimentos de cuidado são influenciadas por crenças e valores em 

torno da saúde, da educação e do desenvolvimento infantil. Embora as necessidades 

humanas básicas sejam comuns, como alimentar-se, proteger-se etc. as formas de identificá-

las, valorizá-las e atendê-las são construídas socialmente. As necessidades básicas, podem 

ser modificadas e acrescidas de outras de acordo com o contexto sociocultural. Pode-se 

dizer que além daquelas que preservam a vida orgânica, as 

necessidades afetivas são também base para o desenvolvimento 

infantil. 

 

 

A identificação dessas necessidades sentidas e expressas 

pelas crianças, depende também da compreensão que o adulto 

tem das várias formas de comunicação que elas, em cada faixa 

etária possuem e desenvolvem. Prestar atenção e valorizar o 

choro de um bebê e responder a ele com um cuidado ou outro 

depende de como é interpretada a expressão de choro, e dos 

recursos existentes para responder a ele. É possível que alguns 

adultos conversem com o bebê tentando acalmá-lo, ou que 

peguem-no imediatamente no colo, embalando-o. Em 

determinados contextos socioculturais, é possível que o adulto 

que cuida da criança, tendo como base concepções de 

desenvolvimento e aprendizagem infantis, de educação e saúde, 

acredite que os bebês devem aprender a permanecer 

 

no berço, após serem alimentados e higienizados, e, portanto, não considerem o embalo 

como um cuidado, mas como uma ação que pode “acostumar mal” a criança. Em outras 

culturas, o embalo tem uma grande importância no cuidado de bebês, tanto que existem 

berços próprios para embalar. 

 

O cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, que 

quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade 

do que estão recebendo. Os procedimentos de cuidado também precisam seguir os princípios 

de promoção à saúde. Para se atingir os objetivos dos cuidados com a preservação da vida e 

com o desenvolvimento das capacidades humanas, é necessário que as atitudes e 

procedimentos estejam baseados em conhecimentos específicos sobre o desenvolvimento 

biológico, emocional, e intelectual das crianças, levando em consideração as diferentes 

realidades socioculturais. 

 

Para cuidar é preciso antes de tudo estar comprometido com o outro, com sua 

singularidade, ser solidário com suas necessidades, confiando em suas capacidades. Disso 

depende a construção de um vínculo entre quem cuida e quem é cuidado. 
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Além da dimensão afetiva e relacional do cuidado, é preciso que o professor possa 

ajudar a criança a identificar suas necessidades e priorizá-las, assim como atendê-las de 

forma adequada. Assim, cuidar da criança é sobretudo dar atenção a ela como pessoa que 

está num contínuo crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua singularidade, 

identificando e respondendo às suas necessidades. Isto inclui interessar-se sobre o que a 

criança sente, pensa, o que ela sabe sobre si e sobre o mundo, visando à ampliação deste 

conhecimento e de suas habilidades, que aos poucos a tornarão mais independente e mais 

autônoma. 



223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iolanda Huzak 

 

 



224 

 

 

 

Brincar 

 

 

Para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é imprescindível que haja 

riqueza e diversidade nas experiências que lhes são oferecidas nas instituições, sejam elas 

mais voltadas às brincadeiras ou às aprendizagens que ocorrem por meio de uma intervenção 

direta. 

 

A brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um vínculo essencial com aquilo 

que é o “não-brincar”. Se a brincadeira é uma ação que ocorre no plano da imaginação isto 

implica que aquele que brinca tenha o domínio da linguagem simbólica. Isto quer dizer que é 

preciso haver consciência da diferença existente entre a brincadeira e a realidade imediata 

que lhe forneceu conteúdo para realizar-se. Nesse sentido, para brincar é preciso apropriar-se 

de elementos da realidade imediata de tal forma a atribuir-lhes novos significados. Essa 

peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da articulação entre a imaginação e a imitação 

da realidade. Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e das 

idéias, de uma realidade anteriormente vivenciada. 

 

Isso significa que uma criança que, por exemplo, bate ritmicamente com os pés no 

chão e imagina-se cavalgando um cavalo, está orientando sua ação pelo significado da 

situação e por uma atitude mental e não somente pela percepção imediata dos objetos e 

situações. 

 

No ato de brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os espaços valem e significam 

outra coisa daquilo que aparentam ser. Ao brincar as crianças recriam e repensam os 

acontecimentos que lhes deram origem, sabendo que estão brincando. 

 

O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que assumem 

enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, as crianças agem frente à 

realidade de maneira não-literal, transferindo e substituindo suas ações cotidianas pelas 

ações e características do papel assumido, utilizando-se de objetos substitutos. 

 

A brincadeira favorece a auto-estima das crianças, auxiliando-as a superar 

progressivamente suas aquisições de forma criativa. Brincar contribui, assim, para a 

interiorização de determinados modelos de adulto, no âmbito de grupos sociais diversos. 

Essas significações atribuídas ao brincar transformam-no em um espaço singular de 

constituição infantil. 
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Nas brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos que já possuíam 

anteriormente em conceitos gerais com os quais brinca. Por exemplo, para assumir um 

determinado papel numa brincadeira, a criança deve conhecer alguma de suas características. 

Seus conhecimentos provêm da imitação de alguém ou de algo conhecido, de uma 

experiência vivida na família ou em outros ambientes, do relato de um colega ou de um 

adulto, de cenas assistidas na televisão, no cinema ou narradas em livros etc. A fonte de seus 

conhecimentos é múltipla, mas estes encontram-se, ainda, fragmentados. É no ato de 
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brincar que a criança estabelece os diferentes vínculos entre as características do papel 

assumido, suas competências e as relações que possuem com outros papéis, tomando 

consciência disto e generalizando para outras situações. 

 

Para brincar é preciso que as crianças tenham certa independência para escolher seus 

companheiros e os papéis que irão assumir no interior de um determinado tema e enredo, 

cujos desenvolvimentos dependem unicamente da vontade de quem brinca. 

 

Pela oportunidade de vivenciar brincadeiras imaginativas e criadas por elas mesmas, 

as crianças podem acionar seus pensamentos para a resolução de problemas que lhe são 

importantes e significativos. Propiciando a brincadeira, portanto, cria-se um espaço no qual 

as crianças podem experimentar o mundo e internalizar uma compreensão particular sobre as 

pessoas, os sentimentos e os diversos conhecimentos. 

 

O brincar apresenta-se por meio de várias categorias de experiências que são 

diferenciadas pelo uso do material ou dos recursos predominantemente implicados. Essas 

categorias incluem: o movimento e as mudanças da percepção resultantes essencialmente da 

mobilidade física das crianças; a relação com os objetos e suas propriedades físicas assim 

como a combinação e associação entre eles; a linguagem oral e gestual que oferecem vários 

níveis de organização a serem utilizados para brincar; os conteúdos sociais, como papéis, 

situações, valores e atitudes que se referem à forma como o universo social se constrói; e, 

finalmente, os limites definidos pelas regras, constituindo-se em um recurso fundamental 

para brincar. Estas categorias de experiências podem ser agrupadas em três modalidades 

básicas, quais sejam, brincar de faz-de-conta ou com papéis, considerada como atividade 

fundamental da qual se originam todas as outras; brincar com materiais de construção e 

brincar com regras. 

 

As brincadeiras de faz-de-conta, os jogos de construção e aqueles 

que possuem regras, como os jogos de sociedade (também 

chamados de jogos de tabuleiro), jogos tradicionais, didáticos, 

corporais etc., propiciam a ampliação dos conhecimentos infantis 

por meio da atividade lúdica. 

 

 

É o adulto, na figura do professor, portanto, que, na instituição 

infantil, ajuda a estruturar o campo das brincadeiras na vida das 

crianças. Conseqüentemente é ele que organiza sua base estrutural, 
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por meio da oferta de determinados objetos, fantasias, brinquedos ou 

jogos, da delimitação e arranjo dos espaços e do tempo para brincar. 

 

 

Por meio das brincadeiras os professores podem observar e constituir 

uma visão dos processos de desenvolvimento das crianças em conjunto 

e de cada uma em particular, registrando suas capacidades de uso das 

linguagens, assim como de suas capacidades 

 

sociais e dos recursos afetivos e emocionais que dispõem. 
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A intervenção intencional baseada na observação das brincadeiras das crianças, 

oferecendo-lhes material adequado, assim como um espaço estruturado para brincar permite 

o enriquecimento das competências imaginativas, criativas e organizacionais infantis. Cabe 

ao professor organizar situações para que as brincadeiras ocorram de maneira diversificada 

para propiciar às crianças a possibilidade de escolherem os temas, papéis, objetos e 

companheiros com quem brincar ou os jogos de regras e de construção, e assim elaborarem 

de forma pessoal e independente suas emoções, sentimentos, conhecimentos e regras sociais. 

 

 

É preciso que o professor tenha consciência que na brincadeira as crianças recriam e 

estabilizam aquilo que sabem sobre as mais diversas esferas do conhecimento, em uma 

atividade espontânea e imaginativa. Nessa perspectiva não se deve confundir situações nas 

quais se objetiva determinadas aprendizagens relativas a conceitos, procedimentos ou 

atitudes explícitas com aquelas nas quais os conhecimentos são experimentados de uma 

maneira espontânea e destituída de objetivos imediatos pelas crianças. Pode-se, entretanto, 

utilizar os jogos, especialmente aqueles que possuem regras, como atividades didáticas. É 

preciso, porém, que o professor tenha consciência que as crianças não estarão brincando 

livremente nestas situações, pois há objetivos didáticos em questão. 
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Aprender em situações orientadas 

 

A organização de situações de aprendizagens orientadas ou que dependem de uma 

intervenção direta do professor permite que as crianças trabalhem com diversos 

conhecimentos. Estas aprendizagens devem estar baseadas não apenas nas propostas dos 

professores, mas, essencialmente, na escuta das crianças e na compreensão do papel que 

desempenham a experimentação e o erro na construção do conhecimento5 . 

 

A intervenção do professor é necessária para que, na instituição de educação infantil, 

as crianças possam, em situações de interação social ou sozinhas, ampliar suas capacidades 

de apropriação dos conceitos, dos códigos sociais e das diferentes linguagens, por meio da 

expressão e comunicação de sentimentos e idéias, da experimentação, da reflexão, da 

elaboração de perguntas e respostas, da construção de objetos e brinquedos etc. Para isso, o 

professor deve conhecer e considerar as singularidades das crianças de diferentes idades, 

assim como a diversidade de hábitos, costumes, valores, crenças, etnias etc. das crianças com 

as quais trabalha respeitando suas diferenças e ampliando suas pautas de socialização. Nessa 

perspectiva, o professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, 

organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagens que articulem os recursos e 

capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus 

conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento 

humano. Na instituição de educação infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro 

mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico, 

prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas. 

 

Para que as aprendizagens infantis ocorram com sucesso, é preciso que o professor 

considere, na organização do trabalho educativo: 

 

 

• a interação com crianças da mesma idade e de idades diferentes 

em situações diversas como fator de promoção da aprendizagem 

e do desenvolvimento e da capacidade de relacionar-se; 
 

• os conhecimentos prévios de qualquer natureza, que as crianças 

já possuem sobre o assunto, já que elas aprendem por meio de 

uma construção interna ao relacionar suas idéias com as novas 

informações de que dispõem e com as interações que 

estabelece; 
 

• a individualidade e a diversidade; 
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• o grau de desafio que as atividades apresentam e o fato de que 

devam ser significativas e apresentadas de maneira integrada 

para as crianças e o mais próximas possíveis das práticas sociais 

reais; 
 

• a resolução de problemas como forma de aprendizagem.  

 

 

 

 

5 O erro construtivo tem uma função primordial no processo cognitivo. Neste processo, a criança elabora 

hipóteses que se apoiam em soluções próprias, particulares e provisórias para resolver problemas, por meio de 

aproximações sucessivas ao conceito cientificamente considerado. Nem todo erro cometido pelas crianças pode 

ser considerado erro construtivo, ele só faz sentido em um processo de elaboração cognitiva. 
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Essas considerações podem estruturar-se nas seguintes condições gerais relativas às 

aprendizagens infantis a serem seguidas pelo professor em sua prática educativa. 

 

 

 

I N T E R A Ç Ã O 

 

A interação social em situações diversas é uma das estratégias mais importantes do 

professor para a promoção de aprendizagens pelas crianças. Assim, cabe ao professor 

propiciar situações de conversa, brincadeiras ou de aprendizagens orientadas que garantam 

 

a troca entre as crianças, de forma a que possam comunicar-se e expressar-se, demonstrando 

seus modos de agir, de pensar e de sentir, em um ambiente acolhedor e que propicie a 

confiança e a auto-estima. A existência de um ambiente acolhedor, porém, não significa 

eliminar os conflitos, disputas e divergências presentes nas interações sociais, mas pressupõe 

que o professor forneça elementos afetivos e de linguagem para que as crianças aprendam a 

conviver, buscando as soluções mais adequadas para as situações com as quais se defrontam 

diariamente. As capacidades de interação, porém, são também desenvolvidas quando as 

crianças podem ficar sozinhas, quando elaboram suas descobertas e sentimentos e constroem 

um sentido de propriedade para as ações e pensamentos já compartilhados com outras 

crianças e com os adultos, o que vai potencializar novas interações. Nas situações de troca, 

podem desenvolver os conhecimentos e recursos de que dispõem, confrontando-os e 

reformulando-os. 
 

Nessa perspectiva, o professor deve refletir e discutir com seus pares sobre os critérios 

utilizados na organização dos agrupamentos e das situações de interação, mesmo entre 

bebês, visando, sempre que possível, a auxiliar as trocas entre as crianças e, ao mesmo 

tempo, garantir-lhes o espaço da individualidade. Assim, em determinadas situações, é 

aconselhável que crianças com níveis de desenvolvimento diferenciados interajam; em 

outras, deve-se garantir uma proximidade de crianças com interesses e níveis de 

desenvolvimento semelhantes. Propiciar a interação quer dizer, portanto, considerar que as 

diferentes formas de sentir, expressar e comunicar a realidade pelas crianças resultam em 

respostas diversas que são trocadas entre elas e que garantem parte significativa de suas 

aprendizagens. Uma das formas de propiciar essa troca é a socialização de suas descobertas, 

quando o professor organiza as situações para que as crianças compartilhem seus percursos 

individuais na elaboração dos diferentes trabalhos realizados. 
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Portanto, é importante frisar que as crianças se desenvolvem em situações de interação 

social, nas quais conflitos e negociação de sentimentos, idéias e soluções são elementos 

indispensáveis. 

 

O âmbito social oferece, portanto, ocasiões únicas para elaborar estratégias de 

pensamento e de ação, possibilitando a ampliação das hipóteses infantis. Pode-se estabelecer, 

nesse processo, uma rede de reflexão e construção de conhecimentos na qual tanto os 

parceiros mais experientes quanto os menos experientes têm seu papel na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interpretação e ensaio de soluções. A interação permite que se crie uma situação de ajuda na 

qual as crianças avancem no seu processo de aprendizagem6. 

 

 

DIVERSIDADE E INDIVIDUALIDADE 

 

Cabe ao professor a tarefa de individualizar as situações de aprendizagens oferecidas 

às crianças, considerando suas capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas assim 

como os conhecimentos que possuem dos mais diferentes assuntos e suas origens 

socioculturais diversas. Isso significa que o professor deve planejar e oferecer uma gama 

variada de experiências que responda, simultaneamente, às demandas do grupo e às 

individualidades de cada criança. 
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Considerar que as crianças são diferentes entre si, implica propiciar uma educação 

baseada em condições de aprendizagem que respeitem suas necessidades e ritmos 

 

 

 

6 Essas interações promovem avanços naquilo que a criança é capaz de realizar com a ajuda dos outros, ou seja, 

no seu desenvolvimento potencial. A distância entre o nível de desenvolvimento potencial e o real foi conceituada 

pelo pesquisador russo L. S. Vygotsky (1886-1936), como zona de desenvolvimento proximal. Esta zona é 

caracterizada pela distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar por meio da 

solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado por meio da solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com parceiros mais experientes.  
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individuais, visando a ampliar e a enriquecer as capacidades de cada criança, considerando-

as como pessoas singulares e com características próprias. Individualizar a educação infantil, 

ao contrário do que se poderia supor, não é marcar e estigmatizar as crianças pelo que 

diferem, mas levar em conta suas singularidades, respeitando-as e valorizando-as como fator 

de enriquecimento pessoal e cultural. 

 

 

 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E CONHECIMENTOS PRÉVIOS 

 

Os assuntos trabalhados com as crianças devem guardar relações específicas com os 

níveis de desenvolvimento das crianças em cada grupo e faixa etária e, também, respeitar e 

propiciar a amplitude das mais diversas experiências em relação aos eixos de trabalho 

propostos. 

 

O processo que permite a construção de aprendizagens significativas pelas crianças 

requer uma intensa atividade interna por parte delas. Nessa atividade, as crianças podem 

estabelecer relações entre novos conteúdos e os conhecimentos prévios (conhecimentos que 

já possuem), usando para isso os recursos de que dispõem. Esse processo possibilitará 

 

a elas modificarem seus conhecimentos prévios, matizá-los, ampliá-los ou diferenciá-los em 

função de novas informações, capacitando-as a realizar novas aprendizagens, tornando-as 

significativas. 
 

É, portanto, função do professor considerar, como ponto de partida para sua ação 

educativa, os conhecimentos que as crianças possuem, advindos das mais variadas 

experiências sociais, afetivas e cognitivas a que estão expostas. Detectar os conhecimentos 

prévios das crianças não é uma tarefa fácil. Implica que o professor estabeleça estratégias 

didáticas para fazê-lo. Quanto menores são as crianças, mais difícil é a explicitação de tais 

conhecimentos, uma vez que elas não se comunicam verbalmente. A observação acurada das 

crianças é um instrumento essencial nesse processo. Os gestos, movimentos corporais, sons 

produzidos, expressões faciais, as brincadeiras e toda forma de expressão, representação e 

comunicação devem ser consideradas como fonte de conhecimento para o professor sobre o 

que a criança já sabe. Com relação às crianças maiores, podem-se também criar situações 

intencionais nas quais elas sejam capazes de explicitar seus conhecimentos por meio das 

diversas linguagens a que têm acesso. 
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RESOLUÇÃO  DE  PROBLEMAS 

 

Nas situações de aprendizagem o problema adquire um sentido importante quando as 

crianças buscam soluções e discutem-nas com as outras crianças. Não se trata de situações 

que permitam “aplicar” o que já se sabe, mas sim daquelas que possibilitam produzir novos 

conhecimentos a partir dos que já se tem e em interação com novos desafios. Neste 

processo, o professor deve reconhecer as diferentes soluções, socializando os resultados 

encontrados. 
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PROXIMIDADE COM AS PRÁTICAS SOCIAIS REAIS 

 

A prática educativa deve buscar situações de aprendizagens que reproduzam contextos 

cotidianos nos quais, por exemplo, escrever, contar, ler, desenhar, procurar uma informação 

etc. tenha uma função real. Isto é, escreve-se para guardar uma informação, para enviar uma 

mensagem, contam-se tampinhas para fazer uma coleção etc. 

 

 

 

EDUCAR CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

As pessoas que apresentam necessidades especiais (portadores de deficiência mental, 

auditiva, visual, física e deficiência múltipla, e portadores de altas habilidades) representam 

10% da população brasileira e possuem, em sua grande maioria, uma vasta experiência de 

exclusão que se traduz em grandes limitações nas possibilidades de convívio social e 

usufruto dos equipamentos sociais (menos de 3% têm acesso a algum tipo de atendimento), 

além de serem submetidas a diversos tipos de discriminação. 

 

Uma ação educativa comprometida com a cidadania e com a formação de uma 

sociedade democrática e não excludente deve, necessariamente, promover o convívio com a 

diversidade, que é marca da vida social brasileira. Essa diversidade inclui não somente as 

diversas culturas, os hábitos, os costumes, mas 

 
 

também as competências, as particularidades de cada um. 

Aprender a conviver e relacionar-se com pessoas que possuem 

habilidades e competências diferentes, que possuem expressões 

culturais e marcas sociais próprias, é condição necessária para o 

desenvolvimento de valores éticos, como a dignidade do ser 

humano, o respeito ao outro, a igualdade e a equidade e a 

solidariedade. A criança que conviver com a diversidade nas 

instituições educativas, poderá aprender muito com ela. Pelo lado 

das crianças que apresentam necessidades especiais, o convívio 

com as outras crianças se torna benéfico na medida em que 

representa uma inserção de fato no universo social e favorece o 

desenvolvimento e a aprendizagem, permitindo a formação de 

vínculos estimuladores, o confronto com a diferença e o trabalho 

com a própria dificuldade. 

 

 



238 

 

Os avanços no pensamento sociológico, filosófico e legal 

vêm exigindo, por parte do sistema educacional brasileiro, o 
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abandono de práticas segregacionistas 

 

que, ao longo da história, 

 

marginalizaram  e  estigmatizaram 

 
 

pessoas com diferenças individuais 

 

acentuadas. A LDB, no seu capítulo V, 

 

Da Educação Especial, parágrafo 3o , 

 

determina que: “A oferta de educação 

 
 

especial, dever constitucional do 

 

Estado, tem início na faixa etária de 

 
 

zero a seis anos, durante a educação 

 

infantil”. 

 

A Educação Especial, termo cunhado 

 

para a educação dirigida aos portadores de deficiência, de condutas típicas e de altas 

 

habilidades, é considerada pela Constituição brasileira, como parte inseparável do direito à 

 

educação. A posição da UNESCO, considera a educação especial como uma forma 

 

enriquecida de educação em geral, que deve contribuir para a integração na sociedade dos 

 

portadores de deficiência, de condutas típicas e de altas habilidades. O Estatuto da Criança 
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e do Adolescente, em seu art. 54, III, afirma que: “É dever do estado assegurar à criança e 

 

ao adolescente (...) atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

 

preferencialmente na rede regular de ensino”. O MEC desenvolve, por intermédio de sua 

 

Secretaria de Educação Especial (SEESP) uma política visando à integração das crianças 

 

portadoras de necessidades especiais ao sistema de ensino, propondo a inclusão destas 

 

crianças nas instituições de educação infantil. 

 

No mundo inteiro tem se observado iniciativas no sentido da inclusão cada vez maior 

das crianças com necessidades especiais nos mais diversos espaços sociais, o que culmina 

hoje com a Declaração de Salamanca, de princípios, política e prática das necessidades 

educativas especiais. Este documento se inspira “no princípio de integração e no 

reconhecimento da necessidade de ação para conseguir escola para todos, isto é, escolas que 

incluam todo mundo e conheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e atendam as 

necessidades de cada um”. A realidade brasileira, de uma forma geral, exige que se busque 

alternativas para a integração do portador de deficiência, de maneira a garantir-lhe uma 

convivência participativa. 

 

A Escola Inclusiva é uma tendência internacional deste final de século. É considerada 

Escola Inclusiva aquela que abre espaço para todas as crianças, abrangendo aquelas com 

necessidades especiais. O principal desafio da Escola Inclusiva é desenvolver uma pedagogia 

centrada na criança, capaz de educar a todas, sem discriminação, respeitando suas diferenças; 

uma escola que dê conta da diversidade das crianças e ofereça respostas adequadas às suas 

características e necessidades, solicitando apoio de instituições e especialistas quando isso se 

fizer necessário. É uma meta a ser perseguida por todos aqueles comprometidos com o 

fortalecimento de uma sociedade democrática, justa e solidária. 
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As alternativas de atendimento educacional às crianças que apresentam necessidades 

educativas especiais, no Brasil, vão desde o atendimento em instituições especializadas até a 

completa integração nas várias instituições de educação. 

 

A qualidade do processo de integração depende da estrutura organizacional da 

instituição, pressupondo propostas que considerem: 

 

 

• grau de deficiência e as potencialidades de cada criança; 
 

• idade cronológica; 
 

• disponibilidade de recursos humanos e materiais existentes na 

comunidade; 
 

• condições socioeconômicas e culturais da região; 
 

• estágio de desenvolvimento dos serviços de educação especial 

já implantado nas unidades federadas. 

 

Para que o processo de integração dessas crianças possa acontecer de fato, há que se 

envolver toda a comunidade, de forma a que o trabalho desenvolvido tenha sustentação. É 

preciso considerar este trabalho como parte do projeto educativo da instituição. 
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O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Embora não existam informações abrangentes sobre os profissionais que atuam 

diretamente com as crianças nas creches e pré-escolas do país, vários estudos7 têm mostrado 

que muitos destes profissionais ainda não têm formação adequada, recebem remuneração 

baixa e trabalham sob condições bastante precárias. Se na pré-escola, constata-se, ainda hoje, 

uma pequena parcela de profissionais considerados leigos, nas creches ainda é significativo o 

número de profissionais sem formação escolar mínima cuja denominação é variada: 

berçarista, auxiliar de desenvolvimento infantil, babá, pajem, monitor, recreacionista etc. 

 

 

A constatação dessa realidade nacional diversa e desigual, porém, foi acompanhada, 

nas últimas décadas, de debates a respeito das diversas concepções sobre criança, educação, 

atendimento institucional e reordenamento legislativo que devem determinar a formação de 

um novo profissional para responder às demandas atuais de educação da criança de zero a 

seis anos. As funções deste profissional vêm passando, portanto, por reformulações 

profundas. O que se esperava dele há algumas décadas não corresponde mais ao que se 

espera nos dias atuais. Nessa perspectiva, os debates têm indicado a necessidade de uma 

formação mais abrangente e unificadora para profissionais tanto de creches como de pré-

escolas e de uma restruturação dos quadros de carreira que leve em consideração os 

conhecimentos já acumulados no exercício profissional, como possibilite a atualização 

profissional. 

 

Em resposta a esse debate, a LDB dispõe, no título VI, art. 62 que: “A formação de 

docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, 

de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras 

séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal”. 

Considerando a necessidade de um período de transição que permita incorporar os 

profissionais cuja escolaridade ainda não é a exigida e buscando proporcionar um tempo para 

adaptação das redes de ensino, esta mesma Lei dispõe no título IX, art. 87, § 4º que: “até o 

fim da década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível 

superior ou formados por treinamento em serviço”. 

 

Isto significa que as diferentes redes de ensino deverão colocar-se a tarefa de investir 

de maneira sistemática na capacitação e atualização permanente e em serviço de seus 

professores (sejam das creches8 ou pré-escolas), aproveitando as experiências acumuladas 

daqueles que já vêm trabalhando com crianças há mais tempo e com qualidade. Ao mesmo 
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7 MEC/SEF/COEDI, 1994.  

8 As diferentes funções atribuídas a berçaristas, auxiliares de educação, pajens, babás etc. deverão ser 
reconsideradas e adequadas em função das demandas atuais de educação de crianças pequenas. 
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Educação Pré-escolar - Número de Funções Docentes, por Grau de Formação - 1996 

 

Unidade    Funções Docentes por Grau de Formação   

          

da Total  Número   Percentual  

           

Federação  1º Grau 1º Grau  2º Grau 3º Grau 1º Grau 1º Grau 2º Grau 3º Grau 

  Incomp. Completo  Completo Completo Incomp. Completo Completo Completo 

           

Brasil 219.517 16.198 19.069 144.189 40.061 7,38 8,69 65,68 18,25 

Norte 14.474 1.644 2.762 9.734 334 11,36 19,08 67,25 2,31 

Rondônia 1.579 123 167 1.246 43 7,79 10,58 78,91 2,72 

Acre 584 15 85 452 32 2,57 14,55 77,40 5,48 

Amazonas 1.920 136 166 1.581 37 7,08 8,65 82,34 1,93 

Roraima 622 17 134 446 25 2,73 21,54 71,70 4,02 

Pará 7.308 900 1.835 4.406 167 12,32 25,11 60,29 2,29 

Amapá 790 33 47 706 4 4,18 5,95 89,37 0,51 

Tocantins 1.671 420 328 897 26 25,13 19,63 53,68 1,56 

Nordeste 80.509 13.116 11.954 51.743 3.696 16,29 14,85 64,27 4,59 

Maranhão 11.876 1.917 1.931 7.960 68 16,14 16,26 67,03 0,57 

Piauí 6.317 1.393 803 4.045 76 22,05 12,71 64,03 1,20 

Ceará 13.434 2.358 3.099 7.545 432 17,55 23,07 56,16 3,22 

R. G. do Norte 5.478 856 682 3.649 291 15,63 12,45 66,61 5,31 

Paraíba 6.027 1.245 1.159 3.172 451 20,66 19,23 52,63 7,48 

Pernambuco 9.240 311 617 6.897 1.415 3,37 6,68 74,64 15,31 

Alagoas 3.593 625 750 2.033 185 17,39 20,87 56,58 5,15 

Sergipe 3.603 594 619 2.123 267 16,49 17,18 58,92 7,41 

Bahia 20.941 3.817 2.294 14.319 511 18,23 10,95 68,38 2,44 

Sudeste 82.798 438 1.575 55.052 25.733 0,53 1,90 66,49 31,08 
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Minas Gerais 21.318 240 415 15.552 5.111 1,13 1,95 72,95 23,98 

Espírito Santo 4.467 15 42 3.684 726 0,34 0,94 82,47 16,25 

Rio de Janeiro 16.334 170 622 13.030 2.512 1,04 3,81 79,77 15,38 

São Paulo 40.679 13 496 22.786 17.384 0,03 1,22 56,01 42,73 

Sul 29.844 671 2.008 19.662 7.503 2,25 6,73 65,88 25,14 

Paraná 9.743 175 497 6.255 2.816 1,80 5,10 64,20 28,90 

Santa Catarina 11.749 399 1.246 8.214 1.890 3,40 10,61 69,91 16,09 

R. G. do Sul 8.352 97 265 5.193 2.797 1,16 3,17 62,18 33,49 

Centro-Oeste 11.892 329 770 7.998 2.795 2,77 6,47 67,26 23,50 

M. G. do Sul 2.579 58 92 1.429 1.000 2,25 3,57 55,41 38,77 

Mato Grosso 2.381 82 216 1.515 568 3,44 9,07 63,63 23,86 

Goiás 4.349 189 446 3.241 473 4,35 10,26 74,52 10,88 

Distrito Federal 2.583  16 1.813 754 0,00 0,62 70,19 29,19 

           

 

Fonte:MEC/INEP/SEEC 

 

Nota: o mesmo docente pode atuar em mais de um nível/modalidade de ensino e em mais de um estabelecimento. 
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tempo, deverão criar condições de formação regular de seus profissionais, ampliando-lhes 

chances de acesso à carreira como professores de educação infantil, função que passa a lhes 

ser garantida pela LDB, caso cumpridos os pré-requisitos. Nessa perspectiva, faz-se 

necessário que estes profissionais, nas instituições de educação infantil, tenham ou venham a 

ter uma formação inicial sólida e consistente acompanhada de adequada e permanente 

atualização em serviço. Assim, o diálogo no interior da categoria tanto quanto os 

investimentos na carreira e formação do profissional pelas redes de ensino é hoje um desafio 

presente, com vista à profissionalização do docente de educação infantil. 

 

Em consonância com a LDB, este Referencial utiliza a denominação “professor de 

educação infantil”9 para designar todos os/as profissionais responsáveis pela educação direta 

das crianças de zero a seis anos, tenham eles/elas uma formação especializada ou não. 

 

 

 

PERFIL PROFISSIONAL 

 

O trabalho direto com crianças pequenas exige que o professor tenha uma 

competência polivalente. Ser polivalente significa que ao professor cabe trabalhar com 

conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde cuidados básicos essenciais até 

conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento. Este caráter 

polivalente demanda, por sua vez, uma formação bastante ampla do profissional que deve 

tornar-se, ele também, um aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo 

com seus pares, dialogando com as famílias e a comunidade e buscando informações 

necessárias para o trabalho que desenvolve. São instrumentos essenciais para a reflexão 

sobre a prática direta com as crianças a observação, o registro, o planejamento e a avaliação. 

 

A implementação e/ou implantação de uma proposta curricular de qualidade depende, 

principalmente dos professores que trabalham nas instituições. Por meio de suas ações, que 

devem ser planejadas e compartilhadas com seus pares e outros profissionais da instituição, 

pode-se construir projetos educativos de qualidade junto aos familiares e às crianças. A idéia 

que preside a construção de um projeto educativo é a de que se trata de um processo sempre 

inacabado, provisório e historicamente contextualizado que demanda reflexão e debates 

constantes com todas as pessoas envolvidas e interessadas. 

 

Para que os projetos educativos das instituições possam, de fato, representar esse 

diálogo e debate constante, é preciso ter professores que estejam comprometidos com a 
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prática educacional, capazes de responder às demandas familiares e das crianças, assim 

como às questões específicas relativas aos cuidados e aprendizagens infantis. 

 

 

 

 

9 O corpo profissional de grande parte das instituições de educação infantil de todo o país, hoje, é ainda formado, 

em sua grande maioria, por mulheres. Este Referencial dirige-se ao professor de educação infantil como categoria 

genérica. 
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Fotos: Iolanda Huzak 

 

ORGANIZAÇÃO DO REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL 

PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A partir do diagnóstico realizado pela COEDI/DPE/SEF/MEC das propostas 

pedagógicas e dos currículos de educação infantil de vários estados e municípios brasileiros 

em 1996, pode-se observar alguns dados importantes que contribuem para a reflexão sobre a 

organização curricular e seus componentes. 

 

Essa análise aponta para o fato de que a maioria das propostas concebe a criança como 

um ser social, psicológico e histórico, tem no construtivismo sua maior referência teórica, 

aponta o universo cultural da criança como ponto de partida para o trabalho e defende uma 

educação democrática e transformadora da realidade, que objetiva a formação de cidadãos 

críticos. Ao mesmo tempo, constata-se um grande desencontro entre os fundamentos teóricos 

adotados e as orientações metodológicas. Não são explicitadas as formas que possibilitam a 

articulação entre o universo cultural das crianças, o desenvolvimento infantil e as áreas do 

conhecimento. 

 

Com o objetivo de tornar visível uma possível forma de articulação, a estrutura do 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil relaciona objetivos gerais e 

específicos, conteúdos e orientações didáticas numa perspectiva de operacionalização do 

processo educativo. 

 

Para tanto estabelece uma integração curricular na qual os objetivos gerais para a 

educação infantil norteiam a definição de objetivos específicos para os diferentes eixos de 

trabalho. Desses objetivos específicos decorrem os conteúdos que possibilitam concretizar as 

intenções educativas. O tratamento didático que busca garantir a coerência entre objetivos e 

conteúdos se explicita por meio das orientações didáticas. 

 

Essa estrutura se apoia em uma organização por idades — crianças de zero a três anos 

e crianças de quatro a seis anos — e se concretiza em dois âmbitos de experiências — 

Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo — que são constituídos pelos 

seguintes eixos de trabalho: Identidade e autonomia, Movimento, Artes visuais, Música, 

Linguagem oral e escrita, Natureza e sociedade, e Matemática. 

 

Cada documento de eixo se organiza em torno de uma estrutura comum, na qual estão 

explicitadas: as idéias e práticas correntes relacionadas ao eixo e à criança e aos seguintes 



251 

 

componentes curriculares: objetivos; conteúdos e orientações didáticas; orientações gerais 

para o professor e bibliografia. 
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Iolanda Huzak 

Organização por idade 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, explicita no art. 30, 

capítulo II, seção II que: “A educação infantil será oferecida em: I - creches ou entidades 

equivalentes para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de 

quatro a seis anos”. 

 

Este Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil adota a mesma divisão 

por faixas etárias contemplada nas disposições da LDB. Embora arbitrária do ponto de vista 

das diversas teorias de desenvolvimento, buscou-se apontar possíveis regularidades 

relacionadas aos aspectos afetivos, emocionais, cognitivos e sociais das crianças das faixas 

etárias abrangidas. No entanto, em alguns documentos fez-se uma diferenciação para os 

primeiros 12 meses de vida da criança, considerando-se as especificidades dessa idade. 

 

 

A opção pela organização dos objetivos, conteúdos e orientações didáticas por faixas 

etárias e não pela designação institucional — creche e pré-escola — pretendeu também 

considerar a variação de faixas etárias encontradas nos vários programas de atendimento nas 

diferentes regiões do país, não identificadas com as determinações da LDB. 

 

 

 

Organização em âmbitos e eixos 

 

Frente ao mundo sociocultural e natural que se apresenta de maneira diversa e 

polissêmica optou-se por um recorte curricular que visa a instrumentalizar a ação do 

professor, destacando os âmbitos de experiências essenciais que devem 

 

servir de referência para a prática educativa. Considerando-se as 

particularidades da faixa etária compreendida entre zero e seis anos 

e suas formas específicas de aprender criou-se categorias 

curriculares para organizar os conteúdos a serem trabalhados 

 

nas instituições de educação infantil. Esta organização visa 

a abranger diversos e múltiplos espaços de elaboração de 

conhecimentos e de diferentes linguagens, a construção da 
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identidade, os processos de socialização e o 

desenvolvimento da autonomia das crianças que propiciam, 

por sua vez, as aprendizagens consideradas essenciais. Os 

âmbitos são compreendidos como domínios ou campos de 

ação que dão visibilidade aos eixos de trabalho educativo 

para que o professor possa organizar sua prática e refletir 

sobre a abrangência das experiências que propicia às 

crianças. 
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O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil define dois âmbitos de 

experiências: Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo. É preciso ressaltar que 

esta organização possui um caráter instrumental e didático, devendo os professores ter 

consciência, em sua prática educativa, que a construção de conhecimentos se processa de 

maneira integrada e global e que há inter-relações entre os diferentes âmbitos a serem 

trabalhados com as crianças. 

 

O âmbito de Formação Pessoal e Social refere-se às experiências que favorecem, 

prioritariamente, a construção do sujeito. Está organizado de forma a explicitar as complexas 

questões que envolvem o desenvolvimento de capacidades de natureza global e afetiva das 

crianças, seus esquemas simbólicos de interação com os outros e com o meio, assim como a 

relação consigo mesmas. O trabalho com este âmbito pretende que as instituições possam 

oferecer condições para que as crianças aprendam a 

 

conviver, a ser e a estar com os outros e consigo mesmas em 

uma atitude básica de aceitação, de respeito e de confiança. 

Este âmbito abarca um eixo de trabalho denominado 

Identidade e autonomia. 

 

 

O âmbito de Conhecimento de Mundo refere-se 

à construção das diferentes linguagens pelas crianças e 

às relações que estabelecem com os objetos de 

conhecimento. Este âmbito traz uma ênfase na relação 

das crianças com alguns aspectos da cultura. A cultura 

é aqui entendida de uma forma 

 

ampla e plural, como o conjunto de 

 

códigos e produções simbólicas, 

 
 

científicas e sociais da humanidade 

 

construído ao longo das histórias dos 

 

diversos grupos, englobando múltiplos aspectos e em constante processo de reelaboração e 

ressignificação. Esta idéia de cultura transcende, mas engloba os interesses momentâneos, as 

tradições específicas e as convenções de grupos sociais particulares. O domínio progressivo 

das diferentes linguagens que favorecem a expressão e comunicação de sentimentos, 
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emoções e idéias das crianças, propiciam a interação com os outros e facilitam a mediação 

com a cultura e os conhecimentos constituídos. Incide sobre aspectos essenciais do 

desenvolvimento e da aprendizagem e engloba instrumentos fundamentais para as crianças 

continuarem a aprender ao longo da vida. 

 

Destacam-se os seguintes eixos de trabalho: Movimento, Artes visuais, Música, 

Linguagem oral e escrita, Natureza e sociedade, Matemática. 

 

Estes eixos foram escolhidos por se constituírem em uma parcela significativa da 

produção cultural humana que amplia e enriquece as condições de inserção das crianças na 

sociedade. 
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Componentes curriculares 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Os objetivos explicitam intenções educativas e estabelecem capacidades que as 

crianças poderão desenvolver como conseqüência de ações intencionais do professor. Os 

objetivos auxiliam na seleção de conteúdos e meios didáticos. 

 

A definição dos objetivos em termos de capacidades — e não de comportamentos — 

visa a ampliar a possibilidade de concretização das intenções educativas, uma vez que as 

capacidades se expressam por meio de diversos comportamentos e as aprendizagens que 

convergem para ela podem ser de naturezas diversas. Ao estabelecer objetivos nesses termos, 

o professor amplia suas possibilidades de atendimento à diversidade apresentada pelas 
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crianças, podendo considerar diferentes habilidades, interesses e maneiras de aprender no 

desenvolvimento de cada capacidade. 

 

Embora as crianças desenvolvam suas capacidades de maneira heterogênea, a 

educação tem por função criar condições para o desenvolvimento integral de todas as 

crianças, considerando, também, as possibilidades de aprendizagem que apresentam nas 

diferentes faixas etárias. Para que isso ocorra, faz-se necessário uma atuação que propicia o 

desenvolvimento de capacidades envolvendo aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva, 

ética, estética, de relação interpessoal e inserção social. 
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As capacidades de ordem física estão associadas à possibilidade de apropriação e 

conhecimento das potencialidades corporais, ao auto conhecimento, ao uso do corpo na 

expressão das emoções, ao deslocamento com segurança. 

 

As capacidades de ordem cognitiva estão associadas ao desenvolvimento dos recursos 

para pensar, o uso e apropriação de formas de representação e comunicação envolvendo 

resolução de problemas. 

 

As capacidades de ordem afetiva estão associadas à construção da auto-estima, às 

atitudes no convívio social, à compreensão de si mesmo e dos outros. 

 

As capacidades de ordem estética estão associadas à possibilidade de produção 

artística e apreciação desta produção oriundas de diferentes culturas. 

 

As capacidades de ordem ética estão associadas à possibilidade de construção de 

valores que norteiam a ação das crianças. 

 

As capacidades de relação interpessoal estão associadas à possibilidade de 

estabelecimento de condições para o convívio social. Isso implica aprender a conviver com 

as diferenças de temperamentos, de intenções, de hábitos e costumes, de cultura etc. 

 

As capacidades de inserção social estão associadas à possibilidade de cada criança 

perceber-se como membro participante de um grupo de uma comunidade e de uma 

sociedade. 

 

Para que se possa atingir os objetivos é necessário selecionar conteúdos que auxiliem 

o desenvolvimento destas capacidades. 

 

 

 

 

C O N T E Ú D O S 
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As diferentes aprendizagens se dão por meio de sucessivas reorganizações do 

conhecimento, e este processo é protagonizado pelas crianças quando podem vivenciar 

experiências que lhes forneçam conteúdos apresentados de forma não simplificada e 

associados a práticas sociais reais. É importante marcar que não há aprendizagem sem 

conteúdos. 

 

Pesquisas e produções teóricas realizadas, principalmente durante a última década, 

apontam a importância das aprendizagens específicas para os processos de desenvolvimento 

e socialização do ser humano, ressignificando o papel dos conteúdos nos processos de 

aprendizagem. 

 

Muitas das pautas culturais e saberes socialmente constituídos são aprendidos por 

meio do contato direto ou indireto com atividades diversas, que ocorrem nas diferentes 

situações de convívio social das quais as crianças participam no âmbito familiar e cotidiano. 
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Outras aprendizagens, no entanto, dependem de situações educativas criadas especialmente 

para que ocorram. O planejamento dessas situações envolve a seleção de conteúdos 

específicos a essas aprendizagens. 

 

Nessa perspectiva, este Referencial concebe os conteúdos, por um lado, como a 

concretização dos propósitos da instituição e, por outro, como um meio para que as crianças 

desenvolvam suas capacidades e exercitem sua maneira própria de pensar, sentir e ser, 

ampliando suas hipóteses acerca do mundo ao qual pertencem e constituindo-se em um 

instrumento para a compreensão da realidade. Os conteúdos abrangem, para além de fatos, 

conceitos e princípios, também os conhecimentos relacionados a procedimentos, atitudes, 

valores e normas como objetos de aprendizagem. A explicitação de conteúdos de naturezas 

diversas aponta para a necessidade de se trabalhar de forma intencional e integrada com 

conteúdos que, na maioria das vezes, não são tratados de forma explícita e consciente. 

 

Esta abordagem é didática e visa a destacar a importância de se dar um tratamento 

apropriado aos diferentes conteúdos, instrumentalizando o planejamento do professor para 

que possa contemplar as seguintes categorias: os conteúdos conceituais que dizem respeito 

ao conhecimento de conceitos, fatos e princípios; os conteúdos procedimentais referem-se ao 

“saber fazer” e os conteúdos atitudinais estão associados a valores, atitudes e normas. Nos 

eixos de trabalho, estas categorias de conteúdos estão contempladas embora não estejam 

explicitadas de forma discriminada. 

 

A seguir, as categorias de conteúdos serão melhor explicadas de forma a subsidiar a 

reflexão e o planejamento do professor. 
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Os conteúdos conceituais referem-se à construção ativa das capacidades para 

operar com símbolos, idéias, imagens e representações que permitem atribuir sentido à 

realidade. Desde os conceitos mais simples até os mais complexos, a aprendizagem se 

dá por meio de um processo de constantes idas e vindas, avanços e recuos nos quais as 

crianças constroem idéias provisórias, ampliam-nas e modificam-nas, aproximando-se 

gradualmente de conceitualizações cada vez mais precisas. 

 

O conceito que uma criança faz do que seja um cachorro, por exemplo, depende 

das experiências que ela tem que envolvam seu contato com cachorros. Se num 

primeiro momento, ela pode, por exemplo, designar como “Au-Au” todo animal, 

fazendo uma generalização provisória, o acesso a uma nova informação, por exemplo, 

o fato de que gatos diferem de cachorros, permite-lhe reorganizar o conhecimento que 

possui e modificar a idéia que tem sobre o que é um cachorro. Esta conceitualização, 

ainda provisória, será suficiente por algum tempo — até o momento em que ela entrar 

em contato com um novo conhecimento. 

 

Assim, deve-se ter claro que alguns conteúdos conceituais são possíveis de 

serem apropriados pelas crianças durante o período da educação infantil. Outros não, e 

estes necessitarão de mais tempo para que possam ser construídos. Isso significa dizer 

que muitos conteúdos serão trabalhados com o objetivo apenas de promover 

aproximações a um determinado conhecimento, de colaborar para elaboração de 

hipóteses e para a manifestação de formas originais de expressão. 
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Os conteúdos 

procedimentais referem-se ao 

saber fazer. A aprendizagem de 

procedimentos está 

 
 

diretamente relacionada à 

possibilidade de a criança 

construir instrumentos e 

estabelecer caminhos que lhes 

possibilitem a realização de suas 

ações. Longe de ser mecânica e 

 

destituída de sentido, a aprendizagem de procedimentos constitui-se em um importante 

componente para o desenvolvimento das crianças, pois relaciona-se a um percurso de 

tomada de decisões. Desenvolver procedimentos significa apropriar-se de 

“ferramentas” da cultura humana necessárias para viver. No que se refere à educação 

infantil, saber manipular corretamente os objetos de uso cotidiano que existem à sua 

volta, por exemplo, é um procedimento fundamental, que responde às necessidades 

imediatas para inserção no universo mais próximo. É o caso de vestir-se ou amarrar os 

sapatos, que constituem-se em ações procedimentais importantes no processo de 

conquista da independência. Dispor-se a perguntar é uma atitude fundamental para o 

processo de aprendizagem. Da mesma forma, para que as crianças possam exercer a 

cooperação, a solidariedade e o respeito, por exemplo, 

 

é necessário que aprendam alguns procedimentos importantes relacionados às formas 

de colaborar com o grupo, de ajudar e pedir ajuda etc. 
 

Deve-se ter em conta que a aprendizagem de procedimentos será, muitas vezes, 

trabalhada de forma articulada com conteúdos conceituais e atitudinais. 

 

Os conteúdos atitudinais tratam dos valores, das normas e das atitudes. Conceber 

valores, normas e atitudes como conteúdos implica torná-los explícitos e compreendê-

los como passíveis de serem aprendidos e planejados. 

 

As instituições educativas têm uma função básica de socialização e, por esse 

motivo, têm sido sempre um contexto gerador de atitudes. Isso significa dizer que os 
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valores impregnam toda a prática educativa e são aprendidos pelas crianças, ainda que 

não sejam considerados como conteúdos a serem trabalhados explicitamente, isto é, 

ainda que não sejam trabalhados de forma consciente e intencional. A aprendizagem de 

conteúdos deste tipo implica uma prática coerente, onde os valores, as atitudes e as 

normas que se pretende trabalhar estejam presentes desde as relações entre as pessoas 

até a seleção dos conteúdos, passando pela própria forma de organização da instituição. 

A falta de coerência entre o discurso e a prática é um dos fatores que promove o 

fracasso do trabalho com os valores. Nesse sentido, dar o exemplo evidencia que é 

possível agir de acordo com valores determinados. Do contrário, os valores tornam-se 

vazios de sentido e aproximam-se mais de uma utopia não realizável do que de uma 

realidade possível. 

 

Para que as crianças possam aprender conteúdos atitudinais, é necessário que o 

professor e todos os profissionais que integram a instituição possam refletir sobre os 

valores que são transmitidos cotidianamente e sobre os valores que se quer 

desenvolver. Isso 
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significa um posicionamento claro sobre o quê e o como se aprende nas instituições de 

educação infantil. 

 

Deve-se ter em conta que, por mais que se tenha a intenção de trabalhar com atitudes e 

valores, nunca a instituição dará conta da totalidade do que há para ensinar. Isso significa 

dizer que parte do que as crianças aprendem não é ensinado de forma sistemática e 

consciente e será aprendida de forma incidental. Isso amplia a responsabilidade de cada um e 

de todos com os valores e as atitudes que cultivam. 
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Organização dos conteúdos por blocos 

 

Os conteúdos são apresentados nos diversos eixos de trabalho, organizados por blocos. 

Essa organização visa a contemplar as dimensões essenciais de cada eixo e situar os 

diferentes conteúdos dentro de um contexto organizador que explicita suas especificidades 

por um lado e aponta para a sua “origem” por outro. Por exemplo, é importante que o 

professor saiba, ao ler uma história para as crianças, que está trabalhando não só a leitura, 

mas também, a fala, a escuta, e a escrita; ou, quando organiza uma atividade de percurso, que 

está trabalhando tanto a percepção do espaço, como o equilíbrio e a coordenação da criança. 

Esses conhecimentos ajudam o professor a dirigir sua ação de forma mais consciente, 

ampliando as suas possibilidades de trabalho. 

 

Embora estejam elencados por eixos de trabalho, muitos conteúdos encontram-se 

contemplados em mais de um eixo. Essa opção visa a apontar para o tratamento integrado 

que deve ser dado aos conteúdos. Cabe ao professor organizar seu planejamento de forma a 

aproveitar as possibilidades que cada conteúdo oferece, não restringindo o trabalho a um 

único eixo, em fragmentando o conhecimento. 

 

 

 

Seleção de conteúdos 

 

Os conteúdos aqui elencados pretendem oferecer um repertório que possa auxiliar o 

desenvolvimento das capacidades colocadas nos objetivos gerais. No entanto, considerando 

as características particulares de cada grupo e suas necessidades, cabe ao professor 

selecioná-los e adequá-los de forma que sejam significativos para as crianças. 

 

Deve se ter em conta que o professor, com vistas a 

desenvolver determinada capacidade, pode priorizar determinados 

conteúdos; trabalhá-los em diferentes momentos do ano; voltar a 

eles diversas vezes, aprofundando-os a cada vez etc. Como são 

múltiplas as possibilidades de escolha de conteúdos, os critérios 

para selecioná-los devem se atrelar ao grau de significado que têm 

para as crianças. É importante, também, que o professor considere 

as possibilidades que os conteúdos oferecem para o avanço do 
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processo de aprendizagem e para a ampliação de conhecimento 

que possibilita. 

 

 

 

Integração dos conteúdos 

 

 

Os conteúdos são compreendidos, aqui, como instrumentos para analisar 

a realidade, não se constituindo um fim em si mesmos. Para que as crianças 

possam compreender a realidade na sua complexidade e enriquecer 
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sua percepção sobre ela, os conteúdos devem ser trabalhados de forma integrada, 

relacionados entre si. Essa integração possibilita que a realidade seja analisada por diferentes 

aspectos, sem fragmentá-la. Um passeio pela rua pode oferecer elementos referentes à 

análise das paisagens, à identificação de características de diferentes grupos sociais, à 

presença de animais, fenômenos da natureza, ao contato com a escrita e os números 

presentes nas casas, placas etc., contextualizando cada elemento na complexidade do meio. 

O mesmo passeio envolve, também, aprendizagens relativas à socialização, mobilizam 

sentimentos e emoções constituindo-se em uma atividade que pode contribuir para o 

desenvolvimento das crianças. 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 

Os conteúdos estão intrinsecamente relacionados com a forma como são trabalhados 

com as crianças. Se, de um lado, é verdade que a concepção de aprendizagem adotada 

determina o enfoque didático, é igualmente verdade, de outro lado, que nem sempre esta 

relação se explicita de forma imediata. A prática educativa é bastante complexa e são 

inúmeras as questões que se apresentam no cotidiano e que transcendem o planejamento 

didático e a própria proposta curricular. Na perspectiva de explicitar algumas indicações 

sobre o enfoque didático e apoiar o trabalho do professor, as orientações didáticas situam-se 

no espaço entre as intenções educativas e a prática. As orientações didáticas são subsídios 

que remetem ao “como fazer”, à intervenção direta do professor na promoção de atividades e 

cuidados alinhados com uma concepção de criança e de educação. 

 

Vale lembrar que estas orientações não representam um modelo fechado que define 

um padrão único de intervenção. Pelo contrário, são indicações e sugestões para subsidiar a 

reflexão e a prática do professor. 

 

Cada documento de eixo contém orientações didáticas gerais e as específicas aos 

diversos blocos de conteúdos. Nas orientações didáticas gerais explicitam-se condições 

relativas à: princípios gerais do eixo; organização do tempo, do espaço e dos materiais; 

observação, registro e avaliação. 
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Organização do tempo 

 

A rotina representa, também, a estrutura sobre a qual será organizado o tempo didático, ou 

seja, o tempo de trabalho educativo realizado com as crianças. A rotina deve envolver os 

cuidados, as brincadeiras e as situações de aprendizagens orientadas. A apresentação de novos 

conteúdos às crianças requer sempre as mais diferentes estruturas didáticas, desde contar uma 

nova história, propor uma técnica diferente de desenho até situações mais 
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elaboradas, como, por exemplo, o desenvolvimento de um projeto, que requer um 

planejamento cuidadoso com um encadeamento de ações que visam a desenvolver 

aprendizagens específicas. Estas estruturas didáticas contêm múltiplas estratégias que são 

organizadas em função das intenções educativas expressas no projeto educativo, 

constituindo-se em um instrumento para o planejamento do professor. Podem ser agrupadas 

em três grandes modalidades de organização do tempo. São elas: atividades permanentes, 

seqüência de atividades e projetos de trabalho. 
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Atividades permanentes 

 

São aquelas que respondem às necessidades básicas de cuidados, aprendizagem e de 

prazer para as crianças, cujos conteúdos necessitam de uma constância. A escolha dos 

conteúdos que definem o tipo de atividades permanentes a serem realizadas com freqüência 

regular, diária ou semanal, em cada grupo de crianças, depende das prioridades elencadas a 

partir da proposta curricular. Consideram-se atividades permanentes, entre outras: 

 

 

• brincadeiras no espaço interno e externo; 
 

• roda de história; 
 

• roda de conversas; 
 

• ateliês ou oficinas de desenho, pintura, modelagem e música; 
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• atividades diversificadas ou ambientes organizados por temas 

ou materiais à escolha da criança, incluindo momentos para que 

as crianças possam ficar sozinhas se assim o desejarem; 
 

• cuidados com o corpo. 
 

 

 

Seqüência de atividades 

 

São planejadas e orientadas com o objetivo de promover uma aprendizagem específica 

e definida. São seqüenciadas com intenção de oferecer desafios com graus diferentes de 

complexidade para que as crianças possam ir paulatinamente resolvendo problemas a partir 

de diferentes proposições. Estas seqüências derivam de um conteúdo retirado de um dos 

eixos a serem trabalhados e estão necessariamente dentro de um contexto específico. 

 

Por exemplo: se o objetivo é fazer com que as crianças avancem em relação à 

representação da figura humana por meio do desenho, pode-se planejar várias etapas de 

trabalho para ajudá-las a reelaborar e enriquecer seus conhecimentos prévios sobre esse 

assunto, como observação de pessoas, de desenhos ou pinturas de artistas e de fotografias; 

atividades de representação a partir destas observações; atividades de representação a partir 

de interferências previamente planejadas pelo educador etc. 
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Projetos de trabalho 

 

Os projetos são conjuntos de atividades que trabalham com conhecimentos específicos 

construídos a partir de um dos eixos de trabalho que se organizam ao redor de um problema 

para resolver ou um produto final que se quer obter. Possui uma duração que pode variar 

conforme o objetivo, o desenrolar das várias etapas, o desejo e o interesse das crianças pelo 

assunto tratado. Comportam uma grande dose de imprevisibilidade, podendo ser alterado 

sempre que necessário, tendo inclusive modificações no produto final. Alguns projetos, 

como fazer uma horta ou uma coleção, podem durar um ano inteiro, ao passo que outros, 

como, por exemplo, elaborar um livro de receitas, podem ter uma duração menor. Por 

partirem sempre de questões que necessitam ser respondidas, possibilitam um contato com as 

práticas sociais reais. Dependem, em grande parte, dos interesses das crianças, precisam ser 

significativos, representar uma questão comum para todas e partir de uma indagação da 

realidade. É importante que os desafios apresentados sejam possíveis de serem enfrentados 

pelo grupo de crianças. Um dos ganhos de se trabalhar com projetos é possibilitar às crianças 

que a partir de um assunto relacionado com um dos eixos de trabalho, possam estabelecer 

múltiplas relações, ampliando suas idéias sobre um assunto específico, buscando 

complementações com conhecimentos pertinentes aos diferentes eixos. Esse aprendizado 

serve de referência para outras situações, permitindo generalizações de ordens diversas. 
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A realização de um projeto depende de várias etapas de trabalho que devem ser 

planejadas e negociadas com as crianças para que elas possam se engajar e acompanhar o 
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percurso até o produto final. O que se deseja alcançar justifica as etapas de elaboração. O 

levantamento dos conhecimentos prévios das crianças sobre o assunto em pauta deve se 

constituir no primeiro passo. A socialização do que o grupo já sabe e o levantamento do que 

desejam saber, isto é, as dúvidas que possuem, pode se constituir na outra etapa. Onde 

procurar as informações pode ser uma decisão compartilhada com crianças, familiares e 

demais funcionários da instituição. Várias fontes de informações poderão ser usadas, como 

livros, enciclopédias, trechos de filmes, análise de imagens, entrevistas com as mais 

diferentes pessoas, visitas a recursos da comunidade etc. O registro dos conhecimentos que 

vão sendo construídos pelas crianças deve permear todo o trabalho, podendo incluir relatos 

escritos, fitas gravadas, fotos, produção das crianças, desenhos etc. Os projetos contêm 

seqüências de atividades e pode-se utilizar atividades permanentes já em curso. 

 

A característica principal dos projetos é a visibilidade final do produto e a solução do 

problema compartilhado com as crianças. Ao final de um projeto, pode-se dizer que a 

criança aprendeu porque teve uma intensa participação que envolveu a resolução de 

problemas de naturezas diversas. Soma-se a todas essas características mais uma, ligada ao 

caráter lúdico que os projetos na educação infantil têm. Se o projeto é sobre castelos, reis, 

rainhas, as crianças podem incorporar em suas brincadeiras conhecimentos que foram 

construindo, e o produto final pode ser um baile medieval. Há muitos projetos que envolvem 

a elaboração de bonecos do tamanho de adultos, outros a construção de circos, de maquetes, 

produtos que por si só já representam criação e diversão para as crianças, sem contar o prazer 

que lhes dá de conhecer o mundo. 

 

 

 

Organização do espaço e seleção dos materiais 

 

A organização dos espaços e dos materiais se constitui em um instrumento 

fundamental para a prática educativa com crianças pequenas. Isso implica que, para cada 

trabalho realizado com as crianças, deve-se planejar a forma mais adequada de organizar o 

mobiliário dentro da sala, assim como introduzir materiais específicos para a montagem de 

ambientes novos, ligados aos projetos em curso. Além disso, a aprendizagem transcende o 

espaço da sala, toma conta da área externa e de outros espaços da instituição e fora dela. A 

pracinha, o supermercado, a feira, o circo, o zoológico, a biblioteca, a padaria etc. são mais 

do que locais para simples passeio, podendo enriquecer e potencializar as aprendizagens. 
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Observação, registro e avaliação formativa 

 

A observação e o registro se constituem nos principais instrumentos de que o professor 

dispõe para apoiar sua prática. Por meio deles o professor pode registrar, contextualmente, os 

processos de aprendizagem das crianças; a qualidade das interações estabelecidas com outras 

crianças, funcionários e com o professor e acompanhar os processos de 
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desenvolvimento obtendo informações sobre as experiências das crianças na instituição. Esta 

observação e seu registro fornecem aos professores uma visão integral das crianças ao 

mesmo tempo que revelam suas particularidades. 

 

São várias as maneiras pelas quais a observação pode ser registrada pelos professores. 

A escrita é, sem dúvida, a mais comum e acessível. O registro diário de suas observações, 

impressões, idéias etc. pode compor um rico material de reflexão e ajuda para o 

planejamento educativo. Outras formas de registro também, podem ser consideradas, como a 

gravação em áudio e vídeo; produções das crianças ao longo do tempo; fotografias etc. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sancionada em dezembro de 1996, 

estabelece, na Seção II, referente à educação infantil, 

 
 

artigo 31 que: “... a avaliação far-se-á mediante o 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, 

sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 

ensino fundamental”. 

 

 

Existem ainda no Brasil práticas na educação infantil 

que possuem um entendimento equivocado da avaliação 

nessa etapa da educação, o que vem gerando sérios 

problemas, com conseqüências preocupantes, sobretudo, 

para as crianças de determinadas camadas 

 

da sociedade. A mais grave é a existência das 

chamadas “classes de alfabetização” que conferem à 

educação infantil o caráter de terminalidade. São 

classes que atendem crianças a partir de seis anos, 

retendo-as até que estejam alfabetizadas. As crianças 

que freqüentam essas classes não ingressam na 

primeira série do ensino fundamental, até que tenham 

atingido os padrões desejáveis de aprendizagem da 

leitura e escrita. A essas crianças têm sido vedado, 

assim, o direito constitucional de serem matriculadas 

 

na primeira série do ensino fundamental aos sete anos de idade. Outras práticas de avaliação 

conferem às produções das crianças: notas, conceitos, estrelas, carimbos com desenhos de 

caras tristes ou alegres conforme o julgamento do professor. A avaliação nessa etapa deve 
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ser processual e destinada a auxiliar o processo de aprendizagem, fortalecendo a auto-estima 

das crianças. 

 

Neste documento, a avaliação é entendida, prioritariamente, como um conjunto de 

ações que auxiliam o professor a refletir sobre as condições de aprendizagem oferecidas e 

ajustar sua prática às necessidades colocadas pelas crianças. É um elemento indissociável do 

processo educativo que possibilita ao professor definir critérios para planejar as atividades e 

criar situações que gerem avanços na aprendizagem das crianças. Tem como função 

acompanhar, orientar, regular e redirecionar esse processo como um todo. 
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No que se refere às crianças, a avaliação deve permitir que elas acompanhem suas 

conquistas, suas dificuldades e suas possibilidades ao longo de seu processo de 

aprendizagem. Para que isso ocorra, o professor deve compartilhar com elas aquelas 

observações que sinalizam seus avanços e suas possibilidades de superação das dificuldades. 

São várias as situações cotidianas nas quais isso já ocorre, como, por exemplo, quando o 

professor diz: “Olhe que bom, você já está conseguindo se servir sozinho”, ou quando torna 

observável para as crianças o que elas sabiam fazer quando chegaram na instituição com o 

que sabem até aquele momento. Nessas situações, o retorno para as crianças se dá de forma 

contextualizada, o que fortalece a função formativa que deve ser atribuída à avaliação. Além 

dessas, existem outras situações que podem ser aproveitadas ou criadas com o objetivo de 

situar a criança frente ao seu processo de aprendizagem. É importante que o professor tenha 

consciência disso, para que possa atuar de forma cada vez mais intencional. Isso significa 

definir melhor a quem se dirige a avaliação — se ao grupo todo ou às crianças em particular; 

qual o melhor momento para explicitá-la e como deve ser feito. Esses momentos de retorno 

da avaliação para a criança devem incidir prioritariamente sobre as suas conquistas. Apontar 

aquilo que a criança não consegue realizar ou não sabe, só faz sentido numa perspectiva de 

possível superação, quando o professor detém conhecimento sobre as reais possibilidades de 

avanço da criança e sobre as possibilidades que ele tem para ajudá-la. Do contrário, ao invés 

de potencializar a ação das crianças e fortalecer a sua auto-estima, a avaliação pode 

provocar-lhes um sentimento de impotência e fracasso. Outro ponto importante de se marcar, 

refere-se à representação que a criança constrói sobre a avaliação. O professor deve ter 

consciência de que a forma como a avaliação 

 

é compreendida, na instituição e por ele próprio, será de fundamental importância para que a 

criança possa construir uma representação positiva da mesma. 
 

A avaliação também é um excelente instrumento para que a instituição possa 

estabelecer suas prioridades para o trabalho educativo, identificar pontos que necessitam de 

maior atenção e reorientar a prática, definindo o que avaliar, como e quando em consonância 

com os princípios educativos que elege. 

 

Para que possa se constituir como um instrumento voltado para reorientar a prática 

educativa, a avaliação deve 

 
 

se dar de forma sistemática e 

contínua, tendo como 

objetivo principal a melhoria 

da ação educativa. O 

professor, ciente do que 

pretende que as crianças 

aprendam, pode selecionar 
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determinadas produções das 

crianças ao longo de um 

período para 
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obter com mais precisão informações sobre sua aprendizagem. Os pais, também, têm o 

direito de acompanhar o processo de aprendizagem de suas crianças, se inteirando dos 

avanços e conquistas, compreendendo os objetivos e as ações desenvolvidas pela instituição. 
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OBJETIVOS GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

A prática da educação infantil deve se organizar de modo que as crianças desenvolvam 

as seguintes capacidades: 

 

 

2. desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada 

vez mais independente, com confiança em suas capacidades e 

percepção de suas limitações; 
 

3. descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 

potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando 

hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar; 
 

4. estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, 

fortalecendo sua auto-estima e ampliando gradativamente suas 

possibilidades de comunicação e interação social; 
 

5. estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, 

aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de 

vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo 

atitudes de ajuda e colaboração; 
 

6. observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, 

percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e 

agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes 

que contribuam para sua conservação; 
 

7. brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, 

desejos e necessidades; 
 

8. utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, 

oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de 

comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, 

expressar suas idéias, sentimentos, necessidades e desejos e 
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avançar no seu processo de construção de significados, 

enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva; 
 

9. conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando 

atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e 

valorizando a diversidade. 
 

 

 

 

 

 

 

63 



286 

 

 

 

A INSTITUIÇÃO E O PROJETO EDUCATIVO 

 

 

O Referencial Curricular propõe um diálogo com programas e projetos curriculares de 

instituições de educação infantil, nos estados e municípios. Este diálogo supõe atentar para 

duas dimensões complementares que possam garantir a efetividade das propostas: uma de 

natureza externa; outra, interna às instituições. 

 

 

 

Condições externas 

 

As particularidades de cada proposta curricular devem estar vinculadas principalmente 

às características socioculturais da comunidade na qual a instituição de educação infantil está 

inserida e às necessidades e expectativas da população atendida. Conhecer bem essa 

população permite compreender suas reais condições de vida, possibilitando eleger os temas 

mais relevantes para o processo educativo de modo a atender a diversidade existente em cada 

grupo social. 

 

Nos diferentes municípios, existe um conjunto de conhecimentos, formas de viver e de 

se divertir, de se manifestar religiosamente, de trabalhar etc. que se constitui em uma cultura 

própria. A valorização e incorporação desta cultura no currículo das instituições é fonte 

valiosa para a intervenção pedagógica. Além disso, o conhecimento das questões específicas 

de cada região, sejam elas de ordem econômica, social ou ambiental permite a elaboração de 

propostas curriculares mais significativas. 

 

A problemática social de muitas das comunidades brasileiras faz com que os 

profissionais e as instituições de educação infantil tenham que considerar questões bastante 

complexas que não podem ser ignoradas, pois afetam diretamente a vida das crianças 

pequenas. A desnutrição, a violência, os abusos e maus tratos, os problemas de saúde etc. 

que algumas crianças sofrem não são questões que só a instituição de educação infantil pode 

resolver isoladamente. Só uma ação conjunta entre os diversos recursos da comunidade 

como as associações civis e os conselhos de direitos das crianças, as organizações 

governamentais e não-governamentais ligadas à saúde, à assistência, à cultura etc. pode 

encaminhar soluções mais factíveis com a realidade de cada situação. 
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Condições internas 

 

As creches e pré-escolas existentes no Brasil se constituíram de forma muito diversa 

ao longo de sua história, se caracterizando por uma variedade de modalidades de 

atendimento. Há creches funcionando em período integral entre 8 e 12 horas por dia, que 

atendem o ano todo sem interrupção; outras fecham para férias; há creches de meio período; 
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há creches que atendem 24 horas por dia; há pré-escolas funcionando de 3 a 4 horas e há 

inclusive as que atendem em período integral. 

 

Ao se pensar em uma proposta curricular deve-se levar em conta não só o número de 

horas que a criança passa na instituição, mas também a idade em que começou a freqüentá-la 

e quantos anos terá pela frente. Estas questões acabam influindo na seleção dos conteúdos a 

serem trabalhados com as crianças, na articulação curricular de maneira a garantir um maior 

número de experiências diversificadas a todas as crianças que a freqüentam. Muitas 

instituições de educação infantil têm a tarefa complexa de receber crianças a qualquer tempo 

e idade. É possível, por exemplo, que crianças ingressem com seis meses, com dois anos ou 

cinco anos. Esta especificidade da educação infantil exige uma flexibilidade em relação às 

propostas pedagógicas e em relação aos objetivos educacionais que se pretende alcançar. 

 

 

O fato de muitas instituições atenderem em horário integral implica uma maior 

responsabilidade quanto ao desenvolvimento e aprendizagens infantis, assim como com a 

oferta de cuidados adequados em termos de saúde e higiene. Estes horários estendidos 

devem significar sempre maiores oportunidades de aprendizagem para as crianças e não 

apenas a oferta de atividades para passar o tempo ou muito menos longos períodos de espera. 

 

 

Em alguns municípios, existe um tipo de prática em que as crianças ficam um período na 

creche e o outro na pré-escola. Nestes casos ou ainda naqueles onde há troca de turnos de 

professores entre os períodos da manhã e da tarde, é necessário um planejamento em 

conjunto, evitando repetições de atividades ou lacunas no trabalho com as crianças. Não é 

desejável que a creche seja considerada apenas um espaço de cuidados físicos e recreação e a 

pré-escola o local onde se legitima o aprendizado. 

 

 

A elaboração da proposta curricular de cada instituição se constitui em 

um dos elementos do projeto educativo e deve ser fruto de um trabalho 

coletivo que reuna professores, demais profissionais e técnicos.  

Outros  aspectos  são  relevantes  para  o  bom desenvolvimento  do  

projeto  pedagógico  e  devem  ser considerados, abrangendo desde o 

clima institucional, formas de gestão, passando pela organização do 

espaço e do tempo, dos agrupamentos, seleção e oferta dos materiais 

até a parceria com 

 

as famílias e papel do professor. 
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AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 

 

O ambiente de cooperação e respeito entre os profissionais e 

entre esses e as famílias favorece a busca de uma linha coerente 

de ação. Respeito às diferenças, explicitação de 
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conflitos, cooperação, complementação, negociação e procura de soluções e acordos devem 

ser a base das relações entre os adultos. 

 

Em se tratando de crianças tão pequenas, a atmosfera criada pelos adultos precisa ter 

um forte componente afetivo. As crianças só se desenvolverão bem, caso o clima 

institucional esteja em condições de proporcionar-lhes segurança, tranqüilidade e alegria. 

Adultos amigáveis, que escutam as necessidades das crianças e, com afeto, atendem a elas, 

constituem-se em um primeiro passo para criar um bom clima. As crianças precisam ser 

respeitadas em suas diferenças individuais, ajudadas em seus conflitos por adultos que sabem 

sobre seu comportamento, entendem suas frustrações, possibilitando-lhes limites claros. Os 

adultos devem respeitar o desenvolvimento das crianças e encorajá-las em sua curiosidade, 

valorizando seus esforços. 

 

 

 

FORMAÇÃO  DO  COLETIVO  INSTITUCIONAL 

 

Elaborar e implantar um projeto educativo requer das equipes de profissionais das 

instituições um grande esforço conjunto. A direção da instituição tem um papel chave neste 

processo quando auxilia a criação de um clima democrático e pluralista. Deve incentivar e 

acolher as participações de todos de modo a possibilitar um projeto que contemple a 

explicitação das divergências e das expectativas de crianças, pais, docentes e comunidade. 

 

 

O coletivo de profissionais da instituição de educação infantil, entendido como 

organismo vivo e dinâmico é o responsável pela construção do projeto educacional e do 

clima institucional. A tematização da prática, o compartilhar de conhecimentos são ações 

que conduzidas com intencionalidade, formam o coletivo criando condições para que o 

trabalho desenvolvido seja debatido, compreendido e assumido por todos. Compartilhar é um 

processo que contribui para que a instituição se constitua como unidade educacional no qual 

são expressas as teorias e os saberes que sustentam a prática pedagógica. Esse processo tece 

a unidade do projeto educativo que embora traduzida pelos diferentes indivíduos do coletivo, 

parte de princípios comuns. A unidade é, portanto, construída dinamicamente. 
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ESPAÇO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

O coletivo, segundo as características apontadas acima, não pode prescindir da 

formação continuada que deve fazer parte da rotina institucional e não pode ocorrer de forma 

esporádica. 

 

Hora e lugar especialmente destinado à formação devem possibilitar o encontro entre 

os professores para a troca de idéias sobre a prática, para supervisão, estudos sobre os mais 
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diversos temas pertinentes ao trabalho, organização e planejamento da rotina, do tempo e 

atividades e outras questões relativas ao projeto educativo. 

 

A instituição deve proporcionar condições para que todos os profissionais participem 

de momentos de formação de naturezas diversas como reuniões, palestras, visitas, 

atualizações por meio de filmes, vídeos etc. 
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ESPAÇO FÍSICO E RECURSOS MATERIAIS 

 

A estruturação do espaço, a forma como os materiais estão organizados, a qualidade e 

adequação dos mesmos são elementos essenciais de um projeto educativo. Espaço físico, 

materiais, brinquedos, instrumentos sonoros e mobiliários não devem ser vistos como 

elementos passivos, mas como componentes ativos do processo educacional que refletem a 

concepção de educação assumida pela instituição. Constituem-se em poderosos auxiliares da 

aprendizagem. Sua presença desponta como um dos indicadores importantes para a definição 

de práticas educativas de qualidade em instituição de educação infantil. No entanto, a 

melhoria da ação educativa não depende exclusivamente da existência destes objetos, mas 

está condicionada ao uso que fazem deles os professores junto às crianças com as quais 

trabalham. Os professores preparam o ambiente para que a criança possa aprender de forma 

ativa na interação com outras crianças e com os adultos. 

 

68 



294 

 

 

 

VERSATILIDADE DO ESPAÇO 

 

O espaço na instituição de educação infantil 

deve propiciar condições para que as crianças possam 

usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e 

aprendizagem. Para tanto, é preciso que o espaço seja 

versátil e permeável à sua ação, sujeito às 

modificações propostas pelas crianças e pelos 

professores em função das ações desenvolvidas. Deve 

ser pensado e rearranjado, considerando as diferentes 

necessidades de cada faixa etária, assim como os 

diferentes projetos e atividades que estão sendo 

desenvolvidos. Particularmente, as crianças de zero a 

um ano de idade necessitam de um espaço 

especialmente preparado onde possam engatinhar 

livremente, ensaiar os primeiros passos, 

 

 

brincar, interagir com outras crianças, repousar quando 

 
 

sentirem necessidade etc. Os vários momentos do dia que demandam 

 

mais espaço livre para movimentação corporal ou ambientes para aconchego e/ou 

 

para maior concentração, ou ainda, atividades de cuidados implicam, também, planejar, 

organizar e mudar constantemente o espaço. Nas salas, a forma de organização pode 

comportar ambientes que permitem o desenvolvimento de atividades diversificadas e 

simultâneas, como, por exemplo, ambientes para jogos, artes, faz-de-conta, leitura etc. 

 

Pesquisas indicam que ambientes divididos são mais indicados para estruturar espaços 

para crianças pequenas ao invés de grandes áreas livres. Os pequenos interagem melhor em 

grupos quando estão em espaços menores e mais aconchegantes de onde podem visualizar o 

adulto. Os elementos que dividem o espaço são variados, podendo ser prateleiras baixas, 

pequenas casinhas, caixas, biombos baixos dos mais diversos tipos etc. Esse tipo de 

organização favorece à criança ficar sozinha, se assim o desejar. 
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Na área externa, há que se criar espaços lúdicos que sejam alternativos e permitam que 

as crianças corram, balancem, subam, desçam e escalem ambientes diferenciados, pendurem-

se, escorreguem, rolem, joguem bola, brinquem com água e areia, escondam-se etc. 

 

 

 

 

OS  RECURSOS  MATERIAIS 

 

Recursos materiais entendidos como mobiliário, espelhos, brinquedos, livros, lápis, 

papéis, tintas, pincéis, tesouras, cola, massa de modelar, argila, jogos os mais diversos, 

blocos para construções, material de sucata, roupas e panos para brincar etc. devem ter 
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Fotos: Iolanda Huzak 

 

presença obrigatória nas instituições de educação infantil de forma cuidadosamente 

planejada. 

 

Os materiais constituem um instrumento importante para o desenvolvimento da tarefa 

educativa, uma vez que são um meio que auxilia a ação das crianças. Se de um lado, 

possuem qualidades físicas que permitem a construção de um conhecimento mais direto e 

baseado na experiência imediata, por outro lado, possuem qualidades outras que serão 

conhecidas apenas pela intervenção dos adultos ou de parceiros mais experientes. As 

crianças exploram os objetos, conhecem suas propriedades e funções e, além disso, 

transformam-nos nas suas brincadeiras, atribuindo-lhes novos significados. 

 

Os brinquedos constituem-se, entre outros, em objetos privilegiados da educação das 

crianças. São objetos que dão suporte ao brincar e podem ser das mais diversas origens 

materiais, formas, texturas, tamanho e cor. Podem ser comprados ou fabricados pelos 

professores e pelas próprias crianças; podem também ter vida curta, quando inventados e 

confeccionados pelas crianças em determinada brincadeira e durar várias gerações, quando 

transmitidos de pai para filho. Nessa perspectiva, as instituições devem integrá-los ao acervo 

de materiais existentes nas salas, prevendo critérios de escolha, seleção e aquisição de acordo 

com a faixa etária atendida e os diferentes projetos desenvolvidos na instituição. 

 

 

 

ACESSIBILIDADE DOS MATERIAIS 

 

Outro ponto importante a ser ressaltado diz respeito à disposição e organização dos 

materiais, uma vez que isso pode ser decisivo no uso que as crianças venham a fazer deles. 

Os brinquedos e demais materiais precisam estar dispostos de forma acessível às crianças, 

permitindo seu uso autônomo, sua visibilidade, bem como uma organização que possibilite 

identificar os critérios de ordenação. 

 

É preciso que, em todas as salas, exista mobiliário adequado ao tamanho das crianças 

para que estas disponham permanentemente de materiais para seu uso espontâneo ou em 

atividades dirigidas. Este uso freqüente ocasiona, inevitavelmente, desgaste em brinquedos, 

livros, canetas, pincéis, tesouras, jogos etc. Esta situação comum não deve ser pretexto para 

que os adultos guardem e tranquem os materiais em armários, dificultando seu uso pelas 

crianças. Usar, usufruir, cuidar e manter os materiais são aprendizagens importantes nessa 

faixa etária. A manutenção e reposição destes materiais devem fazer parte da rotina das 

instituições e não acontecer de forma esporádica. 
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SEGURANÇA DO ESPAÇO E DOS MATERIAIS 

 

Para as crianças circularem com independência no espaço, é necessário um bom 

planejamento que garanta as condições de segurança necessárias. É imprescindível o uso 
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de materiais resistentes, de boa qualidade e testados pelo mercado, como vidros e espelhos 

resistentes, materiais elétricos e hidráulicos de comprovada eficácia e durabilidade. É 

necessária, também, proteção adequada em situações onde exista possibilidade de risco, 

como escadas, varandas, janelas, acesso ao exterior etc. Os brinquedos devem ser seguros 

(seguindo as normas do Inmetro10), laváveis e necessitam estar em boas condições. Os 

brinquedos de parque devem estar bem fixados em área gramada ou coberta com areia e não 

sobre área cimentada. 

 

 

 

CRITÉRIOS PARA FORMAÇÃO DE GRUPOS DE CRIANÇAS 

 

As diferenças que caracterizam cada fase de desenvolvimento são bastante grandes, o 

que leva, muitas vezes, as instituições a justificar os agrupamentos homogêneos por faixa 

etária. Esta forma de agrupamento está relacionada muito mais a uma necessidade do 

trabalho dos adultos do que às necessidades da criança. Se, de um lado, isto facilita a 

organização de algumas atividades e o melhor aproveitamento do espaço físico disponível, 

de outro, dificulta a possibilidade de interação que um grupo heterogêneo oferece. 

 

Não há uma divisão rígida, mas é comum que bebês fiquem em um mesmo grupo até 

conseguirem andar. As crianças que já andam bem e estão iniciando o controle dos 

esfíncteres costumam ser concentradas em outro agrupamento. Após a retirada das fraldas, as 

crianças costumam ser agrupadas por idade, isto é, em turmas de três, quatro, cinco e seis 

anos de idade. Numa concepção de educação e aprendizagem que considera a interação 

como um elemento vital para o desenvolvimento, o contato entre estas crianças de diferentes 

faixas etárias e com diferentes capacidades deve ser planejado. Isto quer dizer que é 

interessante prever constantes momentos na rotina ou planejar projetos que integrem estes 

diferentes agrupamentos. 

 

Tão importante quanto pensar nos agrupamentos por faixa etária é refletir sobre o 

número de crianças por grupos e a proporção de adulto por crianças. Quanto menores as 

crianças, mais desaconselhados são os grupos muito grandes, pois há uma demanda de 

atendimento individualizado. Até os 12 meses, é aconselhável não ter mais de 6 crianças por 

adulto, sendo necessária uma ajuda nos momentos de maior demanda, como, por exemplo, 

em situações de alimentação. Do primeiro ao segundo ano de vida, aproximadamente, 

aconselha-se não mais do que 8 crianças para cada adulto, ainda com ajuda em determinados 

momentos. A partir do momento no qual as crianças deixam as fraldas até os 3 anos, pode-se 

organizar grupos de 12 a 15 crianças por adulto. Quando as crianças adquirem maior 

autonomia em relação aos cuidados e interagem de forma mais 
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independente com seus pares, entre 3 e 6 anos, é possível pensar em grupos maiores, mas 

que não ultrapassem 25 crianças por professor. 

 

A razão adulto/criança, porém, não pode ser um critério isolado. Mesmo quando as 

proporções acima indicadas são respeitadas, há de se 

 

considerar que grupos com muitas crianças e muitos 

professores não resolvem as necessidades de um 

trabalho mais individualizado e cria um ambiente 

inadequado. 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO  DO  TEMPO 

 

A rotina na educação infantil pode ser facilitadora ou 

cerceadora dos processos de desenvolvimento e aprendizagem. 

Rotinas rígidas e inflexíveis desconsideram a criança, que precisa 

adaptar-se a ela e não o contrário, como deveria ser; 

desconsideram também o adulto, tornando seu trabalho monótono, 

repetitivo e pouco participativo. 

 

 

O número de horas que a criança permanece na instituição, 

 

a amplitude dos cuidados físicos necessários ao atendimento, os ritmos e diferenças 

individuais e a especificidade do trabalho pedagógico demandam um planejamento constante 

da rotina. A organização do tempo deve prever possibilidades diversas e muitas vezes 

simultâneas de atividades, como atividades mais ou menos movimentadas, individuais ou em 

grupos, com maior ou menor grau de concentração; de repouso, alimentação e higiene; 

atividades referentes aos diferentes eixos de trabalho. 

 

Considerada como um instrumento de dinamização da aprendizagem, facilitador das 

percepções infantis sobre o tempo e o espaço, uma rotina clara e compreensível para as 

crianças é fator de segurança. A rotina pode orientar as ações das crianças, assim como dos 

professores, possibilitando a antecipação das situações que irão acontecer. 
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AMBIENTE DE CUIDADOS 

 

A instituição necessita criar um ambiente de cuidado que considere as necessidades 

das diferentes faixas etárias, das famílias e as condições de atendimento da instituição. Como 

as crianças pequenas se caracterizam por um ritmo de crescimento e desenvolvimento físico 

variado os cuidados devem incluir o acompanhamento deste processo. 

 

• possível, principalmente na creche, que alguns grupos iniciem o ano com 

determinadas características e necessidades, que estarão modificadas no final do primeiro 

trimestre. Algumas crianças começam a freqüentar o primeiro grupo das creches ainda no 
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Fotos: Iolanda Huzak 

 

 

seu primeiro mês de vida, outras serão matriculadas próximo ao quarto mês ou no final do 

primeiro ano. Assim nas instituições que atendem bebês e crianças pequenas, não se pode 

prever uma organização do cotidiano de forma homogênea e que se mantenha o ano todo 

sem alterações. 

 

A organização dos momentos em que são previstos cuidados com o corpo, banho, 

lavagem de mãos, higiene oral, uso dos sanitários, repouso e brincadeiras ao ar livre, podem 

variar nas instituições de educação infantil, segundo os grupos etários atendidos, o tempo de 

permanência diária das crianças na instituição e os acordos estabelecidos com as famílias. As 

atividades de cuidado das crianças se organizam em função de suas necessidades nas 24 

horas do dia. Isto exige uma programação conjunta com as famílias para divisão de 

responsabilidades, evitando-se a sobreposição ou a ausência de alguns dos cuidados 

essenciais. 

 

O planejamento dos cuidados e da vida cotidiana na instituição deve ser iniciado pelo 

conhecimento sobre a criança e suas peculiaridades, que se faz pelo levantamento de dados 

com a família no ato da matrícula e por meio de um constante intercâmbio entre familiares e 

professores. Algumas informações podem ser colhidas previamente à sua entrada na 

instituição, como os esquemas, preferências e intolerância alimentar; os hábitos de sono e de 

eliminação; os controles e cuidados especiais com sua saúde. Outras serão conhecidas na 

própria interação com a criança e sua família, ao longo do tempo. 

 

 

PARCERIA COM AS FAMÍLIAS 

 

As características da faixa etária das crianças atendidas, bem como as necessidades 

atuais de construção de uma sociedade mais democrática e pluralista apontam para a 

importância de uma atenção especial com a relação entre as instituições e as famílias. 

 

Constata-se em muitas instituições que estas relações têm sido conflituosas, baseadas 

numa concepção equivocada de que as famílias dificultam o processo de socialização e de 

aprendizagem das crianças. No caso das famílias de baixa renda, por serem consideradas 

como portadoras de carências de toda ordem. No caso das famílias de maior poder 

aquisitivo, a crítica incide na relação afetiva estabelecida com as crianças. Esta concepção 

traduz um preconceito que gera ações discriminatórias, impedindo o diálogo. Muitas 

instituições que agem em função deste tipo de preconceito têm procurado implantar 
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programas que visam a instruir as famílias, especialmente as mães, sobre como educar e criar 

seus filhos dentro de um padrão preestabelecido e considerado adequado. Essa ação, em 

geral moralizadora, tem por base o modelo de família idealizada e tem sido responsável 

muito mais por um afastamento das duas instituições do que por um trabalho conjunto em 

prol da educação das crianças. 

 

Visões mais atualizadas sobre a instituição familiar propõem que se rejeite a idéia de 

que exista um único modelo. Enfoques teóricos mais recentes procuram entender a família 
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como uma criação humana mutável, sujeita a determinações culturais e históricas que se 

constitui tanto em espaço de solidariedade, afeto e segurança como em campo de conflitos, 

lutas e disputa. 

 

A valorização e o conhecimento das características étnicas e culturais dos diferentes 

grupos sociais que compõem a nossa sociedade, e a crítica às relações sociais 

discriminatórias e excludentes indicam que, novos caminhos devem ser trilhados na relação 

entre as instituições de educação infantil e as famílias. 

 

 

 

Respeito aos vários tipos de estruturas familiares 

 

Constate-se que as famílias independente da classe social a qual pertencem se 

organizam das mais diversas maneiras. Além da família nuclear que é constituída pelo pai, 

mãe e filhos, proliferam hoje as famílias monoparentais, nas quais apenas a mãe ou o pai está 

presente. Existem, ainda, as famílias que se reconstituíram por meio de novos casamentos e 

possuem filhos advindos dessas relações. Há, também, as famílias extensas, comuns na 

história brasileira, nas quais convivem na mesma casa várias gerações e/ou pessoas ligadas 

por parentescos diversos. É possível ainda encontrar várias famílias coabitando em uma 

mesma casa. Enfim, parece não haver limites para os arranjos familiares na atualidade. 

 

As crianças têm direito de ser criadas e educadas no seio de suas famílias. O Estatuto 

da Criança e do Adolescente reafirma, em seus termos, que a família é a primeira instituição 

social responsável pela efetivação dos direitos básicos das crianças. Cabe, portanto, às 

instituições estabelecerem um diálogo aberto com as famílias, considerando-as como 

parceiras e interlocutoras no processo educativo infantil. 
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Iolanda Huzak 

 

Acolhimento das diferentes culturas, valores e crenças 

 

sobre educação de crianças 

 

A pluralidade cultural, isto é, a diversidade de etnias, crenças, costumes, valores etc. que 

caracterizam a população brasileira marca, também, as instituições de educação infantil. O 

trabalho com a diversidade e o convívio com a diferença possibilitam a ampliação de horizontes 

tanto para o professor quanto para a criança. Isto porque permite a conscientização de que a 

realidade de cada um é apenas parte de um universo maior que oferece múltiplas escolhas. 

Assumir um trabalho de acolhimento às diferentes expressões e manifestações das crianças e suas 

famílias significa valorizar e respeitar a diversidade, não implicando a adesão incondicional aos 

valores do outro. Cada família e suas crianças são portadoras de um vasto repertório que se 

constitui em material rico e farto para o exercício do diálogo, aprendizagem com a diferença, a 

não discriminação e as atitudes não preconceituosas. Estas capacidades são necessárias para o 

desenvolvimento de uma postura ética nas relações humanas. Nesse sentido, as instituições de 

educação infantil, por intermédio de seus profissionais, devem desenvolver a capacidade de 

ouvir, observar e aprender com as famílias. 
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Acolher as diferentes culturas não pode se limitar às comemorações festivas, a 

eventuais apresentações de danças típicas ou à experimentação de pratos regionais. Estas 

iniciativas são interessantes e desejáveis, mas não são suficientes para lidar com a 

diversidade de valores e crenças. 

 

Compreender o que acontece com as famílias, entender seus valores ligados a 
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procedimentos disciplinares, a hábitos de higiene, a formas de se relacionar com as pessoas 

etc. pode auxiliar a construção conjunta de ações. De maneira geral, as instituições de 

educação devem servir de apoio real e efetivo às crianças e suas famílias, respondendo às 

suas demandas e necessidades. Evitar julgamentos moralistas, pessoais ou vinculados a 

preconceitos é condição para o estabelecimento de uma base para o diálogo. 

 

 

 

Estabelecimento de canais de comunicação 

 

Existem oportunidades variadas de incluir as famílias no projeto institucional. Há 

experiências interessantes de criação de conselhos e associações de pais que são canais 

abertos de participação na gestão das unidades 

 

educacionais. 

 

A comunicação mais individualizada entre as famílias e 

as instituições de educação infantil deve ocorrer desde o início 

de forma planejada. Após os primeiros contatos, a 

comunicação entre as famílias e os professores pode se tornar 

uma rotina mais informal, mas bastante ativa. Entrar todos os 

dias até a sala onde sua criança está, trocar algumas palavras 

com o professor pode ser um fator de tranqüilidade para 

muitos pais. Quanto menor a criança, mais importante essa 

troca de informações. Este 

 

contato direto não deve ser substituído por comunicações impessoais, escritas de maneira 

burocrática. Oportunidades de encontros periódicos com os pais de um mesmo grupo por 

meio de reuniões, ou mesmo contatos individuais fazem parte do cotidiano das instituições 

de educação infantil. 

 

Em geral a troca de informações é diária com as famílias, principalmente quando há 

cuidados especiais que a criança esteja necessitando. Assim, para que o professor não fique 

sobrecarregado pela necessidade de dar atenção às famílias e crianças ao mesmo tempo, o 

planejamento deste momento — em conjunto com os pais e a ajuda de outros funcionários 

 

— é fundamental para o relacionamento de todos os envolvidos. 
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 preciso combinar formas de comunicação para trocas específicas de informações, 

como uso de medicamentos, que precisam ser dados em doses precisas, de acordo com 

receita do médico, ou eventos ligados à saúde e alimentação. Isso evita esquecimentos que 

podem ser prejudiciais para a saúde da criança e facilita a vida do professor e da família. 
 

Com as famílias de crianças maiores, a comunicação é de natureza diferente. As 

informações entre as famílias e a instituição podem ser mais esporádicas, ocorrendo somente 

 

3 medida das necessidades. As reuniões para discussão sobre o andamento dos trabalhos 

com as crianças são sempre bem-vindas e se constituem em um direito dos pais. 
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No entanto, a participação das famílias não deve estar sujeita a uma única 

possibilidade. As instituições de educação infantil precisam pensar em formas mais variadas 

de participação de modo a atender necessidades e interesses também diversificados. 

 

Os pais, também, devem ter acesso à: 

 

 

3 filosofia e concepção de trabalho da instituição; 
 

4 informações relativas ao quadro de pessoal com as qualificações 

e experiências; 
 

5 informações relativas à estrutura e funcionamento da creche ou 

da pré-escola; 
 

6 condutas em caso de emergência e problemas de saúde; 
 

7 informações quanto a participação das crianças e famílias em 

eventos especiais. 

 

As orientações podem ser modificadas caso haja um trabalho coletivo envolvendo as 

famílias e o coletivo de profissionais por meio de consultas e negociações permanentes. 

 

As trocas recíprocas e o suporte mútuo devem ser a tônica do relacionamento. Os 

profissionais da instituição devem partilhar, com os pais, conhecimentos sobre 

desenvolvimento infantil e informações relevantes sobre as crianças utilizando uma 

sistemática de comunicações regulares. 

 

 

 

Inclusão do conhecimento familiar no trabalho educativo 

 

4 possível integrar o conhecimento das famílias nos projetos e demais atividades 

pedagógicas. Não só as questões culturais e regionais podem ser inseridas nas programações 

por meio da participação de pais e demais familiares, mas também as questões afetivas e 

motivações familiares podem fazer parte do cotidiano pedagógico. Por exemplo, a história da 
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escolha do nome das crianças, as brincadeiras preferidas dos pais na infância, as histórias de 

vida etc. podem tornar-se parte integrante de projetos a serem trabalhados com as crianças. 
 

 

 

 

Acolhimento das famílias e das crianças na instituição 

 

A entrada na instituição 

 

O ingresso das crianças nas instituições pode criar ansiedade tanto para elas e para 

seus pais como para os professores. As reações podem variar muito, tanto em 
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relação às manifestações emocionais quanto ao tempo necessário para se efetivar o processo. 

 

 

Algumas crianças podem apresentar comportamentos diferentes daqueles que 

normalmente revelam em seu ambiente familiar, como alterações de apetite; retorno às fases 

anteriores do desenvolvimento (voltar a urinar ou evacuar na roupa, por exemplo). Podem, 

também, adoecer; isolar-se dos demais e criar dependência de um brinquedo, da chupeta ou 

de um paninho. As instituições de educação infantil devem ter flexibilidade diante dessas 

singularidades ajudando os pais e as crianças nestes momentos. 

 

A entrevista de matrícula pode ser usada para apresentar informações sobre o 

atendimento oferecido, os objetivos do trabalho, a concepção de educação adotada. Esta é 

uma boa oportunidade também para que se conheça alguns hábitos das crianças e para que o 

professor estabeleça um primeiro contato com as famílias. 

 

Quanto mais novo o bebê, maior a ligação entre mãe e filho. Assim, não é apenas a criança 

que passa pela adaptação, mas também a mãe. Dependendo da família e da criança, outros 

membros como o pai, irmãos, avós poderão estar envolvidos no processo de adaptação 

 

é instituição. A maneira como a família vê a entrada da criança na instituição de educação 

infantil tem uma influência marcante nas reações e emoções da criança durante o processo 

inicial. Acolher os pais com suas dúvidas, angústias e ansiedades, oferecendo apoio e 

tranqüilidade, contribui para que a criança também se sinta menos insegura nos primeiros 

dias na instituição. Reconhecer que os pais são as pessoas que mais conhecem as crianças e 

que entendem muito sobre como cuidá-las pode facilitar o relacionamento. Antes de tudo, é 

preciso estabelecer uma relação de confiança com as famílias, deixando claro que o objetivo 

é a parceria de cuidados e educação visando ao bem-estar da criança. Quando há um certo 

número de crianças para ingressar na instituição, pode-se fazer uma reunião com todos os 

pais novos para que se conheçam e discutam conjuntamente suas dúvidas e preocupações. 
 

 

 

 

Os primeiros dias 

 

No primeiro dia da criança na instituição, a atenção do professor deve estar voltada 

para ela de maneira especial. Este dia deve ser muito bem planejado para que a criança possa 
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ser bem acolhida. É recomendável receber poucas crianças por vez para que se possa atendê-

las de forma individualizada. Com os bebês muito pequenos, o principal cuidado será 

preparar o seu lugar no ambiente, o seu berço, identificá-lo com o nome, providenciar os 

alimentos que irá receber, e principalmente tranqüilizar os pais. A permanência na instituição 

de alguns objetos de transição, como a chupeta, a fralda que ele usa para cheirar, um 

mordedor, ou mesmo o bico da mamadeira a que ele está acostumado, ajudará neste 

processo. Pode-se mesmo solicitar que a mãe ou responsável pela criança venha, alguns dias 

antes, ajudar a preparar o berço de seu bebê. 
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Iolanda Huzak 

 

Quando o atendimento é de período integral, 

 

B recomendável que se estabeleça um processo gradual de inserção, ampliando o 

tempo de permanência de maneira que a criança vá se familiarizando aos poucos 

com o professor, com o espaço, com a rotina e com as outras crianças com as quais 

irá conviver. É importante que se solicite, nos primeiros dias, e até quando se fizer 

necessário, a presença da mãe ou do pai ou de alguém conhecido da criança para que 

ela possa enfrentar o ambiente estranho junto de alguém com quem se sinta segura. 

Quando tiver estabelecido um vínculo afetivo com o professor e com as outras 

crianças, é que ela poderá enfrentar bem a separação, sendo capaz de se despedir da 

pessoa querida, com segurança e desprendimento. 
 

 

Este período exige muita habilidade, por isso, o professor necessita de apoio e 

acompanhamento, especialmente do diretor e membros da equipe técnica uma vez que ele 

também está sofrendo um processo de adaptação. Os professores precisam ter claro qual é o 

papel da mãe (ou de quem estiver acompanhando a criança) em seus primeiros dias na 

instituição. 

 

Os pais podem encontrar dificuldades de tempo para viver este processo por não 

poderem se ausentar muitos dias no trabalho. Neste caso, seria importante que pudessem 

estar presentes, ao menos no primeiro dia, e que depois pudessem ser substituídos por 

alguém da confiança da criança. 

 

O choro da criança, durante o processo de inserção, parece ser o fator que mais 

provoca ansiedade tanto nos pais quanto nos professores. Mas parece haver, também, uma 

crença de que o choro é inevitável e que a criança acabará se acostumando, vencida pelo 

esgotamento físico ou emocional, parando de chorar. Alguns acreditam que, se derem muita 

atenção e as pegarem no colo, as crianças se tornarão manhosas, deixando-as chorar. Essa 

experiência deve ser evitada. Deve ser dada uma atenção especial às crianças, nesses 

momentos de choro, pegando no colo ou sugerindo-lhes atividades interessantes. 

 

O professor pode planejar a melhor forma de organizar o ambiente nestes primeiros 

dias, levando em consideração os gostos e preferências das crianças, repensando a rotina em 

função de sua chegada e oferecendo-lhes atividades atrativas. Ambientes organizados com 

material de pintura, desenho e modelagem, brinquedos de casinha, baldes, pás, areia e água 

etc., são boas estratégias. 

 

As orientações acima são válidas também para os primeiros dias do ano ou do 

semestre, quando todas as crianças e funcionários estão em período de adaptação. 
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É necessário um período de planejamento da equipe para organizar a entrada e a rotina das 

crianças. 
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Remanejamento entre os grupos de criança 

 

O remanejamento das crianças para outras turmas parece inevitável, principalmente 

nas creches, em função da grande demanda por vagas. Havendo realmente necessidade de 

enfrentar esta situação, todo cuidado é pouco. As crianças pequenas, em especial as de zero a 

dois anos, constroem, por meio do vínculo afetivo com o adulto de referência, a base sobre a 

qual vão se sentir seguras para explorar o ambiente e para se relacionar com novas pessoas. 

A integração à nova turma precisa ser gradativa, envolvendo o adulto com a qual estão 

acostumadas. 

 

 

 

Substituição de professores 

 

Considerando-se a importância dos vínculos estabelecidos com os adultos nessa faixa 

etária, a substituição dos professores deve ser pensada e planejada com atenção e 

antecedência, preparando as crianças para essa situação. Infelizmente, em muitas 

instituições, a rotatividade de adultos é uma realidade. Quando isso ocorre, é bom que esta 

transição seja feita paulatinamente com o professor antigo cedendo gradativamente o lugar 

para o novo. 
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Iolanda Huzak 

 

 

Passagem para a escola 

 

Com a saída das crianças, as famílias enfrentam novamente grandes mudanças. A 

passagem da educação infantil para o ensino fundamental representa um marco significativo 

para a criança podendo criar ansiedades e inseguranças. O professor de educação infantil 

deve considerar esse fato desde o início do ano, estando disponível e atento para as questões 

e atitudes que as crianças possam manifestar. Tais preocupações podem ser aproveitadas 

para a realização de projetos que envolvam visitas a escolas de ensino fundamental; 

entrevistas com professores e alunos; programar um dia de permanência em uma classe de 

primeira série. É interessante fazer um ritual de despedida, marcando para as crianças este 

momento de passagem com um evento significativo. Essas ações ajudam a desenvolver uma 

disposição positiva frente às futuras mudanças demonstrando que, apesar das perdas, há 

também crescimento. 

 

 

 

Acolhimento de famílias com necessidades especiais 

 

Algumas famílias enfrentam problemas sérios ligados ao alcoolismo, violência 

familiar ou problemas de saúde e desnutrição que comprometem sua atuação junto às 

crianças. Apenas quando a sobrevivência física e 

 

mental está seriamente comprometida 

pela conduta familiar, ou quando a 

criança sofre agressão sexual, é possível 

pensar em uma ação mais enérgica para 

a interrupção imediata do 

comportamento agressor, admitindo-se, 

em casos extremos, o encaminhamento 

de crianças para instituições 



318 

 

especializadas longe do convívio 

familiar. 

 

No geral, as famílias que 

porventura tiverem dificuldades em 

cumprir qualquer uma de suas funções 

para com as crianças deverão receber 

toda ajuda possível das instituições de 

educação infantil, da comunidade, do 

poder público, das instituições de apoio 

para que melhorem o desempenho junto 

às crianças. 
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ESTRUTURA DO REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL 

PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
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