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RESUMO

A criança inicia as noções básicas das interações socioespaciais na educação infantil,
algumas já intrínsecas e presentes em seu cotidiano e outras construídas a partir de suas
vivências com a aprendizagem formal. Assim, esse estudo visa contribuir através de um
objetivo geral: uma Proposta Pedagógica Inovadora (PPI) na EI, divulgada numa Plataforma
Virtual. Em seguida os específicos como:1- identificar elementos da CS na criança, frente ao
que lhes é proposto pelo professor na rotina pedagógica; 2- promover um fórum de discussão
com os professores envolvidos, comparando os elementos identificados e a rotina pedagógica,
a fim de contribuir para elaboração de uma PPI e 3- desenvolver, de forma colaborativa, uma
Plataforma Virtual, e assim reforçar a importância do papel social e da construção identitária
da criança. Nesta perspectiva tivemos como questão norteadora dessa investigação: como as
imagens simbólicas construídas pelas crianças nas suas interações socioespaciais podem
contribuir para a reflexão e mudança de práticas pedagógicas de professores da educação
infantil? Numa abordagem epistemológica, a pesquisa é do tipo participante colaborativa, pois
segundo Brandão (2006) ela se caracteriza por sua ação educativa de investigação e ação social com o
objetivo de promover a participação social para a melhoria da realidade dos participantes. Para o
desenvolvimento empírico, levamos em consideração o estágio em que essas crianças se
encontram, logo o estudo foi desenvolvido com crianças de 2 a 6 anos que se encontram no
estágio pré-operatório, da Escola Municipal Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro, em
Salvador-Bahia. No aspecto teórico, o trabalho foi amparado nas bases conceituais CS na
criança e as implicações nas interações interpessoais1 e espaciais, segundo Piaget (2014);
Wallon (2010) e Vygotsky (2000). Já na metodologia, para apreender as concepções dessa
construção, realizamos videogravações com os grupos 5 A e 5 D e após análise e
interpretação, submetemos a visualização com as professoras desses grupos, que durante duas
sessões, em grupo focal, refletiram, discutiram e apresentaram suas concepções sobre práticas
pedagógicas inovadoras, currículo escolar na educação infantil e projeto político pedagógico.
Os resultados apontam que as práticas pedagógicas na educação infantil, ainda negligenciam a
construção simbólica construída pela criança, assim por meio da rotina pedagógica dos
professores há uma necessidade de respeitar o momento da criança. Para tal, é preciso criar e
inovar no trabalho pedagógico, como forma de estimular a reflexão teórica, sobre interação,
experiências, vivências da criança no seu mundo. Portanto, este resultado serviu de referência para

elaboração coletiva da Plataforma Virtual com Proposta Pedagógica Inovadora/PPI.
Palavras-chave: construção simbólica, educação infantil, proposta pedagógica inovadora.

1

Esses autores utilizam o termo interações interpessoais, entretanto inspirado no conceito de grupos sociais ao
seio da teoria das representações sociais de Moscovici (1961), optamos em substituir aquele termo por interações
socioespaciais, uma vez que entendemos que o pensamento e as ações das crianças estão imbricados nas suas
práticas sociais nos diversos lugares do espaço escolar.

ABSTRACT

The child starts the basics of socioespaciais interactions in early childhood education,
some intrinsic and already present in your everyday life and other built from their experiences
with formal learning. Thus, this study aims to raise and lead a discussion on the potentiality of
the symbolic construction of the child in educational practices in early childhood education,
based on your understanding and reading of the world. Aiming to analyze the General
socioespaciais interactions of kids, from your capital buildings, in order to contribute to the
development of a virtual platform, contemplating Innovative pedagogical proposal/PPI,
valuing the times and spaces of the child, as well as rescuing their rights, their expertise and
their knowledge. In this context we question this research as the guiding symbolic images
built for the children in your socioespaciais interactions may contribute to reflection and
change of teachers ' pedagogical practices in the routine of early childhood education?
Epistemological approach, the research is collaborative participant type, because according to
Barrios (2006) she is characterized by your educational action research and social action with
the aim of promoting social participation for the improvement of the reality of the
participants. For the empirical development, we take into consideration the stage where these
kids are, as soon as the study was carried out with children from 2 to 6 years in the
preoperative stage Municipal High School of Cachoeirinha Nelson Trunk, in Salvador-Bahia.
In the theoretical aspect, the work was based on conceptual bases CS in the child and the
interpersonal interactions and spatial implications, according to Piaget (2014); Wallon (2010)
and Vygotsky (2000). Already in the methodology, to seize the conceptions of this
construction, we performed videogravações with 5 groups and 5 D and after analysis and
interpretation, we submitted the preview with the teachers of these groups, which during two
sessions, in focus group, reflected, discussed and presented their ideas about innovative
teaching practices, curriculum in early childhood education and pedagogical political project.
The results indicate that the educational practices in early childhood education, still overlook
the capital buildings built by the child, as well through the teachers ' pedagogical routine there
is a need to respect the child's time. To do this, you need to create and innovate in the
pedagogical work as a way to stimulate theoretical reflection on interaction, experiences,
experiences of the child in your world. Therefore, this result was the reference to collective
elaboration of the Virtual Platform with Innovative pedagogical proposal/PPI
Keywords: symbolic construction, early childhood education, innovative pedagogical
work

A criança é feita de cem

A criança é feita de cem.
A criança tem cem mãos, cem pensamentos, cem modos de pensar,
de jogar e de falar.
Cem, sempre cem modos de escutar as maravilhas de amar.
Cem alegrias para cantar e compreender.
Cem mundos para descobrir. Cem mundos para inventar.
Cem mundos para sonhar.
A criança tem cem linguagens (e depois, cem, cem, cem)
mas roubaram-lhe noventa e nove.
A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo.
Dizem-lhe: de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar,
De compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal.
Dizem-lhe: de descobrir o mundo que já existe e de cem,
roubaram-lhe noventa e nove.
Dizem-lhe: que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação,
O céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão juntas.
Dizem-lhe: que as cem não existem. A criança diz: ao contrário,
as cem existem.

Loris Malaguzzi (1999)
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a Educação Infantil surge como um fenômeno sobre o qual os
olhares se voltam na esperança de transformação social diante das problemáticas emergentes
globais e locais, tais como: questões ambientais, territorialização, desterritorialização e crises
indentitárias; entre outras. Esse fenômeno pode ser identificado em várias dimensões que
envolvem os debates sociais e acadêmicos, bem como os discursos legislativos. Nessa última,
dimensão, Carvalho, Alves e Gomes (2005) apontam que de acordo com a lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – LDB (Brasil, 1996) a educação infantil deve ser oferecida em
creches2 e pré-escolas, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral da criança
até seis anos de idade. Há também uma defensa em relação ao pluralismo das ideias e das
concepções pedagógicas, a fim de garantir excelência na primeira etapa da educação básica.
Corroborando com a LDB, observamos no discurso das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI/Brasil, 1999) que, para além da educação formal,
as instituições devem promover práticas de cuidado com a criança, possibilitando por meio de
uma educação integral o seu desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social. Entre os
fundamentos norteadores da educação infantil, essa resolução inclui a ludicidade e a
criatividade que podem ser desenvolvidas pelo processo de interação interpessoal e espacial.
Nas últimas décadas, no Braisl, vem sendo acompanhada através de debates a respeito das
diversas concepções sobre a criança, educação, atendimento institucional e reordenamento
legislativo que devem determinar a formação de um novo profissional para responder as
demandas atuais de educação da criança de zero a seis anos (Referencial Curricular Nacional
para Educação Infantil, 1998, p. 39).
Nesse sentido, os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil –
(Brasil, 1980) busca sensibilizar os educadores para a importância do brincar, numa forma de
estimular a linguagem infantil que vincula o simbólico e a realidade imediata da criança.

22

A mudança de Creche para CMEI se deu em 2008 em Salvador, devido a municipalização de todas as creches que eram ate
então estaduais, a partir desse momento os municípios começaram a repensar de que forma iria ajustar pedagogicamente
essas unidades escolares. O termo Creche surgiu na França segundo Civiletti (1991), onde foi aberta a primeira Creche que
significa manjedoura. As creches começaram a surgir no Brasil a partir do início do século XX, com o crescimento do
capitalismo, possibilitando emprego para as mulheres nas indústrias, mas a partir da evolução de conceito sobre a criança
passou-se a identificar algumas de suas capacidades chegando a perceber que as crianças precisavam de um espaço de base
educacional. Mas aproveito para esclarecer que a pesquisa foi desenvolvida em uma escola mista, tendo Ensino Fundamental
I e Educação Infantil. Os CMEIS são Centro Municipais de Educação Infantil, funcionando, em tempo integral e possui só
EI, que eram conhecidos como Creches.
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Logo, segundo Costa (1999), pesquisar os contextos educacionais, com ênfase nas interações 3
das crianças e sua relação com os adultos, em especial o espaço escolar, podem favorecer a
formação da criança de forma integradora: dimensões afetiva, cognitiva, expressiva e motora
para compreendê-la no contexto social em que está inserida.
Quanto às Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil (DCNEI 2010), tem
o intuito de estabelecer diretrizes às propostas pedagógicas. Vale salientar que servem para
definir doutrinas princípios, fundamento e procedimentos na Educação Básica que orientam
as escolas na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas
pedagógicas evitando, assim, que se adotem posturas inadequadas para a EI. O DCNEI (2010,
p. 20) aborda as diversas linguagens das crianças e orienta seu deslocamento nos espaços
externos e internos da escola através de seus movimentos.
Para Batista (2001) o espaço escolar de educação infantil (EI) é entendido como
espaço de vivência de direitos de meninos e meninas que pode contribuir diretamente para a
construção da identidade e da autonomia das crianças. Ele ainda afirma que, hoje, a criança
ingressa na escola a partir do sexto mês de vida e permanece, em tempo integral, cada dia da
sua infância, voltando para o convívio da família somente no final do dia, quando a instituição
é tempo integral. É importante dizer que a grande maioria das crianças pequenas que
convivem em escolas de EI passa, aproximadamente, doze horas diárias nesse espaço.
Esse dado revela que o tempo/espaço de educação infantil (EI) exerce, na vida da
criança um, papel fundamental e distinto dos demais tempos e espaços: escola, família, rua,
entre outros, exigindo que seja pensado, discutido, refletido e pesquisado. Nesse sentido,
segundo Bomfim (2004), a constituição social do sujeito se estrutura nos diversos espaços
sociais, como: família, escola, trabalho e lazer, por meio de suas interações e práticas
socioespaciais. Logo, mais que um espaço de compromisso com a aprendizagem formal, a
escola tem como diretriz auxiliar na constituição de sujeitos críticos, reflexivos e criativos.
Um bom exemplo dessa ideia é o trabalho educacional da Escola Reggio Emilia4” que
nasceu, fundamentada na teoria de Piaget (2014), sociocontrutivista a partir da representação
simbólica da criança e outros. Parte do desejo dos pais, ter um espaço para as crianças de 0 a 6
3

Optamos pela utilização do termo interações socioespaciais em detrimento a relação social, entendendo o primeiro como
processo e o segundo como produto. Assim, tomando como base teórica, os princípios de desenvolvimento humano estudado
por Piaget (1973) e Vygotsky (1998) quando afirmam que é na interação que os homens se constituem como pessoas,
construindo as relações que estruturam sua vida (sociais, afetivas, cognitivas, espaciais, entre outras), por meio da
complexidade das inter-relações que se tecem no meio social e espacial, bem como nas bases biológicas.
4
Reggio Emilia, é uma cidade que fica ao Norte da Itália, após a segunda Guerra Mundial, os pais tinham necessidade de
encontrar um espaço para as crianças devido ao aumento da oportunidade de emprego para mulheres e uniram-se em prol
desse lugar e assim em 1963 nasceu a primeira escola de educação infantil na Itália.
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anos, isso se baseia a partir da escuta da criança. Em um dado momento, Malaguzzi5 (1999),
passou a acompanhar esse processo educativo na intenção de aprender com as crianças. Todo
trabalho pedagógico desenvolvido nessa escola surgiu do desejo da criança, possibilitando o
surgimento de projetos a partir da mesma.
Estes argumentos têm norteados o debate social acadêmico, onde alguns professores e
pesquisadores mobilizados em defesa do caráter educativo deste tipo de instituição, pois o que
se percebe, no cotidiano da EI, é um grande abismo entre o que se pretende e o que se realiza.
Significa dizer que, muitas vezes, as percepções e concepções das crianças não dialogam com
as dos professores e essa divergência pode se tornar um obstáculo no seu desenvolvimento
integral, Bronfenbrenner (1995) explica: é como uma função integrada da pessoa com o seu
meio (contexto). Assim, na modalidade de ensino, o trabalho pedagógico do professor exige
que ele esteja atento às sinalizações das crianças por meio de suas representações e ações em
todo e qualquer espaço escolar/creche, em Centro Municipal de Educação Infantil/CMEI ou
em escola mistas de EI e EFI.
Isso implica além da vontade dos profissionais, o comprometimento político
pedagógico da instituição, das agências formadoras, dos governantes e dos pesquisadores que
hoje, encontram um vasto campo de investigação ainda em aberto, principalmente no que diz
respeito à caracterização do trabalho pedagógico realizado em contexto educativo. Para
Bronfenbrenner (1995) esse contexto é um microssistema que envolve um conjunto de
atividades, de papéis e de relações interpessoais vivenciadas por uma pessoa em um dado
ambiente, sendo este com características físicas e materiais específicos. Logo, é aquele
ambiente em que as pessoas podem interagir face a face, como: uma casa, uma creche, uma
pré-escola, dentre outros.
Portanto, nesse estudo, o interesse é pelo espaço escolar/EI como um espaço social,
cujo ambiente físico é o palco, onde se tece uma rede de relações nele existente, a rotina de
atividades e as concepções explícitas e implícitas sobre educação, desenvolvimento humano e
principalmente sobre ação e interação das crianças mediadas pelo simbólico. Esse esforço
cognitivo potencializa ao exercitar o simbólico, sendo responsável pelo enriquecimento de
suas habilidades, como o jogo entre objeto/espaço. De acordo com as vivências dos alunos em
seu cotidiano, a relação socioespacial começa a desenvolver-se e assim, eles assimilam e
acomodam diversos fatores culturais que os ajudam na construção da sua identidade, a partir
5

Malaguzzi (1999), formado em pedagogia, foi um dos voluntários nessa conquista da escola Reggio Emilia e os pais o
escolheu como representante da educação infantil por praticar uma pedagogia a partir do diálogo com toda comunidade
escolar e local. Também é o autor do livro: As cem linguagens das crianças, que retrata toda dinâmica da escola.
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da compreensão de que suas dimensões corporal, individual, cognitiva e afetiva numa relação
de reciprocidade e de complementaridade no e com o mundo.
Neste contexto, apresentamos a motivação que conduziu a inserção no mestrado
profissional da Universidade do Estado da Bahia. Há uma década trabalhando com a educação
infantil e sempre houve um inquietamento quanto ao desenvolvimento integral da criança,
iteressando-me pelas interações socioespaciais das crianças. Assim, em 2013, houve a
oportunidade de participar do III Simpósio sobre Cartografia para Escolares, organizado pelo
Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Representações, Educação e Sustentabilidade
(GIPRES), coordenado pelo Professor Natanael Reis Bomfim na Universidade do Estado da
Bahia (UNEB), cujo objetivo foi discutir e refletir sobre as práticas da Cartografia Escolar
como instrumento de ensino/aprendizagem da Geografia Escolar na Educação Básica. Pelos
debates suscitados entre participantes e conferencistas, refletimos sobre a necessidade de se
fazer avançar os estudos nessa modalidade de educação.
Desta forma, houve o ingresso da aluna ouvinte do Grupo de Pesquisa em
Geotecnologia6, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC) da UNEB, Campus I. O
conhecimento e as experimentações sobre as potencialidades das Geotecnologias e das
Tecnologias da Informação e Comunicação7 (TIC) na rede pública de ensino de Salvador
(BA), desenvolvidos no GEOTEC, levando a pensar a relação entre a rotina pedagógica de
professores e as interações socioespaciais de crianças na educação infantil.
No GIPRES, as discussões sobre a teoria e método das Representações Sociais e
Espaciais aplicados à Educação proporcionaram um entendimento mais aprofundado sobre
objeto social, imagem e atitudes dos sujeitos no espaço e nos grupos sociais. Nesse espaço de
diálogo e discussão, surgiu essa pesquisa que se debruça sobre três pilares: 1) o espaço
escolar/creche ou espaço de EI como um espaço social para o desenvolvimento integrado da
criança; 2) a complexidade da interrelação trabalhadas nas bases biológicas, no meio
socioespacial? e, 3) a rotina pedagógica e as concepções de professores explícitas e implícitas
no contexto educativo. Neste sentido, a investigação sobre o caráter educacional pedagógico
de espaço escolar/creche, partir da preocupação do desenvolvimento integral da criança, onde
6

Segundo Hetkowiski (2010), o termo Geotecnologia representa a capacidade criativa dos homens, através de técnicas e de
situações cognitivas, representar situações espaciais e de localização para melhor compreender a condição humana. Assim,
potencializar as tecnologias, significa ampliar as possibilidades criativas do homem, bem como ampliar os “olhares” à
exploração de situações cotidianas relacionadas ao espaço geográfico, ao lugar da política, a representação de instancias
conhecidas e/ou desconhecidas, a ampliação das experiências e a condição de identificação com o espaço vivido (rua, bairro,
cidade, estado, país).
7
Para Hetkowiski (2013), a Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC), [...] tecnologias são processos humanos
criativos que envolvem elementos materiais (instrumentos e técnicas) e imateriais (simbólicos e cognitivos) e que se
encarnam na linguagem do saber e do fazer dos homens.
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as interações socioespaciais tecidas pela sua construção simbólica são influenciadas pela
rotina pedagógica e concepções de professores no contexto educativo.
Nessa perspectiva, fizemos uma investigação à luz da literatura se impõe para
realização do estado da arte em torno da temática. Recorremos aos bancos de dados de
dissertação e tese da CAPES, do período de 2009 a 2015, como forma de averiguar a
produção cientifica, por meio dos seguintes constructos: “educação infantil”, “escola” e
“espaço simbólico”, a fim de tomar conhecimento sobre o que se tem produzido em termos de
pesquisa, envolvendo os constructos: criança, espaço e educação infantil. A construção das
noções de espaço e tempo nas crianças da educação infantil, Silva, João Alberto da e Frezza,
Júnior Saccon (2010); As Culturas Infantis no Espaço e Tempo do Recreio: construindo
singularidade sobre a criança, Souza, Ana Paula Vieira e Alves, Laura, Maria Silva Araújo
(2011).
Podemos perceber que vêm ocorrendo produções de pesquisas sobre criança, espaço e
educação infantil. Esses autores apontam sobre a EI e a relação da criança no espaço que vem
corroborar na formação de uma identidade, para esse segmento, de extrema importância.
Verificamos que os estudos apresentados foram publicados a partir de 2010, servindo para
demonstrar que são recentes, mas entendemos que existe uma relevante preocupação com as
crianças de EI.
Logo em seguida foi feita uma nova pesquisa sobre estudos próximos da temática e
uma seleção de cinco. Araújo (2009) que pesquisou sobre o universo da brincadeira a partir da
perspectiva das crianças, observou que as brincadeiras de faz-de-conta são as principais
atividades desenvolvidas na escola e enfatizou a relação delas com o espaço. Almeida e
Juliasz (2014), autoras do livro Espaço e Tempo na Educação Infantil, apresentaram as
atividades que foram desenvolvidas com alunos como forma de potencializar o raciocínio
espacial das crianças. Ferreira (2013), com o tema Desenvolvimento infantil: o brincar e o
aprender no pré-operatório, apresenta a importância dos estágios elaborados por Piaget
(2014), destaca sobre a importância da formação simbólica na criança que é construída
através do brincar. Ressaltou que o desenvolvimento na primeira infância serve de base para a
formação de um ser humano competente em diversos esquemas, sejam mentais, físicos,
sociais e afetivos.
No geral, a maioria dos estudos remete à importância da construção simbólica da
criança no espaço. Com relação ao professor da EI, percebemos que são poucos os que fazem
relação com a formação continuada e as interações espaciais estabelecidas pela criança. Logo,
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os resultados dos estudos abordados apontam para a inserção das crianças no espaço, como
forma de socialização, compreensão do mundo em que estão inseridas, mas não ressalta o
papel do professor e sua necessidade de capacitar-se para melhor identificar e estimular a
construção do símbolo na criança. Ainda, esse trabalho pontua as atividades que podem ser
desenvolvidas, explanam vários teóricos e suas contribuições, mas não assinalam as
problemáticas que afastam os professores da relação criança, espaço e símbolo.
Portanto, esta contextualização justifica a relevância deste estudo, na medida em que
os resultados possam contribuir para uma reflexão e mudança de práticas na rotina pedagógica
da EI, por meio de uma Proposta Pedagógica Inovadora/PPI. Assim, tornando capaz de
articular a construção simbólica da criança mediada nas atividades que envolvam as suas
interações sociais no espaço escolar e, consequentemente, no desenvolvimento integral da
mesma em contexto educativo.
Diante do exposto, é possível afirmar que a construção simbólica no espaço escolar de
EI, feitas pelas crianças, pode permitir apreender imagens sobre as interações socioespaciais
no contexto educativo. Por conseguinte, estas imagens levam a uma reflexão e mudança de
práticas na rotina pedagógica da EI. Esta premissa permite a formulação da questão da
pesquisa: como as imagens simbólicas construídas pelas crianças, nas suas interações
socioespaciais, da educação infantil, podem contribuir para a reflexão e mudança de práticas
na rotina pedagógica de professores?
Para responder ao problema da pesquisa elaboramos os objetivos para analisar a
construção simbólica na criança, a fim de contribuir com uma Proposta Pedagógica Inovadora
(PPI) na EI, divulgada numa Plataforma Virtual. Em seguida os específicos como:1identificar elementos da CS na criança, frente ao que lhes é proposto pelo professor na rotina
pedagógica; 2- promover um fórum de discussão com os professores envolvidos, comparando
os elementos identificados e a rotina pedagógica, a fim de contribuir para elaboração de uma
PPI e 3- desenvolver, de forma colaborativa, uma Plataforma Virtual, e assim reforçar a
importância do papel social e da construção identitária da criança.
Desse modo, apresentamos diferentes aportes teóricos, que explanam sobre o processo
de construção simbólica na criança e as implicações nas interações socioespaciais, a partir dos
estudos de Piaget (2014), Wallon (2010), e Vygotsky (2000), uma vez que as imagens
construídas nessas interações, envolvendo o ato de brincar pelas atividades lúdicas
(BROUGÉRE; 2002; ALVES E SOMMERHALDER, 2010), podem revelar as potencialidade
das crianças no seu mundo vivido, materializadas nas suas práticas sociais no espaço escolar.
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Em seguida, articulando as ideias anteriores, analisamos o conceito de espaço escolar/EI,
como um espaço social contribui para o desenvolvimento integral da criança, desenvolvido
por Oliveira (2005), Assis (1984), Kishimoto (2001), Lopes (2013). Entendendo a
importância do brincar no processo de construção simbólica, finalizou com a articulação da
ideia de imaginário, Garrido (2014) e Teixeira e Volpini (2014), os autores colocam em
evidencia a importância do olhar atento sobre a construção simbólica que se apresentam
durante o brincar.
Assim, esse trabalho esta dividido em cinco partes. Na introdução, abordamos a
contextualização da educação na contemporaneidade, articulando com o processo de
desenvolvimento integral da criança, segundo as políticas públicas e a legislação, a relação
entre o espaço escolar de educação infantil, as práticas pedagógicas dos professores e o
desenvolvimento integral. Sua motivação, justificativa e relevância do tema, estado da arte
problema de pesquisa e objetivos. No capítulo 1, discutimos à luz de Piaget (2014), Vygotsky
(2000) e Wallon (2010), o conceito de construção do símbolo na criança, como forma de
entender na educação infantil, imagens de suas interações socioespaciais, numa concepção
integrada entre criança/criança/adulto/criança/espaço. Esse conceito é analisado e articulado
com aquele do ato de brincar, onde a perspectiva lúdica é discutida na rotina pedagógica.
Em seguida, no Capítulo 2 aborda sobre o espaço da EI, entendendo como um dos
espaços sociais, onde a criança desenvolve na perspectiva de pensar a construção simbólica
(CS) e sua relação com o imaginário, uma vez que o brincar faz parte do processo de
desenvolvimento integral da criança. Nesta perspectiva, esses capítulos servem de base para
sustentar o estudo empírico, a fim de contribuir para o desenvolvimento de práticas
pedagógicas inovadoras. Já o Capítulo 3, apresenta o caminho metodológico, desenhando a
abordagem de pesquisa e descrevendo o lócus, os participantes, a seleção e aplicação dos
instrumentos de coleta de dados e, finalmente, os métodos de a análise e interpretação dos
mesmos. No Capítulo 4, discutimos os resultados com a finalidade de apreender elementos
para elaboração da PPI e, finalmente, apresentamos a Plataforma Virtual como forma de
divulgação desse estudo.
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CAPÍTULO I: PROCESSO DE CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA DA CRIANÇA E AS
IMPLICAÇÕES NAS INTERAÇÕES SOCIOESPACIAIS

O conceito de construção do símbolo na criança desenvolvido Piaget (2014), vamos
trazer as concepções de Wallon (2010) e Vygotsky (2000) como contribuições diante do que
cada teórico levando em consideração tempo histórico e a proposta de cada objeto de estudo
de cada um deles, sabemos que possuem muito a contribuir para essa pesquisa em busca de
apreender imagens que nos permitam compreender as interações socioespaciais das crianças
na escola. A escolha destes autores como interlocutores neste trabalho deve-se ao fato da
coerência de argumentação das ideias que embalam os conceitos base para o pensamento da
modelagem teórica, como espaço escolar de EI, desenvolvimento integrado da criança, interrelações nas bases biológicas, interação socioespacial, rotina pedagógica e concepções dos
professores.
O ser humano através de suas ações para sobreviver, inicia-se um diálogo com o
espaço e os movimentos gerados causam modificações desse espaço. Por isso, identificamos a
necessidade de discutir de forma mais específica à construção simbólica do espaço na criança.
De acordo com Piaget (2014), um símbolo possui uma variedade de significados e, ainda
pontua que o símbolo é gerado por diversos conflitos e repressões. O autor, ainda informa que
as representações do símbolo é o jogo que significa diversão, brincadeira. À medida que a
criança constrói seu símbolo, vai apreendendo o mundo.
Piaget (2014) enfatiza também em seus estudos a importância dos estágios como
forma dos adultos entenderem que, para tudo, existe um tempo. Por exemplo, a fase de
formação simbólica, que é a pré-operatória, proporciona a criança a internalizar e a
transformar suas ações em esquemas mentais.
Essa construção simbólica ocorre de maneira ampla e usa o dinamismo para se
apresentar a partir das construções que cada criança elabora. Para Piaget (2014), a criança
constrói o simbólico a partir do que esboça uma característica parecida com a imitação da
menina em relação à mãe. De acordo com o autor é uma imitação parcial que serve para a
criança reviver a sua existência e como função assimilar variados aspectos, aprender se
deparar com diferentes conflitos vivenciados no seu dia a dia, alterando muitas vezes os
desfechos. Daremos como ilustração: o uso de bonecas ou bonecos pode servi para
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representar o que ela vive em seu contexto. Isso não é apenas uma simples imitação, ela
reinventa, transforma e para isso é preciso usar a sua imaginação e inteligência.
Para Wallon (2010) quanto a imitação também é considera como uma ação que a
criança desenvolve sabendo diferenciar a ficção da realidade, mas, muitas vezes, prefere o
imaginado. A criança faz essa escolha por dar mais importância ao objeto imaginado do que
ao real. Percebemos que não é uma tarefa fácil para criança se ver e se sentir no mundo real,
onde muitas vezes não sente prazer. É muito mais convidativo, instigante e encantado o
mundo da imaginação. Para o autor, a motricidade ou psicomotricidade é a essência de toda a
atividade mental, desde que dialeticamente ligada à emoção, resultado de uma primeira troca
expressiva da criança com o com o mundo. Considera também a expressão emotiva como
uma prélinguagem, estágio primitivo que será integrado, gradativamente, às atividades
psíquicas superiores, num processo repleto de crises e conflitos.
Diante do exposto, podemos sensibilizar com esse momento de construção simbólica e
de evolução da inteligência das crianças. É um momento de muita complexidade e que muitas
vezes o mundo real impõe uma postura que ainda não estão preparadas para desenvolver. Em
seguida Vygotsky (2000), também cabe fazer um recorte ao dizer que seus estudos se
debruçam sobre a interação da criança com o ambiente, mas é possível identificar em suas
obras concepções que vem corroborar com a construção do simbólico na criança nasce a partir
das ações, assim, enfatiza a repetição.
Para o autor, a brincadeira pode ter papel fundamental no desenvolvimento da criança.
Ele parte da idéia de que o aprendizado se dá por interações, o jogo lúdico e o jogo de papéis,
como brincar de “mamãe e filhinha”, permitindo que aconteça uma atuação na zona de
desenvolvimento proximal do indivíduo, criando condições para determinados conhecimentos
e/ou valores, sendo consolidados ao vivênciar no plano imaginativo habilidade de imaginar
situações, representar papéis, seguir regras de conduta de sua cultura..
Vale ressaltar, quando a criança observa e reproduz a forma como os adultos
manuseiam os objetos, o mérito não é somente a imitação. Cabe também observar, que suas
ações e experiências do cotidiano passam a ter importância na sua formação simbólica.
Contudo, as crianças notam o adulto e tudo que está a sua volta, a fim de dá uma nova forma
àquela ação por considerar que seria melhor de outra maneira, pois esse momento, caracteriza
um exercício de reflexão que possibilita que as crianças sintam-se em condição de
determinarem tais ações por entenderem ser o melhor por algum motivo.

26

Essas afirmações vem ser ratificadas por Lopes (2013), a fim de enfatizar as vivências
e construções das crianças, assim, conseguem subverter as lógicas espaciais organizadas pelos
adultos. Deste modo, compreendem o espaço a sua maneira, na sua lógica, e por isso as
lógicas espaciais criadas por adultos divergem, possibilitando que elas se sintam desafiadas a
criar uma lógica espacial que incluam suas noções espaciais imaginarias e traduzidas segundo
as representações simbólicas.
O brincar é cultural e as crianças vão apreendendo, e com isso adquirem
conhecimentos a partir do externo e aplique conhecimentos já existentes na fase em que se
encontram. Elas avançam no aprendizado espontânea que cabe a escola de EI validar as
interações e os sinais da construção simbólica que ocorrem nesses momentos, para isso
ocorrer precisa proporcioná-las mais autonomia em suas ações, o que deve ser evitado é
domesticá-las. Será preciso criar estratégias que possibilitem apreender essas construções
simbólicas e seus avanços na rotina de sala de aula.
Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e
da autonomia. O fato de as crianças, desde muito cedo poderem se comunicar por
meio de gestos, sons e, mais tarde, representarem determinado papel na brincadeira,
faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras, as crianças podem
desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a
memória, a imaginação (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL

PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, 1998, p. 29).
É comum o adulto referir-se as brincadeiras das crianças como algo que não é
importante; muitas vezes, interpretam-se as brincadeiras como um mero passatempo, mas os
profissionais de EI sabem que não é sim, uma necessidade física e cognitiva das crianças. Um
processo de construção simbólica que repercutirá na vida delas para sempre, sem contar que a
brincadeira gera a imaginação, que possui grande relevância na sua construção simbólica.
O lúdico, segundo Brougére, (2002, p. 26) é uma experiência acumulada do período de
bebe até a cultura lúdica. Quando a criança abrir a porta do jogo ocorrerá o envolvimento
intenso. Essa construção simbólica através do lúdico possibilita avanços importantes na sua
cognição e para interação com o/no espaço escolar.
As crianças necessitam ter o direito de explorar os espaços fisicos sejam na escola ou
não. Precisam desse contato com os objetos que estão inseridos no espaço que os levem à
curiosidade. Isso é orgânico e biológico. Às vezes, ocorrem discussões entre as professoras na
EI, sobre as crianças, que movidas por um sentimento de proteção, entendem que elas não
podem ficar no pátio de forma livre por uma questão de segurança, tirando muitas vezes a
possibilidade de construirem sua espacialidade naquele lugar.
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Entretanto, o cuidado não deve exercer uma postura excessiva que venha impedir o
direito da criança explorar os espaços, o que garante o crescimento biológico e cognitivo.
Pensando nisso, faz-se necessário dizer que a brincadeira de faz de conta é um processo de
cognição muito importante, através desse processo as crianças começam a se inserir no meio
social, com a possibilidade de alterar ações que lhe convém.
Convém salientar, existem pesquisas que apontam a não valorização do lúdico por
professores de EI. Alves e Sommerhalder (2010) fizeram um estudo sobre o lúdico e sua
importância para a aprendizagem e dizem que os professores não consideram o lúdico como
fator importante para o aprendizado das crianças, mesmo presente na escola, é considerado
como passatempo ou recreação.
O lúdico não é passatempo. Para Ramos (2003) a criança consegue transcender
sentimentos e fatos ao reedificar de maneira única e própria através da construção simbólica,
conquistando diferentes formas de apreender e apresentar o real, ao apresentar o real a partir
de seu olhar. As crianças são inseridas em um contexto social e cultural e aos poucos vão
internalizando esses aspectos sociais e culturais. Diante desse estudo, identificamos que não é
um processo simples vivenciar a construção simbólica, exige repetições e complexidades,
servindo também como estimulo para que ocorram avanços na linguagem oral, inteligência e
a criatividade.
Tanto para Piaget (2014), quanto para Wallon (2010) o brincar, a motricidade, o lúdico
e o jogo precisam fazer parte do contexto da criança para que possa vivenciar sua infância. A
construção simbólica ocorre na criança, sem precisar do adulto para fazer acontecer, mas é
necessária a compreensão deste sobre o que está ocorrendo no mundo imaginário e atividades
reais e a valorização das necessidades físicas, psíquicas, sociais e emocionais da criança.
Segundo Wallon (2010), o ato motor, afetivo e a inteligência são indissociáveis.
Sabendo-se que a criança precisa utilizar sua motricidade, não se deve reprimi-la, pois cada
vez que ela a utiliza vai possibilitar a construção simbólica. O autor apresenta a relação entre
músculo e o cérebro como uma junção capaz de potencializar o desenvolvimento do
pensamento. A construção simbólica é formada na criança a partir da substituição de algum
objeto ausente ou através da necessidade de vivenciar seu cotidiano de outra forma, pautandose em algo ocorrido no seu dia a dia.
A escola de EI se torna responsável pela criança, as quais vivenciam esse espaço
escolar. Assim, pode desbravar o mundo e o desconhecido e exercitar as subjetividades
existentes no seu cognitivo e contribuir com o espaço no qual está inserida. Segundo
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Vygotsky (2000) esse estágio da criança é uma dos mais complexas, porque exige um esforço
enorme da criança em associar pensamento+linguagem que gera em alguns momentos ação.
O acesso à linguagem, demandará mais esforço cognitivo desses sujeitos.
Vale dizer ainda que o autor, em seus estudos, observou que as crianças com mais
idade, escutavam, pensavam e refletiam, mas suas respostas ainda se encontravam em um
nível egocêntrico. Vygotsky (2000) considera a linguagem o principal instrumento simbólico
da criança, o que a torna muito importante para todo processo de evolução da cognição. A
relação entre interno e externo se completam, fazendo com que a linguagem desabroche em
cada fase. O autor ainda ressalta que a função da linguagem é comunicar, mas a criança
precisa esforçar-se muitas vezes, sem ter consciência desse esforço. Ela é muito criativa e a
partir das brincadeiras, cria e reinventa o espaço, que começa percebendo de forma gradativa
a cada vivência.
Outro ponto importante é que Montoito e Leivas (2012) apontaram que Piaget (2012),
apresenta em seus estudos a ideia de cooperativo: explicando que uma ação para ser
desenvolvida por uma criança e um adulto pode gerar um sentimento, na criança, de coação,
mas se essa criança for desenvolver essa mesma ação com outras crianças não terá esse
sentimento. É preciso salientar que muitas vezes os equívocos provocados pelos professores
têm como objetivo o acerto e desejo que os alunos aprendam.
Algumas vezes, as crianças não compreendem o que o professor deseja naquela
atividade desenvolvida. Também é possível reconhecer que os adultos nem sempre
compreendem as representações simbólicas apresentadas pelas crianças e nem percebem suas
ações e linguagens. Por isso, a relação das crianças com crianças é mais intensa por
pertencerem ao mesmo mundo imaginário.
Teixeira e Volpini (2014) destacam os equívocos dos professores de EI, enfatizando
que precisam proporcionar, nas rotinas, observações voltadas para CS da criança em relação
ao espaço, para assim, junto a elas possibilitar avanços na sua formação simbólica. Esta crítica
vem corroborar as discussões e reflexões que essa investigação deseja proporcionar as
professoras de EI da Escola Municipal Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro, do município de
Salvador/Bahia.
Segundo Montoito e Leivas (2012), um dos motivos do obstáculo refere-se à formação
dos professores, por considerar que muitas vezes não ocorre um aprofundamento sobre o
cognitivo, afetividade, motricidade para melhor entender a relação da criança com o mundo.
Entendemos que as formações precisam ser mais direcionadas aos estágios nas crianças, por
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isso a importância desse estudo sobre a construção simbólica na criança e a interelação
socioespacial que ocorre no pré-operatório como forma de potencializar o que se compreende
sobre esse estágio e atrelá-lo às práticas pedagógicas.
[...] Wallon esperava, desde o início, que cada professor fosse formado para a prática
pedagógica e beneficiado por uma especialização em psicologia infantil. Não
deveria existir motivo de confusão entre psicólogos escolares com os conselheiros
de orientação que oferecem assessoria para todos, sem substituí-los; nem com
especialistas da reeducação da linguagem ou da psicomotricidade e, ainda menos,
com os psicoterapeutas (ALFANDÉRY, 2010, p. 20).

Como contribuição, Wallon (2010) enfatizou sobre a necessidade de os professores de
EI terem estudos que aprofundem sobre o reconhecimento das construções simbolicas com
aumento da capacidade para identificar várias ações das crianças. Entendemos o quão
importante será haver instituições capazes de compreender que não basta somente uma
formação em pedagogia, mas também uma formação voltada para criança com o intuito de
investigar a CS na criança em diferentes contextos, como forma de buscar aproximar o adulto
da escola de EI, da criança.
Verificamos a necessidade de nortear o Projeto Político Pedagógico (PPP),
Planejamento Pedagógico, Planos Anuais, Projetos e ou Sequencia Didática, a partir das
discussões das crianças, das suas vivencias, suas ações e suas representações simbólicas.
Deste modo, todas as contribuições de Piaget (2014) são de fundamental importância para
compreender o desenvolvimento cognitivo, até porque em seus estudos é possível identificar
que a construção simbólica é uma etapa da vida humana evidenciada no estagio pré-operatório
na criança. Através dela ocorre o desenvolvimento do pensamento. Seus estudos vêm
corroborar com esta investigação, e esclarece que o simbolismo inicia a partir das ações
individuais e aos poucos ocorre a interiorização, possibilitando a imitação. Esse processo não
é tão simples e exige um certo tempo para que ocorra a transição do individual para a
repetição.
Diante disso há, assim, uma conquista do simbolismo primário da espaço para um
simbolismo mais elaborado servindo para formação das representações. Dessa forma, quando
a transformação interna ocorrer, a criança ao invés de representar um barco com um pedaço
de madeira constrói o próprio barco, e o jogo simbólico desempenha o papel da própria
imitação. Para Piaget (2014) a passagem da inteligência sensório-motor para inteligência
representativa ocorre através da imitação, gerando a intriorização até conseguir brincar de fazde-conta.
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Uma vez internalizada a imitação, as imagens são elaboradas, transformando-as e
possibilidando o pensamento da imagem representativa (PIAGET, 2014). Permitindo maior
acesso à linguagem e ao pensamento. Nesse processo, a criança começa a transportar imagens
sobre o mundo para sua mente. De posse da inteligência representativa ela consegue
modificar na mente e no espaço físico a imagem que deseja.
Na medida em que as crianças ganham o desenvolvimento físico também dquirem as
interações socioespaciais. A interaçõs socioespaciais é um processo continuo e duradouro, que
ocorre a partir das relações do seres humanos com o mundo. O mundo é feito pelos corpos e
as crianças possuem o poder de criar suas historias no mundo através dos seus movimentos
feitos através do corpo.
Os estudos de Piaget (1974), demonstram inquietações na busca da identificação de
que maneira ou forma ocorre à inteligência na criança. O autor aborda os esquemas mentais e
destaca o esquema sensório-motor e o processo de assimilação mental, informando que este
ocorre desde a fase que antecede a fala e gera um ciclo entre a construção do sensório-motor,
em seguida, é reconstruído pela representação nascente. Convém ressaltar que a inteligência é
um processo mental. Salienta que o processo de repetição é tão importante para a melhoria da
sucção do bebê ao mamar, como repetir varias vezes determinada ação, ajuda no processo de
assimilação do cérebro até ocorrer o processo de acomodação.
Intuímos que esses buscam incessantemente sobre o desenvolvimento cognitivo da
criança, abordando todos os fatores que estão interligados à cognição. É um campo complexo
analisar as representações que as crianças têm sobre o mundo, sua relação com o externo e o
interno, se conseguem separar o real do imaginário e da brincadeira para, assim, compreender
como identificam esse processo. Mesmo com toda complexidade da proposta, do autor em
questão, é relevante para as crianças e para os profissionais que trabalham com elas,
proporcionar uma relação de proximidade e de conhecimento pelo adulto sobre o que é ser
criança.
Uma das maneiras utilizadas pelas crianças na construção simbólica se dá quando ela
consegue transformar o mundo adulto em um mundo simbólico, conforme desejar. O brincar é
um processo de interação, reflexão e ação; É nesse momento, que fazem uso das suas
criatividades, por isso cremos que o jogo simbólico precisa ser alimentado nas escolas de EI.
É aconselhável que os professores acompanhem os diferentes momentos de construção
simbólica. Durante as brincadeiras é possível obter avanços nas observações e registros. O
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fato de estarem na escola já as favorece em alguns aspectos como: socialização e o
desenvolvimentos de aspectos psicomotores.
Piaget (2014) nos concede entender a relação da criança com o espaço e demonstra em
seu estudo que estas apresentam a descrição de como sai do momento topológico, passa pelo
processo projetivo e seguem para o euclidiano, ressalta que todo início surge com o sensóriomotor. A imagem também estudada por Piaget (2014) explica que a imitação interiorizada
serve de apoio do pensamento, evocando o interior. Já a imagem espacial trata dos
movimentos e suas relações com a imagem e a percepção. O sensório-motor é responsável por
todas as funções das operações mentais e das imagens, cada uma tem suas especificações.
Para complementar essas contatações, Oliveira (2005), apresenta a importância dos órgãos
sensoriais, ao dizer que todo ser humano entra em contato com o mundo espacial através da
percepção visual, tátil e sinestésica8.
Para Piaget (2014), o espaço é construído na criança a partir dos dois anos no estágio
sensório-motor, uma conquista de inteligência das mais importantes, sendo um processo
progressivo. As crianças nesse estágio exploram o espaço a partir das vivenciais e das suas
ações, entretanto, ainda não possuem a função simbólica, por isso não conseguem representálas ou reconstruí-las. Desse modo o autor enfatiza que a construção simbólica nasce na
criança a partir dos dois anos e logo em seguida vem o estágio pré-operatório, no qual a
criança começa a identificar o objeto e o acontecimento, concebendo espaço à função
simbólica.
Em cada contexto, os atores específicos de um espaço, interagem e constroem suas
relações espaciais, fazendo com que esse espaço se torne único, através de suas características
tanto físicas quanto imateriais. Por isso consideramos papel essencial da escola nesse processo
de construção simbólica da criança no espaço.
Os espaços são feitos dos olhos das pessoas, das ações, das vivencias e dos valores,
gerando em cada espaço físico a sua cultura, posibilitando especificidades únicas de cada
lugar. Cada espaço físico tem sua própria dinâmica e ritmo gerando aquele espaço.
Diante dos estudos de diferentes teóricos, pode haver uma sensibilização para com as
crianças ao perceber que não é um processo simples lidar com as censuras e sanções que os
adultos e a escola impõem as crianças de maneira, muitas vezes brusca. É preciso reconhecer
que a sociedade atual apresenta avanços nos estudos sobre as crianças, mas se faz necessário
outros estudos sobre ela, como forma de buscar novos progressos, a fim de tentar amenizar
8

Trata-se segundo o dicionário online de uma pessoa que se comunica através da ação corporal.
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ideias equivocadas a seu respeito e ampliar discussões sobre as necessidades como o jogo que
faz parte das suas funções biológicas.
Compreender e representar o mundo implica uma relação dialética entre o cognitivo e
as relações sociais da criança com o espaço. Na educação infantil, as noções básicas das
relações espaciais, de alguma forma, estão presentes em seu cotidiano, seja em casa, na rua
onde mora ou por meio de filmes e/ou livros. Suas construções sociossimbólicas, associadas
às vivências na escola, resultam em uma aprendizagem formal. Segundo Gurgel (2009), a
criança utiliza suas noções espaciais ao remontar cenas9 domésticas, quando brinca de
casinha, por exemplo, ou ao ouvir contos de fadas e imaginar como seria assustador o castelo
da bruxa. Convém ressaltar que um dos pontos áureos da construção simbólica é possibilitar
que as crianças exercitem seus desejos e lidam com seus conflitos imaginarios de maneira que
sirva para identificarem os conflitos existentes no mundo real.
Essa ideia de cena é corroborada com a visão de Gurgel (2009), ao defender que, tanto
o imaginário quanto o espaço estão presentes na formação simbólica da criança. Não é uma
tarefa simples, mas exigirá dos professores de EI, um esforço no sentido de refletir sobre a
criança e compreender o seu olhar sobre o mundo. Na EI, Lopes (2009, p. 42), diz que a
interação das crianças com o espaço vai muito além do que se sabe. As crianças são autoras de
suas paisagens e também da constituição do território; construtoras e não somente repetidoras
das ações dos adultos. Por isso fazem uso, com muita propriedade do seu imaginário,
transformam objetos e pessoas segundo a sua lógica e também, não apenas autoras das suas
imaginações, mas das suas ações no espaço em que estão inseridas.
No debate sobre a construção do simbólico na criança de EI, inferimos que nas
relações sociais e afetivas, nos espaços escolares, o papel do professor tem importância
fundamental para o desenvolvimento desses sujeitos. De acordo com a Lei de Diretrizes e
Bases, a (LDB), a educação básica, em particular a EI, deve perder seu caráter,
primordialmente, propedêutico e refletir uma visão mais ampla de aprendizagem e
desenvolvimento dos alunos, segundo a qual, cada idade tem importância em si, como fases
de constituição de sujeitos, de vivências e socializaçõesme processos de construção de valores
e identidades.

9

Nesse texto, o termo “cena” adquire o caráter subjetivo, na perspectiva da projeção de imagens do mundo projetadas pela
criança, no terreno da performance, nesses espaços de brincadeira que são reais e objetivos. Ou seja, as cenas são
performances especializadas onde as crianças são ao mesmo tempo espectadoras e protagonistas, potencializando e
representando por meio de símbolos aquilo que elas imaginam (MAGALHAES E MARINHO, 2014).
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Já no documento oficial, Referencial Curricular para Educação Infantil (RCNEI)10,
constata-se que essa realidade nacional diversa e desigual foi acompanhada, nas últimas
décadas, por meio de debates a respeito de várias concepções sobre a criança, educação,
atendimento institucional e reordenamento legislativo, determinando a formação de um novo
profissional para responder às demandas atuais de educação da criança de 0 a 6 anos.
Nesse sentido, (Kramer, 2011, p. 69-85), as crianças de 0 a 6 anos nas políticas
educacionais no Brasil: educação infantil e/ou fundamental, os adultos que acompanham as
crianças principalmente de EI, precisam levar em conta a singularidade das ações infantis, o
direito à brincadeira e à produção cultural. Significa que as crianças devem ser atendidas nas
suas necessidades, de aprender e de brincar, e que tanto na EI quanto no Ensino Fundamental,
os professores se torne a cada dia mais capazes em ver, entender e lidar com as crianças como
crianças e não só como alunos. Nessa modalidade de ensino, o trabalho pedagógico do
professor exige estar atento às sinalizações das crianças por meio de suas representações e
ações no espaço social, seja familiar, escolar, de lazer, entre outros.
Entende-se então, que essas ideias estão alicerçadas no processo de construção de
conhecimentos significativos produzidos nas interações e vivências em empreendimentos, na
busca de respostas às perguntas que os alunos se fazem. Assim, as percepções e concepções
das crianças da EI, muitas vezes, não dialogam com aquelas dos professores, situação que
passa pela formação de profissionais, professores e gestores, tornando-se um desafio com
muitas facetas que exige a ação conjunta das instâncias municipal: estadual e federal, nas
necessidades e possibilidades de atuação e na formação continuada.11
Para fundamentar esta reflexão e auxiliar no processo de formulação do problema de
pesquisa desse estudo, apresentamos alguns resultados de estudos que demonstram os
entraves que os alunos encontram entre a apreensão e a representação do espaço. Cumpre
elencar alguns pesquisadores que estudam essa temática: Hank (2006); Rodrigues (2009);
Gusso e Schuartz (2005); Lira e Rubio (2014); Vale (2011), chamam a atenção para as
brincadeiras na EI, enfatizando a relação da criança no tempo e no espaço. Entretanto, nota-se
que esses trabalhos, na sua maioria, têm abordado os sujeitos, quase sempre isolados do seu
contexto sociocultural e histórico.

10

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil deve ser entendido como uma proposta aberta, flexível e não
obrigatória, que visa a estruturação de propostas educacionais adequadas á especificidade de cada região do país. Disponível
em: pedagogiaaopedaletra.com/rcnei-referencial-curricular-para-educacao-infantil.2013. Extraído em 24/11/2016.
11
Em serviço ou em exercício, como se tem denominado a formação daqueles que já atuam como professores, tanto na
formação inicial como no ensino médio ou superior.
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Em um artigo de Sá (2010), Um olhar sobre o trabalho educacional de Reggio
12

Emilia , observamos que a escola Reggio Emilia, trabalha com criança de 0 a 6 anos,
fundamentada na teoria da representação simbólica na criança a partir de Piaget (1970), utiliza
a pedagogia da escuta da criança. Em um dado momento, Malaguzzi13 (1999), passou a
acompanhar esse processo educativo na intenção de aprender com as crianças. Sá ainda
afirma que todo trabalho pedagógico desenvolvido nessa escola parte do desejo da criança,
assim surgem os projetos alicerçados por esse ideal. Os professores envolvidos na escola são
estimulados a observar a criança e apreender suas representações simbólicas apresentadas
através de seus movimentos ou ações.
O estudo de Bomtempo (1999), intitulado Brinquedo e Educação na escola e no lar,
aborda a importância de encorajar as crianças a exercerem diversos tipos de brincadeiras,
espontâneas e/ou dirigidas, a fim de possibilitar avanços cognitivos e físicos para sua
formação simbólica. Sendo necessário respeito dos telespectadores a esse momento de
extrema importante para toda vida (ASSIS, 1984).
É fato que a escola, como espaço social contribui, em parte, para o desenvolvimento
de competências no ser humano, desde a fase de criança, passando pela adolescência até a
maior idade. Nesse sentido, segundo Bomfim (2004), a constituição social do sujeito se
estrutura nos diversos espaços sociais como: família, escola, trabalho e lazer, por meio de suas
relações e práticas socioespaciais. Logo, mais que um espaço de compromisso com a
aprendizagem formal, a escola tem como diretriz auxiliar na constituição de sujeitos críticos,
reflexivos e criativos.
Esse esforço cognitivo que as crianças desenvolvem ao exercitar o simbólico passa a
ser responsável em desenvolver habilidades, como o jogo entre objeto/espaço. De acordo com
as vivências dos alunos em seu dia a dia, a relação espacial sendo estruturada e, assim
assimilando e acomodando diversos fatores culturais que os ajudam na construção da sua
identidade.
Verificamos nos estudos apresentados por Bomtempo (2005), questionamentos sobre o
papel do brinquedo e da brincadeira na EI e ressalta a importância dos trabalhos de Bruner
(1976) e Vygotsky (1982) em considerar os pressupostos sociais, como um dos determinantes
12

Reggio Emilia é uma cidade que fica ao Norte da Itália, após a segunda Guerra Mundial, os pais tinham necessidade de
encontrar um espaço para as crianças devido ao aumento da oportunidade de emprego para mulheres e uniram-se em prol
desse lugar e assim em 1963 nasceu a primeira escola de educação infantil na Itália.
13
Malaguzzi (1999), formado em pedagogia, foi um dos voluntários nessa conquista da escola Reggio Emilia e os pais o
escolheram como representante da educação infantil por praticar uma pedagogia a partir do diálogo com toda comunidade
escolar e local. Também é o autor do livro: As cem linguagens das crianças, que retrata toda dinâmica da escola.
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fatores na CS nas crianças. Também aponta que esse momento da criança em uma unidade
escolar de EI, possibilita inúmeros avanços que os levem a uma CS do espaço, quando
passam a compartilhar com os colegas. Outro ponto ocorre nos momentos de contato com os
objetos. Essa relação da criança com o objeto, isso serve para o campo do imaginário,
possibilitando que criem, reconstruam e idealizem, cabendo dizer também que no momento
que estão vivenciando o imaginário não se pode entender como um momento transcendental.
Nesse contexto, as crianças possuem consciência de que estão atuando em um momento de
criação através do imaginário, mas que não é real.
Diante do exposto, há de se refletir que as crianças se sentem impotentes diante de
diferentes situações existentes no mundo real e que as incomodam. Diante disso, muitas vezes
desejam alterar determinado acontecimento ou lhes estimule a pensar de outra forma. Esse
pensar perpassa as representações construídas a partir de situações do seu cotidiano usando o
seu imaginário. Logo, é possível afirmar que as construções simbólicas feitas pelas crianças
podem permitir apreender imagens sociocognitivas sobre suas interações sociais no espaço
escolar. Para que estas construções sejam utilizadas de forma apropriada no processo de
desenvolvimento integral desses sujeitos, faz-se necessário entender a criança no seu mundo e
não na perspectiva do adulto. Assim, entender a escola como espaço, onde a criança se
desenvolve, implica em pensar a construção simbólica e sua relação com o imaginário, a fim
de contribuir para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras.
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CAPÍTULO II. ESPAÇO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CEM MÃOS, CEM
PENSAMENTO, CEM MODOS DE PENSAR, DE JOGAR E DE FALAR

Este capítulo visa discutir e entender a EI, como um dos espaços sociais, onde a
criança se desenvolve, pelo pensamento, o imaginário através do jogo. O lúdico reflete na
fala, a linguagem como múltiplas formar de interagir com o espaço físico e com outros
sujeitos. As crianças, enquanto protagonistas, revelam no seu cotidiano da EI as construções
simbólicas como uma forma de contribuir para práticas pedagógicas inovadoras.
As crianças precisam brincar entre elas, com os adultos e a partir das brincadeiras que
apresentam será possível conhecê-las mais. Nesse momento, as brincadeiras serão dirigidas
por elas. É o brincar pelo brincar sem amarrar conteúdos. Quando as crianças fazem uso do
território usam a criatividade para fazer e acontecer.
Se a infância é um território no qual se embatem diferentes perspectivas e
concepções, onde diferentes agentes atuam na sua constituição, construção e
reconstrução, as crianças não vivenciam essas ações que lhes são direcionadas de
forma passiva. A despeito da visão adultocêntrica, há traços comuns entre todas as
crianças, independentemente de suas infâncias. Entre eles, está a capacidade de
subverterem os esquemas e estruturas pré-traçados para elas, materializando sua
presença nos diversos grupos sociais em que se encontram (LOPES, 2008, p.

76).
O autor considera como necessidade da criança conhecer a si mesma e o espaço onde
está inserida e o uso dos movimentos possibilita essa percepção e descoberta. Muitas vezes
ela precisa esquivar-se de ideias já impostas naquele espaço, pelos adultos, dificultando seu
processo de descobertas. Percebemos que as crianças utilizam diferentes formas para desviar
das exigências do mundo adultocêntrico14: transformando-o, subvertendo tudo que lhes é
imposto naquele espaço.
Por volta dos 2 anos, acontece uma revolução na mente da criança. Com o
desenrolar da adaptação dos esquemas sensório-motores, começam a acontecer
coordenações que geram comportamentos cada vez mais organizados. As condutas
que anteriormente restringiam-se à organização dos movimentos e das sensações
começam a dar lugar a imitações, a brinquedos e a alguns indícios de representação;

(SILVA, João Alberto; FREZZA, SACCON JUNIOR, 2010, p.).
Corroborando com essas ideias Silva e Frezza (2010) explicam as mudanças biológicas
que acontecem nas crianças a partir de dois anos. As escolas de EI, precisam enxergar as
crianças como atores ativos e responsáveis por produções espaciais importantes para o seu
14

Wallon (2010), define como adultocêntrico quando os adultos impõem às crianças como devem ser, ou
decidem como as crianças querem e gostam de determinada situação sem saber delas o que pensam.
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desenvolvimento. De acordo com Lopes e Vasconcelos (2005), as crianças são de algum lugar
social, estabelecido pelos adultos, significando limites das suas ações, gerando nelas a
necessidade em criar outras territorialidades geográficas.
As crianças não se negam a desvendar nenhum tipo de mistério e isso é importante
para seu processo de vivências. Entretanto, reconhecemos que alguns adultos dificultam essas
descobertas, mesmo em um ambiente considerado ideal e preparado para abraçar todas as
ações provenientes delas, como uma forma rica, complexa e necessária para seu
desenvolvimento e para o crescimento de todos os envolvidos no contexto escolar.
Podemos verificar que as crianças vivem fazendo descobertas, viajando por outros
mundos e outros lugares, mas muitas vezes alguns adultos sabem pouco sobre crainça, porque
pouco escutam. Segundo Malaguzzi (1999), as crianças possuem cem tudo, cem linguagens,
cem modos de ouvir. Isto significa dizer que as “cem” estão representando as diversas formas
de expressões próprias das crianças. Também é uma forma de levantar discussões sobre os
diferentes tipos de linguagens e da importância de cada uma delas, mas precisam dialogar
entre si. Para isso é preciso valorizar as diversas linguagens como forma de potencializar
múltiplas aprendizagens, explorando suas ideias e várias maneiras de representar o mundo a
partir de suas experiências e vivências.
O autor ainda tece críticas à escola, uma vez que, por meio dos projetos políticos
pedagógicos, do currículo, do sistema de avaliação e das práticas pedagógicas que muitas
vezes não são significativas, termina por não aproveitar o potencial das crianças no seu
processo de desenvolvimento. Nesse sentido, uma discussão entre o conceito de simbólico e
imaginário é de fundamental importância com base para o entendimento desse sujeito plural: a
criança. Garrido (2014, p. 28) ressalta que a criança quando entra na dimensão do jogo, ela
mergulha no mundo da fantasia e esse exercício possibilita que saia do egocentrismo,
passando através do simbólico por momentos que a levem a representar situações do mundo
real, o que possibilita percebem os outros e os seus papéis.
Lopes e Vasconcellos (2006) apresentam uma interessante definição entre criança e
infância. Infância como o lugar que a criança vive, ou o grupo social vivenciado, onde
ocorrem às interações, que são responsáveis em produzir infâncias em seus diferentes
espaços, tempos e assim as crianças se apropriam, recriam e reorganizam suas próprias
geografias. Os sujeitos e os espaços se fundem e forma um lugar diferente de todos os outros,
porque só aqueles atores daquele espaço e daquele tempo são capazes de criá-lo. A
territorialidade criada pelas crianças da escola municipal Alto da Cachoeirinha Nelson
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Maleiro é especifica desse unidade escolar, são capazes de produzirem daquele jeito, daquela
maneira e naquele lugar, formando uma identidade espacial e cultural própria daquela
comunidade escolar.
Cada espaço social assume suas características próprias, pois os sujeitos que as
compõem são únicos. As crianças precisam vivenciar sua territorialidade como forma
potencializadora da sua formação identitária, enquanto protagonistas podem construir formas
simbólicas a sua relação socioespacial na escola de EI, mas para isso ocorrer, segundo Lopes
e Vasconcellos (2006), a escola precisa ser parceria nesse momento de descobertas e de
reestruturação de alteração da geografia, por fazer parte do seu processo de desenvolvimento
simbólico dessas crianças.
Esses autores definem o conceito de território como espaço de uso que é demarcado,
gerando afetividade, relações de trocas e formando identidade. Isso é de extrema importância
para compreender que as crianças, de diferentes territorialidades, adquirem suas
características sociais, culturais e emocionais, elaboradas a partir daquele contexto. Suas
diferenças e características proporcionadas pelo lugar e pela sociedade pertencente, nortearão
os sujeitos que vivenciam interação socioespaciais, mas isso não quer dizer que não ocorram
diferentes formas de pensar e agir em um espaço que é composto de heterogeneidade. As
crianças são especialistas nas dinâmicas para identificar as regras e os limites. No entanto,
muitas vezes se sentem desafiadas a fazer diferente, a reorganizar o que parecia organizado,
cabendo criar, inovar, reinventar novos mundos, novas geografias e novas territorialidades
dentro das existentes, potencializando o imaginário e a produção simbólica através de suas
ações.
É necessário romper dificuldades que se fazem presentes no contexto escolar, a fim de
possibilitar um crescimento para os professores/pesquisadores e para as crianças. Esse
rompimento é gradativo e acumulativo e faz parte das vivencias. Não é uma tarefa simples ao
pensar a criança, a infância e o espaço, exige intensa reflexão e estudos. Para Teixeira e
Volpini (2014), será preciso buscar compreender todo o processo de construção simbólica da
criança. Consideram que, além de observar as brincadeiras e identificar as construções
simbólicas, precisamos mergulhar no mundo imaginário como forma de conquistá-las,
tornando-as mais próximos do conceito e mais compreensível a esse mundo na qual
pertencem.
De acordo com Bomfim (2012, p. 25) os alunos vivenciam o espaço e assim,
experimentam, utilizam e praticam de maneira empírica suas representações espaciais. Todo
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esse processo de construção espacial ocorre a partir de suas vivências, sendo assim, é preciso
que os professores validem como contribuição. Sem contar que a dinâmica de sala de aula se
tornará mais rica e mais representativa para as crianças que, provavelmente, conseguirão olhar
para a escola como uma extensão das suas construções, sejam espaciais ou não.
A rotina desenvolvida nos Centros Municipais de Educação Infantil de Salvador
(CMEI) ou em escolas de ensino básico que comportam a Educação Infantil e o Ensino
Fundamental I, como é o caso da Escola Municipal Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro,
Salvador/Bahia, baseiam-se nos eixos situados nas cadernetas de EI, estruturadas a partir do
DCNEI (2010), são eles: linguagem matemática; linguagem oral e escrita; natureza e
sociedade; movimento, música e arte visual chamados de múltiplas linguagens ou diferentes
linguagens.
Através desses eixos, as atividades para o desenvolvimento das crianças são norteadas,
juntamente com o olhar dos professores de EI. As tarefas que são desenvolvidas visam o
processo de desenvolvimento. Para explanar com mais propriedade sobre o olhar do adulto
em relação às crianças, que muitas vezes estão equivocadas, Alfandéry (2010), define bem a
postura do adulto em relação à criança:
Wallon oferece outra valiosa contribuição para o campo educacional ao descrever a
metodologia que adota em suas investigações. Ele chama a atenção para a
necessidade de desconstruir o olhar adultocêntrico presente na observação e nas
metodologias de investigação sobre o desenvolvimento infantil. Com isso, ele alerta
para o fato de que algumas manifestações da criança, interpretadas pelo olhar do
adulto – sempre marcado por seu próprio referencial – tende a gerar posturas e a
construir sentidos muitas vezes equivocados daquilo que a criança demonstra
(ALFANDÉRY, 2010, p. 38).

Em alguns momentos, a escola se equívoca por não saber identificar as pistas
apresentadas pelas crianças de forma correta, acabam ignorando esses sinais, muitas vezes
rotulando e desmerecendo algumas ações das crianças. Essa postura do adulto não é feita por
maldade, mas por falta de conhecimento. Apesar de as equipes escolares, geralmente terem
formação em pedagogia, isso não garante uma formação direcionada a compreender as
crianças a partir dos sinais simbólicos.
Outra questão, levantada por Alfandéry (2010, p. 41), refere-se à afetividade e a
movimentação ou agitação motora que as crianças trazem com elas. Muitos desses sinais
acabam sendo descartados por serem considerados uns dos problemas responsáveis pela baixa
aprendizagem. Geralmente, julgam as crianças a partir do comportamento adulto,
distanciando-as, muitas vezes, das descobertas que lhes são inerentes.
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Diversos equívocos provocados pelos adultos ocorrem ainda no espaço de educação
infantil. Para (Wallon, 2010) é lamentável a forma como as crianças são interpretadas pelos
adultos e salienta que caberia a observação da criança, no seu desenvolvimento, em todos os
estágios correspondentes antes de submetê-las a duras críticas. O adulto precisa entender que
a criança consegue ir além do que o ele enxerga. A escola precisa se preparar sobre o uso dos
movimentos das crianças. “O movimento começa desde a vida fetal”. Wallon (2010) enfatiza
que o processo da ação motora vai avançando junto com o desenvolvimento físico, psíquico,
emocional, social e biológico.
O sistema orgânico da criança pede isso: não se pode limitá-la, para que não seja
diminuída, como ainda acontece hoje. Precisamos refletir sobre ações que, com certeza, são
influenciadas pela educação que se teve, onde não respeitavam a infância e que, hoje, muitas
vezes são reproduzidas para as crianças, por isso a necessidade de estudos que levem à
reflexão em conjunto a fim de romper com práticas pedagógicas ineficazes. O ato motor no
ser humano também é uma representação afetiva através das suas ações. No movimento, a
criança consegue identificar vários aspectos do espaço, também se compreende que esse olhar
potencializará a percepção dos envolvidos nessa pesquisa e em outros espaços físicos
confundindo com o seu próprio meio.
A escola, ao contrário, exige uma mobilização por demanda das atividades
intelectuais para assuntos sucessiva e arbitrariamente diversos: aliás, ela muitas
vezes abusou da permissividade. As tarefas impostas devem afastar em maior ou
menor medida a criança de seus interesses espontâneos; e com excessiva frequência
só conseguem dela um esforço coagido, uma atenção artificial ou mesmo uma
verdadeira sonolência intelectual. Em muitos casos, são exercícios cuja utilidade só
se revela a longo prazo e não aparece para o executante. Por isso, pareceu necessário
sustentar sua atividade com estimulantes acessórios; é essa a finalidade das
recompensas e das punições, cuja fórmula essencial ainda é, para muitos, “o doce ou
o açoite”, isto é, um simples método de adestramento. No outro extremo, estão os
que pretendem fazer repousar as atividades obrigatórias da criança em seu
sentimento de responsabilidade. Uns atrasam, outros antecipam (ALFANDÉRY,

2010, p. 100).
A escola de EI precisa estar atenta às necessidades das crianças para não afastá-las dos
estágios que são necessários para o seu desenvolvimento humano. Deve ter cuidado para não
causar rupturas que tragam grandes prejuízos. Por isso, esse trabalho visa buscar e
potencializar as discussões sobre a criança, seus símbolos e suas representações no espaço.
Portanto, as escolas de EI precisam se preparar para investir de forma mais intensa na
investigação e toda equipe pedagógica deve atentar-se para o processo de construção da
linguagem em que as crianças se encontram. Esse não é um processo único, existe construção

41

física para alimentar a linguagem, as funções espaciais, as funções orgânicas, as funções
afetivas, psicologicas e neurológicas.
Compreendemos que, muitas vezes, os estudos e as discussões sobre as crianças na EI
não avançam por vários motivos: um deles é a falta de discussões em relação às crianças com
o espaço outro é sobre a formação dos profissionais, mais específica, como a psicologia da
infância e, em seguida, através da observação e das falas das crianças, desenvolver algumas
atividades que partam dos seus desejos. Convém entender que “para a criança, somente é
possível viver sua infância [...]” (ALFANDÉRY, 2010, p. 43), e aos adultos cabem entendêlas, mas para isso é necessário estudos que levem os adultos a essa compreensão, informando
que o processo de desconstrução não é tão simples.
Essas ideias respaldam o entendimento que este estudo compartilha de que as escolas de
EI estão impregnadas da visão adultocêntrica. O espaço escolar tem um importante papel na
construção do símbolo na criança, não somente a escola como também outros locais que as
elas transitam como: praça, rua, feirinha e mais a escola em especial, por ter a
responsabilidade de estimulá-las ao aprendizado e por passar em torno de quatro a dez horas
por dia, assim, entende-se que esse espaço físico necessita de adaptações mais específicas
para esses sujeitos.
A representação espacial na criança de acordo com Piaget (2014), é considerada no
estágio sensório-motor mais visível, por ocorrer sem objetos e totalmente centrada sobre o
próprio corpo, sem tempo passado, dando conta só do momento vivenciado através das ações.
Aos poucos o representativo vai aparecendo, possibilitando o surgimento das imagens e o
avanço da linguagem. Na conquista da representatividade, o autor apresenta duas etapas para
conseguir obter:
a primeira retrata sobre a extensão no tempo e no espaço do universo pratico
imediato isto é, a conquista dos espaços longínquos e das durações abolidas , que
exigem uns e outros, uma representação que ultrapassa a percepção, e não mais
apenas o movimento e o contato perceptivo diretos; a coordenação do próprio
universo com o dos outros, ou em outras palavras, a objetivação do universo
representativo em função da coordenação dos pontos de vista [...] (PIAGET,

2014, p. 293).
Nesse sentido, emerge a importância de considerar o período de transição das fases nas
crianças, especialmente do sensório-motor para a fase da representação simbólica que envolvi
a evolução da inteligência articulada à linguagem e a memória. Piaget (2014), enfoca que no
processo da sensório-motora para pré-operatório, caso ocorra algum tipo de ruptura, todo
processo é iniciado novamente, não parte de onde parou.
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Dessa forma, a intenção nesse momento, é esclarecer quando e onde o imaginário e o
simbólico ocorrem. Vygotsky (2009) define que a imaginação é definida como aspecto que o
ser humano deseja, sonha e necessita, movimentando o sujeito e sendo agente de criações,
para convergir com essa ideia. Garrido (2014) considera que o imaginário é a capacidade de
pensar no que virá; é um ato pensado e é a fonte de criatividade.
Para melhor compreender a construção simbólica na criança, aspiramos conhecer de
que forma ela constrói essas representações e quando estas são construídas. Garrido (2014)
enfatiza sobre a importância das brincadeiras de faz de conta para as crianças, que nada mais é
do que a construção simbólica de um objeto que substitui outro que não está presente. Esse
processo simbólico é de extrema importância para as crianças, futuramente será responsável
pela resolução de situações conflituosas.
No momento que a criança brinca, falamos do brincar espontâneo, mas isso não
impede que o professor medie quando necessário, uma vez que ela está exercitando sua mente
ao pensar e ao tomar decisões. Essa experiência do brincar é muito rica e dinâmica, ora ela
pode ser coletiva, ora pode ser individual e com isso está adquirindo experiência. Cabe nesse
momento, uma análise sobre a importância da construção simbólica, que não é um mundo de:
imitações, cópias e gracinhas. São processos de construções capazes de formar nos seres
humanos, importantes elementos que conduzam enfrentarem diferentes situações na vida
cotidiana.
O imaginário faz parte do inconsciente do sujeito e não se revela a não ser pela
materialização do simbólico. Isto significa dizer que, quando a criança imagina, o faz por
meio de atividades fantasiosas que são reveladas nas brincadeiras e demarcações territoriais.
Esse processo do imaginário na vida delas é de extrema importância, pois ora elas se
encontram no mundo real ora no mundo imaginário. Essa vivência possibilita que o cérebro
exercite o imaginário através do simbólico e construa suas interações com o espaço, no espaço
e com os outros.
Precisamos enfatizar a importância da construção simbólica no brincar. Esse precisa se
fazer presente no espaço escolar, considerando, quando adulto, estará também no processo do
jogo e continuará na vida de cada um ao lidar com situações que são jogos da vida cotidiana
como: os desafios, o saber socializar-se no espaço do trabalho, compartilhar e dividir; são
ações que se aprende na fase da construção simbólica. Entende-se também que a
aprendizagem não dependerá somente da escola, mas também das funções cognitivas e das
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estruturas afetivas, condições orgânicas de cada um, como ressaltam Macedo, Petty e Passos
(2005).
A criança sempre escolherá o jogo, seja ele coletivo ou individual e a ação do brincar
proporciona aprendizado. A própria criança sabe que aprende brincando, por isso sua mente
só compreende as relações e as ações através do brincar. Nesse contexto, aprende a respeitar o
colega, que todos têm direito de tentar, a perder a ganhar, a raciocinar mais rápido, enfim.
Não estamos falando somente da recreação que é importante para a criança, mas sobre o
brincar como protagonista, possibilitando que ocorra a construção simbólica como processo
essencial para o seu desenvolvimento e aprendizado.
Dessa forma o imaginário é o sonhado, o desejado e o simbólico. São ações através do
corpo e da linguagem. Para Macedo (1995), os jogos são importantes não só para escola, mas
para toda a vida. Ainda salienta que jogo faz parte da vida até a morte, está presente em
diversos contextos. O ser humano é simbólico e imaginário. Faz parte de sua construção
humana, as ações acontecem de forma criativa e desejada, passando antes pelo momento do
imaginário.
Macedo (1995) ainda pontua que a escola há século tem um perfil instrumental: os
pais colocam os filhos na escola, pensando no futuro, onde eles terão que saber resolver
contas, ler e escrever. É uma função teórica que não desperta a atenção das crianças, eles não
fazem com prazer, eles nem entendem por que tem que fazer. Macedo (1995) chama atenção
ao dizer que não se trata de trabalhar os conteúdos em forma de jogo, mas se trata de refletir a
relação pedagógica como jogo em que os jogadores não têm consciência que estão jogando.
Nesse momento, a escola dá atividade, mas lhes tira o sentido, lhes tira as cem linguagens e as
cem formas de pensar (MALAGUZZI, 1999).
É de extrema importância relatarmos a perceria em ter José Pachego (2012) em Santa
Catarina iniciando a Escola Projeto Ancora no Brasil, este recebe doações e voluntariados,
identificando-se com a Escola da Ponte, mas não esquecendo de valorizar o contexto no qual
se encontra o Projeto Ancora.
2.1 ORGANIZANDO OS ESPAÇOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
A organização do espaço escolar na Educação Infantil é de extrema importância e as
vezes, não é considerado o seu devido valor. Nesse estudo buscaremos apresentar quais são as
suas relevâncias no contexto escolar. O espaço físico tem o papel de limitar as práticas
pedagogias e serve também para orientá-las.
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O que são os espaços físicos na Educação Infantil? Eles são responsáveis em acolher a
criança e proporciona o acesso da criança para que possam explorar, criar, experimentar tudo
isso através do brincar. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil (1998, p. 69):
o espaço na instituição de educação infantil deve propiciar condições para que as
crianças possam usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e aprendizagem.
Pra 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.

Consideramos que o espaço escolar e cheio de significados subjetivos, esse espaço é
merecedor de atenção, para melhor compreender os sujeitos imbricados. Também serve para
apresentar características dos atores que ali transitam. A escola é um espaço complexo e de
criatividade que exige sutilezas durante o período de observação.
Os autores CARVALHO & RUBIANO (1995, p. 109), destacam que ao falar sobre a
organização dos espaços em diferentes ambientes, a fim de proporcionar o desenvolvimento e
aprendizagem das crianças, consideram que os espaços construídos para crianças precisam
atender cinco funções relativas ao desenvolvimento infantil.
A primeira função refere-se ao desenvolvimento infantil, possibilitando a construção
da identidade pessoal. A criança precisa da socialização e do contato coletivo da compreensão
da sua cultura, mas também saber que ela é única. Bem como que a produção da identidade
precisa ser estimulada em sala de aula, gerando na criança a necessidade de personalizar toda
ação tanto na escola como fora. Ela é potagronista de suas ações, mas sabemos também que a
escola pode contribuir muito através de estímulos para que faça uso de sua capacidade de criar
e inventar a partir do seu olhar, da sua vivencia, do seu contexto.
A segunda função tem a ver em promover o desenvolvimento de competência, o
ambiente infantil deve ser planejado para dar oportunidade às crianças desenvolverem
domínio e controle sobre o espaço de seu convívio, fornecendo instalações físicas
convenientes para que satisfaçam suas necessidade. Esse espaço precisa ser estruturado de
maneira que a criança se sinta convidada a explorá-lo, propocionado momentos de exploração
e descobertas, sempre com um adulto por perto para mediar quando necessário e gerar
confiança.
Quanto à terceira função tem a intenção de proporcionar um espaço físico capaz de
promover oportunidades para o crescimento, através de um espaço que possibilite à criança
utilizar movimentos corporais variados. Assim, disponibiliza segurança a fim de que possa
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explorar mais e mais, dando margem a sua construção simbólica.
Promover sensações de segurança e confiança, essa noção de segurança quem tem
somos nós os adultos. Cumpre ressaltar que a criança por ser desfiadora por natureza e pelo
estágio que ainda se encontra, está em processo de elaboração sobre causas e consequências,
portanto cabendo aos adultos tranquilizá-las, passando confiança sobre desafios que vão
encontrar nesse espaço tão atraente e convidativo.
A quinta e última função promover oportunidade para contato social e privacidade,
segundo os autores a crinça precisa de um espaço que tenha organização espacial e na
composição de objetos, enfatizando ainda, que muitas vezes a criança necessita de
privacidade.
Essa privacidade que é bastante enfatizada por Carvalho & Rubiano (1995), sugeri o
momento da cosntrução simbólica apresentado por Piaget (2000), onde em alguns momentos,
essa cosntrução se dá individualmente. A criança cria, inventa, reinventa situações no espaço,
onde está sendo explorado por ela. Realmente é preciso levar em conta a individualidade ou
privacidade da criança. Dessa forma, brincar nos espaços com seus objetos e brinquedos
diversos e os escolher e com quem quer brincar, a criança consegue se relacionar, interagir e
trocar saberes através de diferentes tipos de linguagem seja corporal ou oral.
É no espaço físico que a criança consegue estabelecer relações entre o mundo e as
pessoas, transformando-o em um pano de fundo no qual se inserem emoções [...]
nessa dimensão o espaço é entendido como algo conjugado ao ambiente e viceversa. Todavia é importante esclarecer que essa relação não se constitui de forma
linear. Assim sendo, em um mesmo espaço podemos ter ambientes diferentes, pois a
semelhança entre eles não significa que sejam iguais. Eles se definem com a relação
que as pessoas constroem entre elas e o espaço organizado (HORN, 2004, p.

24).
A composição de um espaço escolar precisa ser pensada em prinicípio como acolhedor
e que estimule a curiosidade, um lugar onde as crianças possam criar, reinventar suas
brincadeiras, sentindo-se independente. Para Horn (2004), será necessário diferentes espaços e
assim conseguiram enriquecer toda escolar. Precisamos levar em consideração que os espaços
precisam ser organizados de acordo com os estágios de cada criança, provocando novas
conquistas cognitivas e motoras, gerando desenvolvimento e aprendizado. Esses espaços
precisam ser preenchidos com objetos que traduzam a cultura apresentadas pelas pessoas que
vivem ali.
O ambiente, com ou sem o conhecimento do educador, envia mensagens e, os que
aprendem, respondem a elas. A influência do meio através da interação possibilitada
por seus elementos é contínua e penetrante. As crianças e ou os usuários dos espaços
são os verdadeiros protagonistas da sua aprendizagem, na vivência ativa com outras
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pessoas e objetos, que possibilita descobertas pessoais num espaço onde será
realizado um trabalho individualmente ou em pequenos grupos (OLIVEIRA,

2000, p. 158).
Existe um dinamismo entre os atores que fazem parte do espaço escolar, que muitas
vezes, é um movimento visível e invisível, para os que estão imbricados no processo de
construção dos saberes. Cada ator desenvolve um papel muito importante, gerando um
movimento de trocas entre eles, de individualidade e de coletividade.
Os responsáveis pelo espaço escolar precisam criar estratégias estimuladoras para que
as crianças se sintam desafiadas e seguras. Por isso se faz necessário espaços diversificados e
com bastante objetos, para que ocorra a liberdade de escolha. A forma como o espaço é
organizada serve para determinar de que maneira as crianças vão brincar. Se possui poucos
objetos, pode causar pouco interesse, também se a organização não leva em consideração os
estágios, pode causar frustações no sentido da falta de interesse.
O olhar de um educador atento e sensível a todos os elementos que estão postos em
uma sala de aula. O modo como organizamos materiais e móveis, e a forma como as
crianças e adultos interagem com eles são reveladores de uma concepção
pedagógica. (HORN, 2004, p. 15).

Uma escola carente de recursos, onde não é possível identificar as marcas dos atores
que vivenciam naquele espaço, torna-se muito desestimulante para todos envolvidos no
processo, mas principalmente para criança que se encontra no processo de desenvolvimento
cognitivo e motor. Cabe aos professores, coordenadores, gestores e crianças, pensarem e
planejarem os espaços, transformando as paredes e os espaços vazios em espaços com vida,
com identidade pertencentes a vários atores que ali atuam.
Se a Educação Infantil visa o desenvolvimento integral da criança, precisamos validar
espaços escolares capazes de estimular as crianças, para isso esses espaços precisam ser ricos
de informações. Onde poderam pular, andar, subir, descer, isso é de fato um estimulo aos
sentidos.
O brinquedo sempre fez parte da vida das crianças, independentemente de classe
social ou cultural em que está inserida”. É intrínseco da criança o hábito do brincar.
Até mesmo ao se alimentar, a criança brinca com os alimentos. Portanto ao
proporcionar diversos espaços para a criança brincar e agir dentro do espaço, se
estará propondo novos desafios que tornarão a criança um agente da sua própria
aprendizagem de forma mais lúdica (HORN, 2004, p. 70).

Não devemos entender a criança longe do brincar e tão menos longe do brinquedo. O
brincar é uma necessidade física e biológica da criança. A necessidade do brincar vem com a
criança independente de classe e cultura a qual pertence. O processo de construção simbólica
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na criança só ocorre através do brincar. A escola precisa, através do espaço físico,
proporcionar a criança a se sentir desafiada a imaginar, sonhar, criar, reiventar em espaços
que traduzam aconchego e desafios.
As unidades escolares precisam abrir-se para a inovação através da pedagogia. A
pedagogia inovadora é aquela que escuta as crianças no sentido de tornar os espaços como as
crianças desejam e não como os adultos almejam. Não faz sentido uma escola tão alva e vazia
sem as pegadas das crianças no chão ou nas paredes. As unidades escolares precisam
transmitir, as identidades dos atores que estão produzindo a cultura.
Uma escola sem as marcas das crianças sem os sons de suas vozes, sem o barulho da
suas corridas, não tem vida. Precisamos de escolas de Educação Infantil que proporcione na
criança autonomia de fato. Essa autonomia e espaços apropriados, vem favorecer com que ela
utilize o simbólico para se apropriar da cultura a qual esta inserida.
Quando a criança passa a exercer a construção simbólica, significa dizer que estimula
a inteligência e desenvolvimento da criatividade, também é um exercicio para compreender
melhor o mundo. O processo da construção simbólica é muito rico, pois é nele que ela
consegue reecontar através das ações e das falas situações que acontecem no seu cotidiano,
sendo transformadas confome o seu desejo.
É possível identificar que em todos os espaços da Escola Municipal Alto da
Cachoeirinha Nelson Maleiro, não possui espaços organizados para as crianças
desenvolverem brincadeiras, através da interação sujeito/objeto. Sentimos falta de parque e da
transformação do espaço através das próprias crianças. As crianças precisam de estímulos
para transformar os espaços os quais vivenciam, para isso necessitam de autonomia. O espaço
escolar de EI precisa ser um lugar no qual possui as marcas das crianças, sem as marcas ou
impressões o espaço apresenta-se sem vida.
2.2 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Apresentaremos através de alguns teóricos como Hetkowski (2014), Sacristan (1999) e
Rios (2008), o conceito sobre práticas pedagógicas. O que é? Logo em seguida explanaremos
sobre práticas pedagógicas inovadoras através de Carbonell (2002), Blengini (2011), Arroyo,
(1999) e Titton (2015). Quando considerá-la como inovadora? Como pode ocorrer?
Pretendemos no decorrer da escrita nos aproximar do conceito de inovar nas práticas
pedagógicas a fim de proporcionar um novo olhar para as professoras da Escola Municipal
Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro em Salvador/Bahia.
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Vale salientar um pouco sobre as práticas, no contexto escolar, como ocorre no seu dia
a dia e de que maneira “[...] a práxis pode designar atividade humana, a qual produz objetos,
sem concebê-los como caráter estritamente utilitário, mas como significados que essas
práticas podem gerar a partir da linguagens comuns, atos e ações” (HETKOWSKI, 2014).
Cada escola tem sua cultura produzida pelos atores que ali estão, suas formas
exclusivas de práticas, através de diversas atividades desenvolvidas, dando forma ao desenho
cultural gerando características própria daquele lugar. Essas práticas são elaboradas de
inúmeras maneiras, ora individual ora coletiva, a dinâmica escolar possui um fator
preponderante para as práticas pedagógica que são as ações solidarias.
Para Hetkowski (2014), o espaço escolar é cheio de pessoas que exalam criatividade e
que as práticas cotidianas refletem isso, mas que, na maioria das vezes, essas práticas são
frutos da herança social que cada professor vivenciou desde a infância. Identificamos a
necessidade de haver um olhar mais inquietante e colaborativo à escola e para com todos os
atores envolvidos, a fim de gerar reflexões através da dialética sobre as práticas cotidianas.
[...] a atividade objetiva do homem, através da sua pratica, concebe produtos da
práxis (poesia, economia, política, educação), os quais adquirem significados e
sentidos próprios a existência humana, por outro, subliminarmente, são enleados de
caráter subjetivo e social desse homem como ser histórico. Ou seja, consiste que o
sujeito demonstre na sua realidade apoiada por uma atividade objetiva – a criação ou
a reprodução da vida social; a produção de bens materiais e; um mundo,
materialmente sensível fundamentada no trabalho e pelas relações sociais, as quais
consistem em uma complexa rede de relações, produzindo novas ideias, concepções,
habilidades, qualidades e sentidos humanos (HETKOWSKI, 2014, p. ).

A autora tece a ideia sobre a relação do homem com o objeto, com o sujeito e com ele
mesmo. Essa rede de relações geram produções e sentimentos, que servem como molas que
impulsionam e estimulam as práticas cotidianas. Essa dinâmica nem sempre é refletida sobre
a intensidade dos atos imbricados para alcançar determinados objetivos, cada um ou todos
poderão ter o mesmo objetivo, sendo desenvolvidos a partir das características individuais de
cada sujeito.
De acordo com Sacristan (1999, p. 91), a prática pedagógica é algo que não lhe
pertence por completo, por se tratar de uma ação colaborativa, assim como o médico não
domina todas as ações depende de outros agentes para complementar sua prática e do próprio
paciente ao dialogarem, assim ocorre na unidade escolar, onde as práticas pedagógicas se
complementam através do seu passado e do outro que ira interagir. Não se trata de transmitir
algo para o aluno, mas baseados na concepção de práticas que Hetkowski (2014), Sacristan
(1999) e Rios (2008), voltamos para construção de algo com o outro.
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Não cabe mais entender que as práticas pedagógicas são ações do professor em sala de
aula. Sabemos que na sala de aula existem outros produtores de ações, de conhecimentos, de
cultura e valores. Precisamos nos afastar da ideia de que só o professor desenvolve as práticas,
ele não consegue sozinho é necessário socialização, colaboração, solidariedade e partilha.
Segundo Rios (2008) as ações direcionadas aos conhecimentos pedagógicos são feitas
por professores e alunos juntos, não acabe mais a ideia de que o professor transmite o
conhecimento, precisa existir uma relação de solidariedade e de complementaridade entre as
partes. O significado nas práticas pedagógica são dados não pelo que o professor identifica
como importante, mas a partir da vivencia de cada sujeito, havendo a seleção do que de fato é
importante para cada um, causando inúmeras descobertas a partiir de diferentes contextos
evidenciados em um mesmo espaço escolar.
É preciso ultrapassar a ideia nas práticas pedagógicas como o ato de transmitir
conhecimento na intenção de agir sobre o outro por considerá-lo passivos principalmente por
se tratar de crianças. Precisamos formar sujeitos críticos e participante na sociedade.
Historicamente foi um conceito muito presente na nossa sociedade e que provavelmente
deixou marca na formação dos professores. Vale ressaltar, entendemos que as ações movidas
pelas reflexões geram sentimentos de colaboração, de grupo e de parceria, capazes de romper
com conceitos arcaicos e sem fundamentos. Para que inovar nas práticas pedagógicas? O que
pretendemos dizer que se faz necessário uma prática pedagógica inovadora?
[...] pensar na inovação pedagógica como propulsora de processos dialéticos as
praticas humanas as quais considerem analises critico-reflexivas na criação de
solução aos problemas sociais e, nas perspectivas para o presente e futuro dos
alunos, especialmente aos Sujeitos da Rede Publica de Ensino (HETKOWSKI,

2014, p. ).
Identificamos através das palavras da autora práticas pedagógicas que levem a todos
envolvidos na Educação Infantil a refletir de maneira crítica. A buscar solucionar problemas
que acometem no cotidiano escolar. Motivar os professores ao interesse em obter mudanças
que possibilitem inúmeras tentativas que sinalizem mais proximidade na relação com a
criança, a fim de que suas práticas pedagógica inovadoras, com o passar do tempo, ganhem
raízes profundas e longas.
De acordo com Carbonell (2002), inovar significa um conjunto de interrupções ou de
intervenções, ideias e processos, que a partir da intencionalidade, tratam a partir de reflexões
alterar atitudes, culturas, ideias, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas de maneira
intencional. Não se trata de uma mera modernização na escola como aquisição de ferramentas
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tecnológicas ou organizar jardins entorno, realizar oficinas; podemos considerar que essas são
mudanças externas.
A inovação busca a partir do revigoramento de novos programas e projetos, materiais
curriculares, estratégias de ensino e aprendizagem, modelos didáticos. Não há como negar que
de diversas outras maneiras as pedagogias inovadoras trata de formar e administrar o
currículo, as relações em sala de aula, concepções de que as práticas pedagógicas só
ocorreram se houver colaboração e o espaço escolar, para assim buscar mergulhar nos
conhecimentos dentro dos contexto das crianças. Nesse sentido, visamos uma nova formação
compreensiva e integral, focando na democracia atraente e estimulante, sendo possível a partir
práticas pedagógicas apresentadas pelas crianças no espaço escolar, podendo ser considerada
como inovação.
Segundo Carbonell (2002) um projeto educativo inovador deve contar com uma
autonomia inovadora dividida com a diversidade e a criatividade pedagógica. Essa autonomia
possibilita que o professor possa intervir, estruturar e elaborar baseado nos seus critérios
como, a realidade da sua turma. Entretanto, também será preciso obter uma visão ampla de
acolhimento e de parceria com a comunidade escolar e local.
Precisamos dizer que não é tão fácil tornar-se autônomo e inovador, mesmo levando
em consideração a criatividade e a flexibilidade que compõem o espaço escolar. É possível
dizer que estaríamos mais próximos da inovação do que distantes, devido às práticas
pedagógicas ocorrerem com situações que exigem flexibilidade e autonomia, mesmo que essa
autonomia não seja na totalidade, mas em alguns momentos se faz presente no cotidiano
escolar ora apresentada pelas crianças ora pelos professores e ora com os dois sujeitos.
Uma perspectiva de mudança para adquirir a inovação na escola é denominada de
“Nova Pedagogia”. Vale salientar que só será adquirida a partir da luta dos professores no
intuito de ocorrer mudanças legislativas, e assim haver algum rompimento como a rigidez e
burocracia escolar (CARBONELL, 2002). Enquanto a pedagogia não for prioridade será
quase impossível aprender a ser.
Para Blengini (2011) as práticas pedagógicas inovadoras devem considerar os
conhecimentos dos alunos e poder ajudar a relacionar o que vão aprender no espaço escolar
com o que vivenciam onde moram. É preciso romper com a ideia de que só o professor sabe
fazer, questionar e elaborar. Precisamos da ajuda dos alunos para que o ensino tenha eficácia,
para que as práticas pedagógicas de fato aconteçam, de nada adianta as práticas cotidianas
sem relevância para os sujeitos em questão.
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Quando tratamos da relevância nas práticas pedagógicas, trazemos o sentido de que
houve uma elaboração para desenvolver atividades no contexto escolar, portanto é preciso
muito cuidado para que essas práticas sejam de interesses dos alunos. Muitas vezes cumprir
uma rotina sem impacto, não se consegue retratar a realidade da criança por compor inúmeros
elementos burocráticos que não traduzem o simples vivenciado em seu dia a dia.
A pedagogia, de alguma forma, nos ensina a reconhecer na criança sua essência
enquanto sujeito que se encontra em estágios referentes a sua idade. Cumpre dizer que não
sabemos explicar as causas do afastamento das práticas pedagógicas, sem que percebamos a
causa do afastamento ao desenvolver as práticas cotidianas, gerando um distanciamento da
criança para professor.
Quando usamos o termo “afastamento” aproveitamos para esclarecer que não se trata
da ação corporal e afetiva entre criança e adulto e vice e versa, mas sim das práticas
pedagógicas desenvolvidas no cotidiano escolar. As atividades desenvolvida,s no cotidiano
escolar, muitas vezes, conseguem traduzir o nível de compreensão inserida no contexto
escolar sobre a criança.
Precisamos enquanto professores atentarmos ao que as crianças falam e fazem, são
pistas de grande significados e norteadoras para as práticas pedagógicas inovadoras. São as
crianças quem direcionam o desenvolvimento das práticas, gerando inspiração para adquirir
informações no contexto escolar. A inovação vem desse olhar diferenciado que busca através
do ouvir um salto para a inovação pedagógica.
Os professores vivenciam, todos os dias em seu campo de trabalho, uma riqueza de
dados valiosos. A escola é um espaço físico de conhecimento, construção, produção,
socialização, humanidade, solidariedade, conflitos, erros, acertos, tentativas e diálogos, todos
os envolvidos são responsáveis por tudo que foi construído e pelo que será desenvolvido, por
éser um espaço dinâmico de informações. Observamos que é gerada uma cultura local muito
rica, possibilitando avanços expressivos no que se refere as práticas pedagógicas inovadoras,
conseguindo, assim, apresentar várias vertentes para estudos a partir das características local.
Os atores transformam o espaço escolar tanto de forma subjetiva como de forma coletiva,
causando um perfil próprio e único.
A ação pertence aos agentes, a prática pertence ao âmbito social do social, é cultura
objetivada que, após ter sido acumulada, aparece como algo dado aos sujeitos, como
um legado imposto aos mesmo. [...]
A análise da prática como reificação social das ações conduz a consideração de que,
uma vez que se parte de uma determinada prática consolidada como produto humano, a
ação individual e coletiva é a possibilidade dialeticamente configurada pela iniciativa e
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pela capacidade dos sujeitos, jogando no terreno dos limites, sempre flexíveis, do
habitus e da institucionalização (SACRISTAN, 1999, p. 74).

Os sujeitos conseguem transformar o que estava no campo abstrato em concreto
através das relações existentes no espaço escolar, isso faz parte da dinâmica dos atores dessa
ação através da socialização. Quanto às práticas pedagógicas, cabe ao espaço escolar
proporcionar a conquista dos objetivos através de mobilização de todos os envolvidos.
Sabemos que a prática é social e histórica, mas só será compreendida por todos se fizerem
parte do processo como protagonistas. A criança precisa querer participar do que o professor
entende que é bom para ela, mas para atingir a entendimento do que as crianças desejam,
exigirá diálogo e observação.
Segundo Hetkowski (2014), a escola é um espaço de criatividade e afetividade,
sinaliza que é possível discutir através de parcerias sobre as práticas pedagógicas enraizadas e
instituídas nas escolas, após essa sensibilização apresentar maneiras de romper com as
práticas instituídas. Sabemos que é preciso algumas rupturas nas práticas pedagógicas, apesar
de considerarmos que existe um manancial de dados construídos a partir das vivencias
pedagógicas. A ruptura é importante para que assim possibilitem olhar o que produzem e
como produzem.
Esse distanciamento o qual chamamos de ruptura é de grande importância para
avançar nas práticas pedagógicas inovadora. É um exercício que exige uma certa disciplina
dos atores, mas em troca terão a conquista da reflexão atrelada a ação. Isso acontece de dentro
para fora, para só, assim, adequar o planejamento e o projeto. Entendemos que a inovação faz
parte do contexto escolar por considerar toda complexidade encontrada em um espaço físico
composto de diferentes olhares e de diferentes lugares, unidos em alguns metros quadrados
para assim, ora juntos, ora separados, inventar coisas novas, pistas novas sobre os mesmos
assuntos ou até diferentes assuntos.
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CAPÍTULO III. DESENHANDO OS CAMINHOS DA PESQUISA PARTICIPANTE:
EU VOU, EU VOU, CAMINHAR AGORA EU VOU

Neste capítulo, apresentamos, detalhadamente, a abordagem de pesquisa e o seu
desdobramento. Delineamos a abordagem de pesquisa e descrevemos minuciosamente o lócus
e os participantes da pesquisa, a seleção, aplicação dos instrumentos de coleta de dados e os
métodos de análise e interpretação dos mesmos.
Os debates e as produções acadêmicas dos últimos anos, sobre as pesquisas em
educação, têm demonstrado que a construção do conhecimento envolve, particularmente, a
colaboração ativa do sujeito na sua constituição social, histórica, educativa, psicológica e
humana. Pesquisa que propõe a criação de espaços de narrativa entre crianças com a
participação do adulto-pesquisador, demanda partir do pressuposto de que a criança é sujeito
em interação com o meio. Sujeito que se apropria da realidade em que está imerso, mas
também contribui com seu olhar e sua forma para o entendimento desta realidade.
Nessa perspectiva, a pesquisa participante colaborativa, uma vez que busca “a
participação da comunidade escolar na análise da própria realidade, para promover a
transformação social para o benefício dos participantes na pesquisa” (GROSSI, apud
MAGALHÃES, BELTRAME, QUINTO, 1988, p. 9).
Brandão (1984), explica que esse tipo de pesquisa caracteriza-se por sua ação
educativa de investigação e ação social com o objetivo de promover a participação social para
a melhoria da realidade dos participantes da observação. Dessa forma, essa averiguação
apresenta um enfoque no meio social ao qual se procura a participação da comunidade na
análise de sua própria realidade.
No caminhar da investigação, gestores, coordenadores, funcionários, professores e
alunos envolvidos na comunidade escolar forneceram, diferentes formas de contribuições a
esse estudo. Do ponto de vista científico, Brandão (2007) considera a pesquisa como sendo
metodológica e técnica, o que vem favorecer uma pesquisa social, sem exageros durante a
observação, elaboração dos dados e experimentação. É possível também avançar na
flexibilidade, na concepção e no aplicar da própria investigação.
Para esse autor, a pesquisa participante tem vários pontos favoráveis e um deles é não
deixar suas investigações aos aspectos acadêmicos e burocráticos, da maioria das
investigações convencionais, onde as pessoas tenham algo a “dizer” e a “fazer”. Alerta ao
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dizer que não se trata de levantamento de dados ou de relatórios a serem arquivados. Com
pesquisa participante, o investigador é um ator na realidade dos fatos identificados ao
observar, levando a resultados que sirvam de reflexão e entender que mudança não é uma
tarefa fácil, mas as reflexões ajudarão nas ações de sala.
Pelo exposto é possível afirmar que a pesquisa participante colaborativa adquire
conhecimento a partir das práticas, mas também é intensa de subjetividade. Chama atenção ao
afirmar que é preciso transpor a pesquisa da teoria para a prática, na intenção de torná-la
melhor. Através dessa abordagem foi possível um aprofundamento sobre o fenômeno, a partir
da observação e inserção no campo, avançar nos estudos sobre diversos grupos sociais.
A pesquisa participante proporciona uma inserção do pesquisador no campo, a fim de
que ocorram avanços nas descobertas sobre objeto de estudo. Disponibiliza vários níveis de
imersão, gerando sensibilidade, possibilitando um envolvimento muitas vezes mais intenso.
Brandão (2017), afirma que a pesquisa de campo é uma vivência, mais do que a ação
científica vai além, por possibilitar interação, trocas de conhecimentos e experiências. Uma
das características da pesquisa participante é o fato de se preocupar mais com o processo do
que com o resultado, gerando uma necessidade de compreender de que forma ocorre a
construção simbólica na criança e sua relação com o espaço.
Assim, procuramos compreender de forma holística e dinâmica o objeto de estudo a
partir dos fenômenos estudados. Levamos em consideração o quadro teórico a partir da
definição da problemática e a abordagem, considerando as atitudes das crianças nas interações
socioespaciais: interpretativa-qualitativa (ALVES-MAZZOTTI, 2008). Isso está ancorado nos
pressupostos da pesquisa bibliográfica que, segundo Lima e Mioto (2007), possui o potencial
de aprofundar os sentidos em torno das representações simbólicas como mediadora dessas
interações no processo de construção do conhecimento na educação infantil.
Nesse sentido, possibilitou o avanço nas pesquisas em representações e educação,
particularmente na busca da separação da relação semântica de oposição de significado entre
sujeito-objeto”,

“sujeito-mundo”,

“sujeito-sociedade”,

“significante-significado”,

“concepções-ações” e “concepções-construções” (RANGEL, 1998). Considerando esses
pressupostos: o tema que em tese, pode ser considerado um estudo significativo em função da
construção do saber complexo.
Assim, a partir do conhecimento teórico sobre construção simbólica, este estudo é
caracterizado pela intenção de conhecer, compreender e explicar as interações socioespaciais
de crianças em situações de rotina pedagógica na Educação Infantil. Identificamos avanços ao
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perceber a importância da interação socioespaciais, considerando que é de fundamental
importância para crianças de EI e a falta de espaços adequados acaba interferindo no
desenvolvimento integral. Após a discussão epistemológica que delineia a abordagem da
pesquisa, foi descrito sobre os passos da investigação na seguinte ordem: lócus da pesquisa;
seleção dos participantes; aplicação dos instrumentos de coleta de dados e análise e
interpretação dos mesmos.
3.1 LÓCUS DA PESQUISA
Segundo Correia (2016), a escola como instituição social e formativa é a mobilização
entre o conhecimento, historicamente, produzido na sociedade e os sujeitos que estão imersos
no processo de aprendizagem. As relações instituídas a partir do lugar, os fazeres de seus
profissionais docentes, as experiências e vivências dos discentes e a participação da
comunidade na gestão e manutenção da escola, fazem do âmbito escolar um lugar fértil e
favorável para a realização de pesquisa para a melhoria da qualidade do ensino. Assim,
descrevemos nesse tópico a relação existente entre a escola, professores e comunidade em que
a escola está inserida, lócus e sujeitos desta pesquisa, “porque é verdade que o lugar faz o elo”
(BIÃO, 2009, p. 23).
A pesquisa foi realizada com os professores e alunos da Escola Municipal Alto da
Cachoeirinha Nelson Maleiro que fica localizada na Estrada da Cachoeirinha, Bairro Cabula
VI, Salvador – BA, faz parte da GRE- Gerencia Regional de Educação/bairro, modalidades de
Educação Infantil, Fundamental I e, no noturno, o Ensino de Jovens e Adultos (EJA) níveis de
ensino. Justificamos a escolha da escola pela pesquisadora por trabalhar com EI, pela
acessibilidade. Assim, essa escola tem uma gestora e duas vices-gestoras, duas coordenadoras,
8 professores, 16 funcionários, e 686 alunos (turnos matutino e vespertino, tabela 1).
Educação Infantil

Ensino Fundamental I

Educação Infantil

Ensino Fundamental I

Matutino

Matutino

Vespertino

Vespertino

114 crianças

229 crianças

117 crianças

226 crianças

Total

686

Tabela 1: Distribuição das turmas da E. M. Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro.
Fonte: Direção da Escola Municipal da Cachoeirinha 15a Nelson Maleiro, 2016.

15

A Escola Municipal Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro, funciona os três turnos: matutino, vespertino e noturno. O
Noturno com o público alvo: jovens e adultos não foram apresentados no quadro, pois se focou nos turnos que trabalham com
EI.
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A tabela 1 representa a quantidade de crianças por turno e por seguimento. Quanto ao
Ensino Fundamental I (EF I), são 229 crianças no turno matutino e 226 no vespertino
somando um total de 455 alunos. No EFI, as turmas de 1º e 2º anos têm em média vinte e
cinco alunos por turma, possui uma faixa etária de seis a quinze anos e de 3º, 4º e 5º anos são
de trinta a trinta e cinco alunos, na faixa etária de sete a quinze anos.
O total do segmento da Educação Infantil é de 231 crianças, distribuídas em quatro
turmas em cada turno, comportando em cada sala de aula em torno de 22 crianças. Vale
lembrar

que

são

crianças

dos

Grupos-4

(matutino/vespertino)

e

Grupos-5

(matutino/vespertino). Cabe dizer que são cinco professoras denominadas regentes, sendo três
professoras com carga horária de 40 horas e duas regentes com 20 horas e duas professoras
substitutas com carga horária de 40 horas.
No tocante ao espaço escolar, possui doze salas, sendo no primeiro andar, distribuídas
no corredor, situado no térreo e no subsolo. Situam-se quatro salas de aula para a EI, por
turno, uma área livre para recreação, oito banheiros, um refeitório, uma rampa de acesso que
facilita a mobilidade de cadeirantes e deficientes visuais e elevador. No subsolo, está
localizado o teatro para atividades que envolvam apresentações das turmas nas culminâncias
de projetos.
Sobre a estrutura física da escola, verificamos a necessidade de uma breve descrição e
ilustração da mesma, pois permite melhor compreensão dos resultados encontrados nesse
estudo. Isto significa dizer, um entendimento mais amplo entre as interações socioespaciais da
criança: localização, frequentação, mobilidade, referenciais, fluxos e territórios de apropriação
nos diferentes lugares da escola.
Cumpre dizer que é necessário descrever esses lugares no espaço escolar: área livre,
corredor do térreo, salas de aula, cozinha, refeitório, escada de acesso para 1º andar, rampa de
acesso ao 1º andar, corredor e parapeito do 1º andar e banheiro, apontando os entraves no
processo de construção simbólica da criança, apresentados na análise e interpretação. Esses
apontamentos serão retomados de forma articulada entre a videogravação e a discussão com
as professoras.
A figura 1 ilustra respectivamente a área de recreação, o lugar onde as crianças
esporadicamente brincam. Ela é bem ampla, mas não possui nenhuma cobertura para proteção
do sol e da chuva. As crianças do Ensino Fundamental I têm durante os turnos matutino e
vespertino aulas de Educação Física, dificultando o acesso das crianças da EI
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Figura 1: Área Livre E. M. Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro.
Fonte: Pesquisa de campo, 2016.

A figura 2 ilustra o corredor térreo que dá acesso às salas de aula de EI e na parte
externa de cada sala de aula, as professoras expõe algumas atividades que as crianças
desenvolvem. É possível visualizar a faixa para crianças ou adultos com deficiência visual,
possibilitando a esses, a autonomia do acesso ao espaço físico.

Figura 2: Corredor do Térreo, E. M. Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro.
Fonte: Pesquisa de campo, 2016.

A figura 3 representa uma das salas de aula, observamos que o mobiliário está
disposto de maneira a entender que o espaço escola esta arrumado para os sujeitos-alunos e
não para o sujeitos-crianças, a organização de um espaço físico, apresenta algumas
características. É uma sala ampla, que possui janelas grandes, possibilitando uma maior
claridade e com ventiladores para auxiliar na climatização.
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Foto 3: Sala de aula do Grupo- 5A, matutino. E. M. Alto da Cachoeirinha Nelson
Maleiro.
Fonte: Pesquisa de campo, 2016.

Esta figura 4 representa a cozinha e o refeitório da escola. Na primeira, percebemos
que a janela e a bancada possibilitam o acesso das crianças. Entendemos que a bancada
permite o desenvolvimento da autonomia das crianças ao escolher seus alimentos e dirigiremse até o refeitório.

Figura 4: Cozinha, E. M. Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro.
Fonte: Pesquisa de campo, 2016.

A figura 5 ilustra o lugar onde as crianças fazem suas refeições. Ele dispõe de
dezesseis bancadas e oito mesas tendo capacidade para as crianças dos grupos dos turnos
matutino e vespertino. É possível perceber pontos positivos e negativos no processo de
interação socioespacial. Esse espaço possibilita um maior intercâmbio entre eles e com as
crianças de outros grupos, podendo favorecer no desenvolvimento da autonomia ao escolher
os alimentos que desejam inserir em seu prato.
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Figura 5: Refeitório, E. M. Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro.
Fonte: Pesquisa de campo, 2016.

A figuras 6 representa a escada de acesso para o 1º andar e térreo. É uma escada com
números de degraus extensos, mas que disponibiliza altura e comprimento consideradas
ideais, possui também corrimãos, sendo também bem iluminada.

Figura 6: Escadas para acesso ao 1º andar, E. M. Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro.
Fonte: Pesquisa de campo, 2016

As figura 7 representa a rampa de acesso para o 1º andar e térreo, é longa, há também
corrimãos, sendo bem iluminada, mas não possui cobertura que vise tempos chuvosos.
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Figura 7: Rampa de acesso ao 1º andar, E. M. Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro.
Fonte: Pesquisa de campo, 2016.

A figura 8 que ilustra o corredor do 1º andar e o parapeito. Quanto à questão da
segurança, verificamos que possui extintor de incêndio, mas em relação aos parapeitos não
possuem tela de proteção.

Figura 8: Corredor do 1º andar e parapeito, E. M. Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro.
Fonte: Pesquisa de campo, 2016.

A figura 9 é possível perceber um espaço dentro do banheiro, onde os mobiliários
foram adaptados, respeitando a altura das crianças, considerando a construção da autonomia e
da higiene pessoal das mesmas. Dispõe de claridade, um tamanho agradável e contem quatro
sanitários, quatro pias e quatro espelhos, individualizados, também dispõe de sanitário
específico para portadores de deficiências físicas e banheiro dos meninos, pois esse
apresentado é o das meninas e há ainda o banheiro dos adultos.
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Figura 9: Banheiro, E. M. Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro.
Fonte: Pesquisa de campo, 2016.

A escola tem uma característica de grande porte, conseguindo disponibilizar salas com
tamanhos agradáveis e disponibilidade de claridade, podendo contribuir para que a sala de
aula agrupe algumas características que dispensem um certo conforto.
3.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA: PROFESSORAS E CRIANÇAS DA EI
Os participantes da pesquisa foram 44 crianças, de ambos os sexos, e de faixa etária de
5 a 6 anos, dos Grupos 5A e 5D, respectivamente dos turnos matutino e vespertino.
Participaram também oito professoras da EI. Para a escolha desses Grupos, consideramos que
a escola tem na EI, dez grupos funcionando cinco no matutino e cinco no vespertino, com
crianças na faixa etária de 3 a 6 anos. Assim, selecionamos todas as crianças inseridas nesses
grupos, com faixa etária entre 5 a 6 anos, pois segundo Piaget (2014) e Bomfim (2004) elas
estão no estágio operatório e são capazes de:


interpretar a evolução das noções de tempo e espaço, por meio da localização e da
representação sensório-motora; dos lugares de frequentação, da apropriação do
território, da mobilidade, dos referenciais e do fluxo

 apresentar e desenvolver um pensamento lógico, estão subordinadas aos fatores de
interações sociais e de se comunicar umas com as outras;
 expressar uma linguagem infantil que vincula o simbólico e a realidade imediata nas
imitações, nas brincadeiras e na imaginação.
 perceber, sentir é representar objetos ausentes, desenvolvendo o sistema simbólico e
adquirindo diferentes concepções socioespaciais importantes na construção de sua
identidade.
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Para a seleção dos professores, consideraremos aqueles que fossem informantes em
potencial, que atuam na EI; portanto, dos 21 professores, 13 são do Ensino Fundamental e 08
da EI.
3.3 SELEÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Vimos que nos estudos sobre representações, vários instrumentos de coletas de dados
são utilizados: questionários, entrevistas, grupo focal, vídeos, entre outros. Pesquisadores que
trabalham, particularmente, com questões da percepção representações do espaço precisam
estar conscientes das diferentes abordagens, dos procedimentos metodológicos e do caráter
interdisciplinar do assunto. Como a representação compreende a subjetividade do olhar e do
sentir dos indivíduos e dos grupos com todos os seus valores, atitudes e preferências, é
preciso elaborar estratégias específicas para tornar visíveis esses pensamentos, opiniões e
sentimentos sobre as realidades representadas e percebidas e os mundos imaginados segundo
essa pesquisa, o referencial teórico e o tipo de amostragem.
O modelo de investigação utilizado foi do tipo exploratório-descritivo, onde
utilizamos a videogravação com as crianças em situação de rotina pedagógica, no grupo focal
com entrevista não estruturada com as professoras. Salientamos que, embora não se constituiu
como corpus de análise, empregamos o plano de rotina pedagógica para auxiliar no processo
de análise do discurso dos professores em relação a videogravação.
3.3.1 Registros Videográficos
Pudemos observar nas videogravações, que a elaboração de procedimentos
metodológicos mais pertinentes à pesquisa com crianças, permite estabelecer uma dinâmica,
revelando certos eventos e situações do espaço, do ambiente e das relações, que não podem
ser considerados, em outros instrumentos: entrevista, desenhos, fotografias e questionários.
Nesse sentido, os videogravações têm sido utilizados como um meio que permite elaborar
uma leitura interpretativa do universo construído e compartilhado pelos sujeitos no seu
cotidiano.
Esse instrumento baseado na metodologia de Carvalho, Alves e Gomes (2005),
videogravação contribui para melhorar a precisão ou coerência com que o observador
apreende o fenômeno, uma vez que permite a exposição repetida do observador a mesma
ocorrência do observado, como ampliando a possibilidade de o observador repensar o
observado, assim, amplifica sua capacidade de análise. Ao preservar o fenômeno no tempo,
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mesmo com redução de informação sensorial, o videogravação economiza tempo de coleta de
dados e propicia maior tempo de reflexão.
Assim, esse instrumento foi escolhido pela possibilidade de se aproximar, através da
filmagem das interações socioespaciais, situações de vivências entre as crianças, entre
crianças e adultos, entre crianças e objetos no contexto educacional pedagógico do espaço
escolar/EI, sem a perda de detalhes que outras metodologias poderiam deixar de registrar.
3.3.2 Entrevistas com Grupo Focal
A técnica do grupo focal, segundo Cavazza (2005), consiste em uma entrevista não
estruturada aplicada em um grupo sobre um tema preciso (focus), assim os participantes serão
convidados a intervir na discussão, exprimindo o seu ponto de vista, estimulados por um
integrante do grupo de pesquisa. Deste modo, utilizamos os registros fílmicos observados e
transcritos, para reflexão e discussão sobre a construção simbólica da criança e as ações dos
professores das professoras envolvidas nas rotinas pedagógicas. Ainda usamos a entrevista
focada em temas com um roteiro elaborado.
3.4 ETAPAS DO ESTUDO E MÉTODOS DE APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE
COLETA E ANÁLISE DOS DADOS
O estudo foi dividido em três etapas. Na 1ª, após seleção e identificação da escola, nos
reunimos para o primeiro encontro que aconteceu em março de 2015, com o grupo gestor para
apresentação do projeto de pesquisa, a fim de obter autorização para execução do mesmo. Na
2ª etapa, nos reunimos em março de 2016, com os professores selecionados e apresentamos a
equipe executora, bem como o projeto, e em seguida à formação de vínculo, por meio de
dinâmicas de grupo, estabelecendo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
(apêndice B) para os responsáveis dos alunos. Na 3ª etapa, que ocorreu em novembro de
2016, aplicamos os instrumentos de coleta de dados, descritos através dos procedimentos de
acordo com os objetivos propostos nesse estudo.
O trabalho de coleta de dados se dividiu em três momentos. O 1º, de caráter
exploratório, realizada no primeiro semestre de 2016, após apresentação do projeto de
pesquisa à escola de EI e EF1, efetivada a partir do registro em vídeo do Grupo 5A, no turno
vespertino. Esta coleta se constituiu em duas sessões de adaptação com o equipamento e três
períodos ininterruptos de quatro horas de gravação consecutivas, compreendendo as
atividades realizadas pelas crianças e adultos no tempo/espaço da escola/EI.
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Os registros fílmicos realizados nesta etapa tiveram a necessidade de aproximação
mais direta com a realidade, no sentido de buscar subsídios para a sistematização e
planejamento das filmagens posteriores. A videogravação serviu para identificarmos a
construção simbólica da criança e as ações dos professores envolvidos nas rotinas
pedagógicas. O planejamento do roteiro das gravações foi subsidiado pelos dados coletados
no estudo exploratório e a partir da organização da rotina pedagógica fixada pela escola de
EI/EF1. Estes dados, organizados e sistematizados, tornaram-se a base dos passos a serem
seguidos no decorrer das gravações. O roteiro obedeceu à sequência cronológica da rotina,
seguindo todos os passos que ocorrem ao longo do dia: entrada das crianças; espera pela hora
de entrar na sala; entrada na sala; roda; atividade pedagógica; lanche; recreação; atividade
direcionada; atividade livre e espera pelos pais.
Após a adaptação, os participantes dos grupos 5D e 5A, possuindo 22 crianças por
grupo foram filmados em contexto educativo, por meio de duas sessões com duração média
de 25 minutos por grupo, para ambiente externo e interno da instituição, com foco aleatório de
5 minutos por sujeito, nos horários destinados a rotina pedagógica em cada uma delas.
HORÁRIO SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

08:00 às 8:15

Acolhida
Roda
de
Acolhimento
(com Texto)
Ativ. 1
Cultura
e
Natureza
Ativ. 2
Movimento
ou
Artes
Lanche

Acolhida
Roda
de
Acolhimento
(com Literatura)
Linguagem

Acolhida
Roda
de
Acolhimento (com
Texto)
Linguagem

Acolhida
Roda
de
Acolhimento (com
Literatura)
Linguagem

Matemática

Cultura e Natureza

Matemática

Lanche

Lanche

Lanche

Atividade Livre/
Projeto (Música
Da Bahia)
Literatura
brincadeira livre
saída

Artes

Música

Artes

Movimentos
brincadeira livre
saída

Literatura
Brincadeira
livre
saída

Movimento
Brincadeira
livre
saída

8:15 às 9:00

9:00 às 10:00

Acolhida
Roda
Acolhimento

de

Atividade
I
Projeto (Música
Da Bahia)
Ativ.
2
Movimento

10:00 às
10:30
10:30 às 11:00

Lanche

11:00 às 11:30
11:30 às 12:00

Literatura
brincadeira livre
saída

Ativ. 3
Artes

Quadro1: Rotina da turma da E. M. Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro/ G-5A.
Fonte: Direção da Escola Municipal da Cachoeirinha Nelson Maleiro, 2016.

O quadro 1 demonstra a rotina pedagógica e obedecemos aos registros pela hora de
entrar na sala 5A, das 8:00h até a saída às 12:00h; hora do acolhimento 8:00h até às 8:15; das
8:15 até às 9:30 momento da rodinha, hora do movimento 9:30 às 10:00h (brincadeiras); hora
do lanche, das 10:00h até às 10:30; hora da atividade pedagógica, das 10:30 às 11:30
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(atividades de artes e literatura); hora da brincadeira livre ate o horário de saída 11:30 às
12:00h.

ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL TURNO VESPERTINO – GRUPO 5D
HORÁRIO
13:00
às
13:30

SEGUNDA
Acolhida
Roda
de
Acolhimento

13:30 às
14:30

Atividade
I
Projeto
(Música
da
Bahia)
Ativ.
2
Movimento

14:30
às
15:00
15:00
às
15:30
15:30
às
16:00
16:00
às
16:30
16:30
às
17:00

Lanche

Ativ. 3
Artes
Literatura

brincadeira
livre
saída

TERÇA
Acolhida
Roda
Acolhimento
(com Texto)
Ativ. 1
Cultura
Natureza

QUARTA
Acolhida
Roda
de
Acolhimento
(com Literatura)
Linguagem

QUINTA
Acolhida
Roda de Acolhimento
(com Texto)
Linguagem

SEXTA
Acolhida
Roda
de
Acolhimento
(com Literatura)
Linguagem

Matemática

Cultura e Natureza

Matemática

Lanche

Lanche

Lanche

Atividade Livre/
Projeto (Música
Da Bahia)
Literatura

Artes

Música

Artes

Movimentos

Literatura

Movimento

brincadeira livre
saída

brincadeira livre
saída

Brincadeira
livre
saída

Brincadeira
livre/saída

Ativ. 2
Movimento
Artes
Lanche

de

e

ou

Quadro 2: Rotina da turma da E. M. Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro/ G-5D.
Fonte: Direção da Escola Municipal da Cachoeirinha Nelson Maleiro, 2016.

Utilizamos a mesma lógica para os registros da 5D, como demonstra o quadro 2. Pela
hora de entrar na sala, das 13:30 e saída às 17:00h; hora da chegada 13:00h até às 13:15; das
13:15 até às 14:30 momento da rodinha (inclui diálogo, conversas sobre projeto e
apresentação da rotina do dia); hora do movimento 14:30 às 15:00h (brincadeiras); hora do
lanche, das 15:00h até às 15:30; hora da atividade pedagógica, das 15:30 às 16:30 (atividades
de artes e literatura); hora da brincadeira livre ate o horário de saída 16:30 às 17:00h.
O grupo focal desenvolvido no 2º e 3º momentos. No 2º, tivemos oportunidade de
discutir sobre o tema das representações socioespaciais infantis e aplicação do questionário
para apreensão do perfil das professoras e informações sobre a visualização do registro
fílmico (apêndice C). Finalmente, no 3ºmomento, fizemos cinco questões sobre: conceito de
práticas pedagógicas inovadoras, percepção do currículo escolar da EI, mudança na sua rotina
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pedagógica após visualização do videografia, relação entre crianças da comunidade do
entorno da escola e sua construção simbólica e sugestões de práticas pedagógicas inovadoras.
3.4.1 Categorias e Processo de Analise dos Registros Fílmicos e Grupo Focal
Os episódios de interações sociespaciais foram analisados a partir de algumas
categorias definidas a priori pela obra de Piaget (1970) em Epistemologia Genetica, que são:
1) Faixa etária: crianças de 5 a 6 anos envolvidas no episódio.
2) Gênero: o sexo dos sujeitos envolvidos: a) masculino: quando a interação ocorre
somente entre sujeitos do sexo masculino; b) feminino: quando a interação ocorre somente
entre sujeitos do sexo feminino; c) misto: quando a interação ocorre entre sujeitos do sexo
masculino e do feminino.
3) Composição Grupal: número de sujeitos envolvidos nas interações criança/criança;
criança/adulto criança/espaço e criança/criança/espaço;
4) Tipo de interações interpessoais; a) imaginário-transcende o limite da realidade,
ocorrendo dentro do contexto da fantasia. É aquela interação em que há a materialização do
simbólico por meio da substituição/transformação de um objeto por outro ou de uma pessoa
por uma personagem, com a qual a criança utiliza sua criatividade e sua imaginação; b)
afetiva, com a finalidade de representar um cuidado com o outro, alimentar através de gesto
representativo, como também vestir, pentear e ajudar. Pode ser também aquela brincadeira em
que as crianças assumem papéis típicos de cuidadores ou alvos de cuidado, como, por
exemplo, mamãe/filhinha e médico/paciente.
De acordo com (Carvalho, 1999); c) imitação, quando as crianças brincam imitando
papéis sociais estabelecidos, por exemplo, professor, guarda, pai, mãe, filho e quando também
imitam situações da realidade, como mover um helicóptero de brinquedo, sem envolver os
aspectos descritos nas subcategorias cuidar e fantasiar”. 5) Tipo de interações espaciais:
envolvem as categorias citadas, exercidas no espaço, tais que: lugares de frequentação,
apropriação de território, localização de objetos, pontos de referências, mobilidade e fluxo.
Essas interações envolvem movimentos físicos amplos, como também coordenação motora.
Nessas categorias, vale salientar o estilo e o caráter social o modo como os sujeitos interagem
uns com os outros e com o espaço durante a rotina pedagógica:
1) Estilo:
a) solitário: quando as crianças atuam longe umas das outras, concentradas no que
fazem, sem dar atenção ao que as outras crianças estão fazendo;
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b) independente: quando duas ou mais crianças estão atuando próximas umas das
outras, não havendo tentativa de influenciar a atividade do outro;
c) assimétrico: quando duas ou mais crianças estão atuando separadamente, existindo
uma tentativa de estabelecer algum contato entre si, envolvendo ou não um terceiro, adulto, e
existindo uma tentativa de influência recíproca, porém sem complementaridade das ações;
d) complementar: quando duas ou mais crianças estão juntas, havendo influência
recíproca e envolvendo ou não um terceiro; pode também ser um adulto; a ação de uma é
complementada pela ação de outra;
2) Caráter social: abrange uma regulação mútua entre os organismos, estes possuem a
propriedade de regular e de serem regulados pelo seu co-específico;
a) agonístico: tipo de relação em que duas ou mais crianças, independentemente do
contexto educativo, desempenham ações de agressividade, lutas e disputas,
b) pró-social: tipo de relação em que duas ou mais crianças, independentemente do
contexto do educativo, desempenham ações que envolvem amizade, cumplicidade, confiança
e afinidade.
O processo de análise dos registros fílmicos foi realizado a partir das seguintes etapas:
1- observação das filmagens, considerando a organização e ocupação do tempo e do espaço
pelas crianças, suas ações e reações diante das propostas feitas pelos adultos. Este trabalho foi
realizado levando em conta a observação das filmagens de cada dia separadamente. Para a
realização desta etapa, foi necessário observar as mesmas cenas várias vezes, inicialmente
com o objetivo de captar as manifestações das crianças no ambiente, o uso que elas faziam do
tempo e do espaço proposto pelo adulto. No 2º momento, a observação foi direcionada para as
propostas e a forma como eram encaminhadas pelos adultos, os rituais, as regularidades, o
controle sobre as ações e as reações das crianças.
Essa observação era ampliada na medida em que as cenas mostravam os gestos, os
movimentos, as expressões, as manifestações de oposição, de ruptura, de acomodação e de
complementaridade diante do proposto pelo adulto. No 3° momento, foram observados cada
segmento da rotina separadamente: hora da entrada, hora da acolhida quando as crianças
entram na sala de aula escolhem ou ganham algum brinquedo até todos os colegas chegarem,
hora da rodinha e, assim, sucessivamente, com o objetivo de captar a dinâmica própria de
cada um desses momentos.
Depois de observar cada um dos segmentos separadamente, foi necessário ver os
momentos de entrada, lanche, atividade livre, atividade pedagógica e, assim, sucessivamente
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para perceber a constância e a variação de ações e reações, os rituais, os movimentos de
ruptura, de acomodação, de complementaridade, entre outros. 2-Transcrição das filmagens
daquele grupo: iniciou-se a transcrição das cenas, registrando, simultaneamente, o que era
proposto pelo adulto e as ações e reações das crianças expressadas de diferentes formas. A
transcrição ocorreu, seguindo o transcorrer da sequência das atividades diárias. Em seguida,
foi necessário assistir novamente o vídeo, acompanhando a sequência visual com o texto da
transcrição, para que esta fosse o mais fiel possível. 3-Agrupamento das atividades que
compõem a rotina diária dos grupos. Neste momento, a proposta constituiu-se em agrupar os
dados resultantes da observação das cenas de cada atividade individual no decorrer do dia
observado. Esse trabalho resultou em um exercício comparativo entre as diversas atividades
(rodas, lanche, atividade livre, entrada, saída e atividade pedagógica) desenvolvidas nos dias
de filmagens.
A gravação em áudio foi adotada como instrumento para registro de todas as
impressões colhidas durante as reuniões e discussão no grupo focal, envolvendo as
observações da videogravação. Segundo o significado nesta investigação, a gravação foi
transcrita e captados o discursos em consonância com as categorias de análise dos registros
fílmicos, o qual foi tranferido para uma planilha. O conteúdo foi tratado pelo método
estatístico, permitindo a elaboração de tabelas. O conteúdo do grupo focal, dos 2º e 3º
momentos, foram analisados pelo método de análise do conteúdo do discurso Bardin (2009).
No próximo capítulo apresentaremos os resultados da análise e interpretação dos
dados que contribuiu para a Proposta Pedagógica Inovadora na Educação Infantil e o
desenvolvimento da Plataforma Virtual.
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CAPÍTULO IV. INTEGRANDO AS CONSTRUÇÕES SIMBÓLICAS À PROPOSTA
PEDAGÓGICA INOVADORA

Neste capítulo, dialogamos através de uma análise e discussão, as duas etapas dessa
investigação com a finalidade de apreender elementos para a elaboração da PPI e o
desenvolvimento de uma Plataforma Virtual para divulgação desse estudo. Os dados foram
originados da videogravação, registrados em planilha, pela construção de imagens simbólicas
pela criança em rotina pedagógica, deste modo, serviram de base para evidenciar o discurso
coletivo das professoras registrados em áudio e transcritos. Acreditamos que a PPI servirá
como um protocolo que possibilite a orientação de práticas pedagógicas na educação infantil,
respeitando o desenvolvimento integral da criança.
4.1. DESVELANDO OS SÍMBOLOS DA CRIANÇA: O QUE ME DIZEM ESSES
SÍMBOLOS
O processo de análise e discussão dos dados foi realizado a partir da sequenciada
rotina estabelecido na escola de EI, para dar maior visibilidade a mesma. Em cada um dos
segmentos da rotina são contempladas as ações e reações das crianças diante do que lhes é
proposto pelo adulto. A partir das filmagens da rotina, analisamos as categorias propostas
teoricamente neste estudo, selecionamos cenas que foram agrupadas e discutidas com as
professoras no grupo focal. Salientamos que são poucas as diferenças entre comportamentos
de crianças dos Grupos 5A e 5D, entretanto algumas características específicas de cada grupo
foram abordadas como significativas.
Levamos as videogravação para que as professoras de EI tivesse acesso aos registros
fílmicos e através do grupo focal, fomos registrando as falas de cada uma através de áudio e
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de videogravação, a fim de obtermos o mais próximo possível suas representações. Como
estratégia vamos apresentar algumas representações de algumas professoras.
Apresentamos, assim, o momento da acolhida (RP), os registros demonstram que
prevalece o agrupamento de meninas em relação aos meninos. Vale ressaltar que, apenas no
horário das atividades lúdicas as relações interpessoais/mista se evidenciam. Para Finco
(2003), a escola possui forma discreta em manter as diferenças entre os sexos, e assim as
crianças começam a perceber como é agir como menino e como menina. As crianças são
capazes de se relacionar sem a preocupação em entender gênero. Nos dois grupos escolares,
as cenas que evidenciam as interações socioespaciais, mesmo com a presença da professora e
sua marca de intervenção no processo de mediação de atividades pedagógicas, as crianças
assumem uma autonomia em escolherem o seu lugar, seu território, seus objetos e seus
grupos. Para a maioria das professoras essas imagens serviram para justificar que,
geralmente na acolhida elas não ficam quietas em suas cadeiras como estava sendo
apresentado no vídeo ( Shira). Para Motta (2011), as crianças produzem resistência e
liberdade que subvertem a lógica racional da hierarquia.
No momento da rodinha (RP), a composição grupal é solicitada pela professora,
mesas e cadeiras em circulo e se estabelece de forma eufórica: pulos, saltos e rolamento no
chão, onde é perceptível uma maior interação da criança com o espaço e com os outros
sujeitos. Vale salientar, que nessa cena e nesse momento, as atividades propostas pela
professora sofrem ajuda mútuas do grupo de meninas ao contrário dos meninos. Motta (2011),
chama atenção em seus estudos sobre a importância do olhar para o corpo, considerando que
esse é capaz de determinar que tipo de relação ocorre naquele espaço social, havendo uma
capacidade de subversão através de suas ações.
Na discussão com as professoras, sobre esta cena, elas relatam que reconhecem a
importância do jogo para as crianças de EI, mas na rotina pedagógica ele acaba sendo
substituído por atividades escritas. Elas também reconhecem que as crianças aprendem
brincando, mas percebemos que existe uma necessidade do aprendizado mensuravel, talvez
para servir como prova do seu desempenho na sala de aula, por isso há os resultados no papel
como: escrever e ler o nome, circular letras dentro de um determinado contexto e ler. Ainda,
reclamam da falta de espaço físico para designar os cantinhos para as crianças, o que não
interfere no processo da sua construção simbólica, pois a maioria afirma que na sua rotina
pedagógica as crianças apresentam através das ações.
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As crianças estão brincando com as bolinhas de piscina plástica e fiquei preocupada
com que rumo a brincadeira poderia tomar, quando uma das bolas pegou em mim,
em seguida devolvi às crianças, eles demonstraram satisfação e jogaram mais bolas
em mim. Como forma de convidar a me envolver no contexto e foi o que fiz, depois
comecei a pensar como foi importante aquele momento para todo o grupo. A escola
faz ações voltadas para o brincar, mas é preciso uma sensibilização maior para que
ocorra por mais tempo” (LULUZINHA, 2016).

No horário do lanche (RP), as cenas evidenciam interação entre as crianças e alguns
adultos que ficam nesse espaço. A observação dos adultos, professores e agentes de educação,
acontece de forma passiva sem uma interação educativa. De acordo com o DCNEI (2013, p.
91), as práticas pedagógicas precisam ocorrer de maneira integral, tanto no ato de alimentar,
no ato de tomar banho e no ato de trocar fralda, isso precisa ocorrer não somente pelo fato de
ser um respeito ao direito das crianças, mas por se tratar também de fazê-las se apropriar da
sua cultura por meio de experiência corporal. É possível pensar que os adultos entendam que
as atividades pedagógicas se manifestem, apenas, em sala. Isso se constitui num equivoco.
Nas cenas, nos diversos momentos da rotina pedagógica, é possível perceber que o
estilo e caráter social revelam que as crianças demonstram independência/autonomia na
medida em que duas ou mais crianças não tentam influenciar nas atividades do colega, ou
mesmo na rodinha, onde duas ou mais crianças ou adulto estão juntas e as relações
interpessoais se desenvolvem harmonicamente. Para as professoras, estas relações
interpessoais estão associadas às relações interespaciais e explicam que o espaço físico
escolar tem uma influência significativa nessas relações. Por exemplo: “ a área livre que tem
na escola precisar dividir com EI e EF1 e isso dificulta. Outra situação que impede o acesso
das crianças é não ter cobertura na área, deixando todos vulneráveis ao sol e chuva”
(LULUZINHA).
Para Carbonell (2002), desenvolver proposta pedagógica inovadora necessita de
espaços físicos, simbólicos, mentais e afetivos e que por si só possa estimular a criança a
utilizá-lo. Prédios mais confortáveis, agradáveis e educadamente mais funcionais. O autor
também destaca a importância de aulas fora da classe, assim como é o desejo da professora
Chiquinha, mas não pôde ser concretizado devido à falta de sombra no pátio.
O discurso de “Luluzinha” significa que elas reconheceram que agregar EI no mesmo
espaço físico do Ensino Fundamental I, gera um sentimento de cobrança nas professoras e
pelas próprias professoras, no sentindo de buscar priorizar o letramento, mais que o jogo, no
intuito de fazer a criança chegar no EF1, lendo e escrevendo. Acabam exigindo-se mais, pois
a realidade do 1° ano do EF1 é muito presente. Por isso assumiram que, quando acontece a
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necessidade de suprimir alguma atividade, a primeira a ser eliminada é o brincar. Isso não
quer dizer que nas escolas de EI em tempo integral, nos Centros Municipais de Educação
Infantil (CMEI), as professoras não se cobrem, mas no caso da Escola Alto da Cachoeirinha
Nelson Maleiro, a cobrança maior ocorre pelo fato da EI não atuar de forma integral e sim
parcial, e principalmente por estarem inseridas no mesmo espaço escolar do EFI dividem o
mesmo espaço físico, o nível de cobranças para com suas práticas pedagógicas, tornam-se
mais presentes entre elas.
Segundo Silvia e Lira (2003), os professores de EI, se deparam constantemente com a
inquietação sobre o alfabetizar, gerando, muitas vezes, um sentimento de angústia. Para
Barros (2009, p. 53), existe uma preocupação com os conteúdos, a didatização e a
alfabetização que afetam os professores de EI em geral, a autora chama atenção para os
documentos que servem para nortear a EI, sendo os maiores responsáveis, por possuir neles
terminologia que evidencia a preocupação com a normatização.
Quanto ao caráter social, na chegada, as crianças demonstram amizade, afinidade
entre as meninas e entre os meninos, eles desempenham ações que confirmam. No momento
da rodinha, fica evidente a afinidade das meninas e dos meninos. Prevalece na hora do lanche
a maioria das meninas juntas, demonstrando cumplicidade se concentram entres elas e
dialogam, os meninos também demonstram cumplicidade interagem com as meninas e entre
eles. Vale ressaltar que, durante a atividade livre, todos mantiveram em suas ações
cumplicidades e apresentavam em seus olhares e movimentos alegria, um contentamento
cheio de prazer.
Ao rever a cena, a maioria das professoras se coloca numa condição de impotência:
“Ah! como gostaria de brincar, com as minhas crianças, mas sei que não posso”, (Violeta).
Isto nos leva a pensar como os professores da EI se posicionam em um papel de adulto e o do
aluno. Veale (2001), investigando o lugar do brincar nos programas contemporâneos de
educação infantil, notou que nas práticas educativas não há tempo para desenvolver um
aprendizado pelo brincar, já que o processo de escolarização e a preparação para a vida devem
ser feitos com rapidez.
Pudemos observar que as crianças passam muito tempo sentadas. Identificamos que essa
característica faz parte da rotina pedagógica da EI. Durante as observações videográfica
percebemos que as crianças sabem qual é o momento que o adulto permite-lhes, movimentarse fora da cadeira, sendo preciso esperar o horário certo para correr pela sala, andar no espaço
físico, dessa forma, nesses momentos, identificamos como a retirada da autonomia das
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crianças, sem identificar qual o desejo delas naquele momento. Não queremos desconsiderar o
importante papel que os limites e as regras trazem em qualquer esfera humana, mas é preciso
ter cuidado para não tirar do outro a autonomia.
Não que a regra e o limite, tirem a autonomia, mas é preciso que no cotidiano fique
explícito que ao existir normas e fronteiras também exista autonomia. Percebemos que em
alguns momentos devido às regras e aos limites eles perderam sua autonomia. Segundo
Huizinga (1980, p. 11), ao definir o jogo, diz que uma das características se dá ao fato de ser
livre, se a criança não consegue vivenciar essa liberdade de escolha no contexto escolar, isso
provavelmente vem a distanciar a criança do jogo.
As professoras reconhecem a importância do brincar na rotina da EI, mas ao mesmo
tempo se deparam com um constante conflito, dando mais ênfase ao letramento. Muitas vezes
as professoras sentem-se pressionadas por elas mesmas e pelo sistema. Outra professora
colocou sobre a necessidade que ela tem em brincar com as crianças, mas que o sistema não
permite, pela forma como ele se apresenta, não dando espaço as brincadeiras (Violeta). Esse
relato nos inquietou e levou-nos a pensar juntos com elas como criar estratégias que sirvam
para tornar o brincar um eixo prioritário para a rotina escolar. Ao ponto de passarmos a
compreender que sem o estímulo e o direito de que a criança vivencie com mais liberdade e
autonomia esse brincar, a escola provavelmente não possibilitará experimentar de prazer
através do jogo. Para Ramos (2003) o brincar precisa ser considerado como a atividade mais
intensa para o desenvolvimento infantil, se a criança não exerce o seu direito a construção
simbólica seu desenvolvimento tende a ficar comprometido. Na medida que seu acesso ao
mundo for limitado sua visão de mundo também será limitada.
Quanto à proposta pedagógica inovadora, o autor Arroyo (1999), considera que o
currículo escolar precisa de reflexões que busque aproximar o conteúdo do cotidiano das
crianças, que sem esse esforço, fica difícil pensar uma educação como inovadora, um
currículo a partir da escola e da comunidade. Para Titton (2015), também traz em seu trabalho
a necessidade que se tem de possibilitar uma proposta inovadora na escola e chama atenção
para o Projeto Político Pedagógico (PPP), como uma conquista que favorece a escola a tomar
posse de uma proposta pedagógica inovadora.
De acordo com as definições sobre inovar na educação, Carbonell (2002), destaca que
inovar é procurar estimular a reflexão teórica sobre interação, experiências e vivencias.
Também se torna responsável em ampliar a capacidade de autonomia pedagógica. É um
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processo de reformulação continua e constante e possui uma característica de aproximação,
aglomeração em busca de contraste e enriquecimento.
4.2. DIALOGANDO COM AS PROFESSORAS SOBRE AS DESCOBERTAS: O QUE
DEVEMOS MUDAR?
Neste momento da pesquisa, intentamos o segundo diálogo com as professoras, com a
finalidade de apreender o que elas entendem sobre uma proposta pedagógica inovadora.
Como base temos os resultados obtidos entre o que as crianças sinalizaram nas
videogravações e o que as professoras refletiriam, discutiram e verbalizaram no grupo focal.
Os resultados anteriores foram agrupados às questões remetidas às professoras nesse
encontro, na perspectiva de desenvolver de forma colaborativa o PPI. Logo, questionamos
sobre conceito de práticas pedagógicas inovadoras, percepção do currículo escolar da EI,
mudança na sua rotina pedagógica após visualização da videografia, relação entre crianças da
comunidade do entorno da escola e sua construção simbólica e sugestões de práticas
pedagógicas inovadoras.
Em relação ao conceito de práticas pedagógicas inovadoras, a maioria das professoras
concebe como uma mudança radical nas suas práticas, envolvendo o respeito e a
consideração às necessidades das crianças. Inovar a partir da realidade do espaço escolar, isto
implica na criatividade dos professores para o desenvolvimento de atividades cognitivas e
lúdicas. Significa dizer que o mundo da criança é composto pela imprevisibilidade,
criatividade, espontaneidade, ludicidade, fantasia, imaginação, faz-de-conta, linguagem
artística, motricidade, musical, gestual e muitas outras. Esse mundo não cabe dentro de um
espaço, cheio de rupturas entre o vivido, a linearidade, burocrática e homogênea.
Considerando a percepção do currículo escolar da EI, elas afirmam que respeitam o
perfil da turma por meio da seleção dos conteúdos, entretanto ainda se apegam aos conceitos
de habilidades e competências para os registros e avaliação. É importante salientar que a
professora (Peppa), chama a atenção para o mundo digital que se desenvolve fora da escola e
que as crianças do mundo contemporâneo já se conectam, e mais uma vez ela reconhece as
dificuldades em acompanhar este desenvolvimento tecnológico nas suas rotinas pedagógicas.
Souza (2003, p. 71) a criança não teme nenhum aparelho, porque para elas todos os
aparelhos são máquinas de jogar e são brinquedos. A criança cria, inventa e tenta. Diferente
do adulto que já não se sente livre para fazer as tentativas sem medo, provavelmente ao longo
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da vida vai adquirindo a seriedade, perdendo todo encantamento. Dessa forma as crianças
criam diversas alternativas de lidar com as máquinas.
Sobre mudanças na sua rotina pedagógica após visualização da videografia é
importante salientar que todas reconhecem o seu perfil de professora do Ensino Fundamental
e expressam suas dificuldades em atuar como professoras da EI e alguns exemplos de
“idiotização’’ da criança são citados pelas mesmas: “sentar na rodinha com perna de índio”
(Dora). Esse resultado é significativo para transformações de relações entre professores e
crianças, uma vez que a realidade da EI, na Bahia, apresenta-se com algumas dessas
características.
Também observamos a necessidade de as professoras considerarem o estágio que a
criança se encontra e atrelar a rotina pedagógica ao que é possível exigir dela. A criança
encontra-se no pré-operatório o biológico informa Wallon (2010), que pede movimento, é
quase que impossível

uma criança ficar

parada por muito tempo, é uma necessidade

orgânica. Trata-se de algo incontrolável, quando temos vontade de fazer as necessidades
fisiológicas, não temos o poder de agendá-la para daqui a tal horário ou dia.
Na discussão sobre a origem das crianças e suas particularidades na construção
simbólica, elas acrescentam elementos interessantes que contribuiram no processo de
elaboração do PPP da escola, que valorize as representações da criança, como: são crianças
oriundas do entorno, Cabula VI, Doron, Narandiba, Tancredo Neves, com histórias de vidas
que retratam a pobreza,

exclusão,

segregação racial e

criminalidade.

Em síntese

apresentamos os resultados compilados da videogravação sobre a CS com as reflexões
explicitadas pelas professoras sobre sua prática pedagógica (Quadro 3).
Rotina

Atividades/Construção
Simbólica

Acolhida
(interação




socioespacial).

Rodinha
(interação
socioespacial).

Mediação de atividades pedagógicas;
As crianças assumem uma autonomia em
escolherem o seu lugar;
Apropriação de território, objetos e seus
grupos.
 Interação da criança com o
espaço e com os outros sujeitos;
 As atividades propostas pela
professora sofrem ajuda mutuas
do grupo de meninas ao
contrário dos meninos;

Reflexão das professoras na sua
Prática pedagógica
A maioria não compreende essa construção
simbólica como uma marca do comportamento,
como uma atitude normal da criança no seu
processo de desenvolvimento.




Lanche



As

crianças

demonstram



Reconhecem a importância do jogo para
as crianças de EI, mas ele acaba sendo
substituído por atividades escritas;
Reconhecem
a
importância
da
brincadeira no aprendizado aprendem
brincando;
Reclamam da falta de espaço físico para
designar os cantinhos para as crianças..
Explicam que o espaço físico escolar
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(caráter

e

tem uma influência significativa nessas
relações onde as crianças demonstram
estilo social)
amizade, afinidade.
Atividade

 Reconhecem
sua
condição
de
impotência sobre a importância do
Livre
brincar;
 Entendem a importância do jogo para as
crianças, mas na rotina pedagógica ele
acaba substituindo, as brincadeiras, em
atividades escritas;
 Concebem como uma mudança radical
nas suas práticas, envolvendo o respeito
e a consideração às necessidades das
crianças,
 Inovam a partir da realidade do espaço
escolar, isto implica na criatividade dos
professores para o desenvolvimento de
atividades cognitivas e lúdicas.
Quadro 3: construção simbólica, reflexão e mudança de práticas pedagógicas
Fonte: elaboração própria, 2017.


independência e autonomia;
As relações interpessoais se
desenvolvem harmonicamente.
As crianças mantém suas ações,
cumplicidades e apresentavam
em seus olhares e movimentos
alegria, um contentamento cheio
de prazer.

O quadro 03 articula os momentos da RP com as categorias de análise do processo de
construção simbólica pelas crianças dessa escola. Nesse sentido, as imagens dessa construção
se materializam nas atividades: mediação adulto/criança, autonomia das crianças, apropriação
de território e objetos, harmonia e prazer nas interações sociais nos espaços escolares.
Entretanto, no discurso da maioria das professoras fica evidenciado uma podagem na
criatividade e ao mesmo tempo uma irrelevância na imaginação dessas crianças. Nesta
perspectiva se revelam sugestões de práticas pedagógicas inovadoras. Elas apontaram: levar
as crianças para explorar o entorno da escola; mobilizar encontros com os pais a fim de
proporcionar discussões e reflexões com eles sobre a importância do brincar para as crianças;
proporcionar processo formativo das professoras dessa escola sobre a CS, enfatizando os seus
limites; produzir literatura infantil com historias afrodescendentes. Em síntese, o objetivo
desse texto foi apreender elementos da CS da criança como forma de elaborar a PPI com a
finalidade de alimentar a Plataforma Virtual – CONADI/Conviver, Aprender, Desenvolver e
Inovar. Salientamos que esse nome foi sugerido e votado na rede social pela maioria das
professoras.
4.3 A PROPOSTA PEDAGÓGICA INOVADORA/PPI
O conceito de proposta pedagógica inovadora considerado por Arroyo (1999), reforça
que o currículo escolar precisa de reflexões que busquem aproximar o conteúdo do cotidiano
das crianças, que sem esse esforço, fica difícil pensar uma educação como inovadora e um
currículo a partir da escola e da comunidade. Titton (2015) também traz em seu trabalho a
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necessidade que se tem de possibilitar uma proposta inovadora nas escolas e chama atenção
para o Projeto Político Pedagógico (PPP), como uma conquista que favorece a escola a tomar
posse de uma proposta pedagógica inovadora.
De acordo com as definições sobre inovar na educação, Carbonell (2002) destaca que
inovar é procurar estimular a reflexão teórica, sobre interação, experiências e vivências.
Também se torna responsável em ampliar a capacidade de autonomia pedagógica, é um
processo de reformulação continua e constante e possui uma característica de aproximação,
aglomeração de aprendizado e reflexão sobre a ação.
Nesse sentido, identificar os elementos da construção simbolica no espaço escolar/EI,
frente ao que lhes é proposto pelas professoras na rotina pedagógica serviram para a
elaboração da PPI (Quadro 4). A mesma apresenta os pressupostos que expressam o conceito
de PPI, as dimensões político-pedagógicas que podem alimentar os discursos do PPP das
escolas, dos fóruns temáticos e dos projetos de cursos de formação continuada.
PROPOSTA PEDAGÓGICA INOVADORA
PRESSUPOSTOS
Desenvolver uma proposta pedagógica inovadora implica em:


disponibilizar espaços físicos, simbólicos, mentais e afetivos e que por si só possa estimular a criança
a utilizá-los: prédios mais confortáveis, agradáveis e educadamente mais funcionais;



apresentar um grupo gestor e um corpo docente qualificado capaz de usar sua autonomia e
criatividade de forma colaborativa em prol ao desenvolvimento integral da criança.

Dimensões

Político-pedagógica

Objetivos
Ajustar o Projeto Político Pedagógico da Escola às necessidades da criança,
por meio de reuniões e discussões com a comunidade escolar e local.
Instituir um fórum de discussão, entre os profissionais da EI, para debater
temas emergentes da contemporaneidade.
Desenvolver cursos de formação continuada sobre a construção simbólica na
criança e sua articulação com temas emergentes: diversidade, raça, etnias,
gênero, entre outros e seus desdobramentos na rotina pedagógica.
Valorizar as diversas formas de apresentação das crianças e sua atuação no
espaço escolar, entre outros, no intuito que elas construam suas noções
espaciais a partir do lugar.
Fomentar as atividades lúdicas em consonância com as atividades escritas,
estimulando o trabalho com o corpo da criança;

Didático-pedagógica

Considerar, por parte dos professores, o mundo tecnológico digital e virtual
vivido pelas crianças fora do espaço escolar. Significa sugerir atividades que
incorporem jogos digitais nas suas rotinas pedagógicas.
Estimular momentos de brincadeiras entre crianças do segmento da educação
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infantil e do Ensino Fundamental I, como forma de possibilitar uma maior
socialização entre elas, valorizando as relações sociais e espaciais de maneiras
mais amplas.
Utilizar a plataforma virtual: Conviver, Aprender, Desenvolver e Inovar
(CONADI), como ferramenta de troca de informações entre professores da EI.
Quadro 4: Proposta Pedagógica Inovadora para a Educação Infantil.
Fonte: Elaboração própria, 2017.

A partir do exposto, os resultados desse estudo possibilitaram desenvolver a
Plataforma Virtual, que logo em seguida iremos apresentar. Ela tem a porposta de um espaço
de interação entre os professores da EI, para trocar informações, experiências e aprendizados
buscando aprimorar suas práticas pedagógicas. Foi surgerido a partir da elaboração do PPI por
entendermos que precisávamos atingir mais pessoas da área de EI para juntos socializarmos
sobre as práticas pedagógicas na EI, a partir da construção simbólica na criança.
4.3.1. Da PPI à Plataforma Virtual denominada CONADI: Conviver, Aprender,
Desenvolver e Inovar
Uma plataforma é um Ambiente Virtual (AV) que permite que diferentes aplicativos
sejam executados na mesma página, através da Internet. Segundo Alava (2012), hoje, esse
tipo de trocas de cooperação vem evoluindo no espaço virtual, não é somente uma ferramenta
de informação, mas de interação e de aprendizado.
Essa Plataforma Virtual possui um caráter inovador por possibilitar trocas de
experiências da rotina pedagógicas de professores de EI, uma vez que possibilita atingir
profissionais do segmento por todo o mundo. Portanto a importância desse AV nos
possibilitou criar estratégia com pontencial de gerar diversas representações de vários
professores de diferentes lugares em busca de refletir sobre toda prática pedagógica.
Através do acessoa a Plataforma Virtual é possível o profissional de EI se questionar
sobre suas práticas pedagógicas na sua rotina de sala de aula. É possível refletir sobre como
inovar? De que forma posso inovar? De que maneira posso sair de uma rotina repetitiva e
muitas vezes ingessada?
Nesse processo de construção da Plataforma Virtual, as professoras da Escola
Municipal Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro participaram desde a sugestão do nome até
os artigos que foram postados. Vale salientar que houve sugestões para a parte de leyout e as
abas, mas o especialista em Design de Web Vinicius Napumoceno definia se de fato era
possível anexar todas as contribuições à página. Quanto ao nome, ocorreu um processo
democrático da escolha e passou a adquirir o nome de Plataforma Virtual CONADI (PVC).
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Após a escolha do nome e a definição de formato, público alvo, leyout e as janelas, passamos
essas informações ao Design de Web, que desenvolveu. O leyout da página já sofreu algumas
alterações, as imagens que apresentamos na páginas, na maioria, representam os espaços
físicos da escola. Entendermos, assim, que a ideia é colocar em evidências as áreas da unidade
escolar como forma de potencializar o olhar dos professores sobre as possibilidades de
interações socioespacias das crianças em diferentes espaços físicos na escola.
Pretendemos alimentar a página com sugestões de atividades voltadas para PPI, mas
lembrando que cabe ao professor de EI, fazer as devidas adaptações e enviar registros para
Plataforma Virtul na aba de Educação Infantil. Cumpre dizer que há um link troca de
experiências mostrando como as crianças se apropriaram.
Em síntese, o primeiro layout da Plataforma Virtual CONADI apresenta a página
principal, com as seguintes abas: Home, A Pesquisa, Fórum CONADI: Seja Colaborador e
Contato.

Figura 10: Primeiro Layout
Fonte: Extraída da plataforma virtual CONADI, 2017.

Menu principal:
a. Home: aba inicial da plataforma virtual;
b. A Pesquisa: aba com o resumo do estudo;
c. Fórum de discussão: aba importante para fazer fluir debates sobre temas emergentes
da contemporaneidade entre os profissionais da EI;
d. Seja Colaborador: aba que tem o convite para novos membros que desejam publicar
artigo no portal e os procedimentos para contato;
e. Contatos: aba interativa que permitirá a melhoria da qualidade do portal.
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Figura 11: Segundo Leyout
Fonte: Extraída da plataforma virtual CONADI, 2017.

Na página principal apresentamos as 07 abas existentes. Portanto, cada aba dessa tem
uma função para, assim, facilitar o acesso com êxito, ao procurar informação na PVC.

Figura 12: Segundo Layout da Plataforma Virtual CONADI, 2017.
Fonte: Extraída da plataforma virtual CONADI, 2017.
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Para administrar a PVC, as professoas da escola foram convidadas e entre elas Ana
Paula se disponibilizou a fazermos juntas esse trabalho. Tem sido um desafio muito
prazeiroso alimentar essa plataforam e de muito aprendizado no papel de administradora.

Figura 13: Segundo Layout da Plataforma Virtual CONADI, 2017.
Fonte: Extraída da plataforma virtual CONADI, 2017.

Figura 14: Segundo Layout da Plataforma Virtual CONADI, 2017.
Fonte: Extraída da plataforma virtual CONADI, 2017.
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Figura 15: Segundo Layout da Plataforma Virtual CONADI, 2017.
Fonte: Extraída da plataforma virtual CONADI, 2017.

a. A Pesquisa: aba com o resumo do estudo;
b. Notícia: aba inicial da plataforma virtual com diversas notícias sobre educação;
c. Educação Infantil: aba para publicações de artigos voltados para educação infantil. dentro
dessa página existem outras vinculadas que são: Brincadeiras, Construção Simbólica e
Trocando Experiências que é um espaço reservado paras os professores de educação
infantil divulgar relatos de experiências de atividades pedagógicas bem sucedidas.
d. Fórum CONADI: aba importante para fazer fluir debates sobre temas emergentes da
contemporaneidade entre os profissionais da EI;
e. Seja Colaborador: aba que tem o convite para novos membros que desejam publicar
artigo no portal e os procedimentos para contato;
f.

Cadastro de Eventos: nessa aba será possível divulgar eventos que venham favorecer os
profissionais de educação. Divulgando cursos, palestras, pós-graduação, seminários,
colóquios e revistas para publicações de artigos.

g. Contato: página interativa que permitirá a melhoria da qualidade do portal.
Em apresentação e discussão com as professoras e como os colaboradores do GIPRES,
entendemos que poderia ampliar a página principal incluindo mais abas na Plataforma Virtual
CONADI. Sendo atualizada da seguinte forma: menu principal, aba de Pesquisa, Notícia, da
Educação Infantil, do Fórum CONADI, Seja Colaborador, Cadastro de Eventos com
informações atualizadas, ordenadas por categorias temáticas pelos profissionais da EI sobre:
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eventos, cursos que incorporem o lúdico, os jogos digitais, o corpo, o espaço escolar e
Contato: página que permitirá acesso as pessoas que visualizam e interagem no portal.
Logo a PVC é esse espaço que agrupa informações de forma colaborativa com
professores e especialistas da EI. Deste modo, tais profissionais podem ser capazes de
implementar tudo que os outros tipos de AV disponibilizam como conteúdo personalizado de
acordo com a atividade de cada usuário. Assim, esse espaço de interação entre profissionais
da EI pode possibilitar a proposição de fórum e debates, de notícias, de relatos de experiências
de práticas pedagógicas inovadoras, de postagens de textos sobre temas da EI e comentários.
4.4 QUEM NUNCA FOI PRÍNCIPE OU PRINCESA QUANDO ERA CRIANÇA?
BRINCADEIRAS
O jogo simbólico precisa fazer parte de todo contexto escolar da criança, visando o
desenvolvimento integral. A comunidade escola necessita fazer valer a construção simbólica
na criança como forma de poder proporcionar o seu aprendizado e a internalizaçao do real
através da fantasia. Portanto, precisamos preparar os espaços escolar para que as crianças se
sintam convidadas a explorá-los.
Quem nunca foi príncipe ou princesa quando era criança? Quem nunca cavalgou em
um cabo de vassoura? Acreditamos que a maioria das pessoas passaram por esse estágio
fantástico que nos ajudou a compreender melhor o mundo e a nossa cultura.
Agora daremos início a uma coletânea de brincadeiras extraídas do site “Pastoral da
Criança” que poderão ajudar os professores de Educação Infantil a planejarem diversas
atividades que gerem momentos de descontração, conhecimento e trocas.
1- Brincadeiras com pneus


Pneus velhos, depois de limpos, podem proporcionar excelentes brincadeiras.



Inventando brincadeiras



Como brincar: colocar um ou mais pneus no local, onde as crianças vão brincar e
deixar que elas inventem brincadeiras com eles.



Pneu colocado como túnel



Como brincar: o adulto segura o pneu em pé, na vertical e as crianças podem:



Passar engatinhando por dentro do pneu;



Passar engatinhando de costas por dentro do pneu;



Atirar uma bola no meio do pneu;
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Atirar a bola uma para outra pelo meio do pneu.



Pneu deitado no chão



Como brincar: com as crianças organizadas em fila:



Cada uma fica em pé sobre o pneu, pula no meio dele e depois pula para fora. As
pequenas ou as que precisarem dão a mão ao adulto para brincar;



Só os que precisarem dão a mão ao adulto para brincar;



Cada uma caminha se equilibrando sobre o pneu. As pequenas ou as que precisarem
dão a mão ao brinquedista para brincar;



Se tiver mais de um pneu, arrumá-los em fila e as crianças andam pisando no meio
deles.



Pneus empilhados



Como brincar: colocar dois ou três pneus empilhados a uma certa distância que
permita às crianças atirarem a bola no meio deles.

2- Brincadeiras e jogos riscados no chão:
 Amarelinha
Como brincar: fazer o desenho no chão. Cada criança escolhe sua pedrinha. A
brincadeira começa com uma criança jogando a pedrinha na primeira casa e em seguida
pulando ora num pé só, ora nos dois pés (nas casas que ficam lado a lado) em ordem crescente
dos números das casas até atingir o céu. Não pode pisar na casa onde está a pedrinha, que
deverá ser apanhada na volta. Quando erra ou queima (toca na linha), a criança pára e espera
as outras pularem e depois recomeça de onde errou.
 Caracol
Como brincar: no jogo do caracol, cada criança vai pulando num pé só em cada casa
numerada até atingir o céu. As que estão esperando a vez de pular observam se a que está
pulando comete erros: pisar na linha, apoiar os dois pés no chão fora do céu, saltar alguma
casa. Dependendo da idade das crianças o caracol pode ter mais ou menos casas e as regras
podem ser mais flexíveis.
 Corrida dos carrinhos de mão
Como brincar: a brinquedista traça uma linha de chegada a uns 4 metros da de partida.
As crianças ficam aos pares, uma fica em pé e segura os pés de outra que está abaixada e fica
apoiada só nas mãos. A um sinal as duplas de crianças começam a corrida até a linha de
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chegada. Quem chegar primeiro é a dupla vencedora. Depois trocam as posições e fazem nova
corrida.
 Mamãe, posso ir?
Como brincar: riscar uma linha no chão. Uma criança vai ser escolhida para ser a mãe e
vai ficar a uma certa distância da linha. As outras ficarão atrás da linha. As crianças
perguntam para a mãe: “Mamãe posso ir”? A mãe responde: “Sim”. As crianças perguntam:
“Quantos passos”? A mãe responde: “Dois para frente, como sapinho” (as crianças andam
imitando o sapo). As crianças andam para tentar alcançar a mãe. A cada andada repetem as
perguntas. Na pergunta sobre os passos, a mãe muda o tipo de passo. Por exemplo: cinco
passos de formiguinha para trás (passos pequenos) ; dois passos de elefante para frente
(passos grandes); um passo de canguru (saltando com os dois pés juntos). Os que chegarem
primeiro na mãe, ganham.
 Siga o caminho
Como brincar: riscar no chão vários tipos de caminho: em linha reta, curva, dando
voltas. Convidar as crianças a andarem sobre o risco traçado de várias maneiras: devagar,
depressa; com as mãos na cabeça, na cintura; na ponta dos pés, colocando um pé atrás do
outro e de muitas outras maneiras que podem ser inventadas em cada local
 Terra e mar
Como brincar: traçar uma linha dividindo o mar da terra. Colocar no lado do mar ondas
ou escrever os nomes mar e terra para as crianças entenderem bem qual é o lado do mar e qual
o da terra no jogo. Quando o brinquedista disser terra, todas as crianças deverão saltar para o
espaço da terra. Quando disser mar, todas as crianças saltam para o lado do mar. Quem errar
pode ficar uma vez sem brincar ou pagar uma prenda, as crianças é que decidem antes como
vai ser.
3- Brincadeiras sem material
 A cesta virou
Como brincar: as crianças ficam sentadas em roda. Cada criança escolherá o nome de
uma fruta. O brinquedista diz: “Vai passando o fruteiro que leva (por exemplo) banana e
laranja”. Quando as crianças que escolheram banana e laranja ouvirem o nome de suas frutas,
têm que trocar de lugar. Quando o brinquedista disser: “A cesta virou”, todas as crianças
trocam de lugar.
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 Acorda oncinha
Como brincar: uma criança é escolhida para ser a oncinha e fica num lugar determinado
pelo grupo como sua toca, para dormir. As outras crianças vão andando bem devagarzinho,
em silêncio, até a onça. Quando estiverem bem perto, todas gritam juntas: “Acorda oncinha”.
A oncinha levanta e corre atrás das outras. Quem for pego, vira oncinha também. A
brincadeira termina quando todas tiverem sido pegas.
Observação: esta brincadeira também é chamada de “Corre seu Urso”. Quem for pego
vira seu Urso e é quem vai pegar as outras.
 Espelho
Como brincar: fazer duplas de crianças, uma em frente à outra. Uma criança fará gestos
e a outra que é o espelho terá que imitá-la. Depois trocam, quem foi espelho vai inventar os
gestos.
 Morto vivo
Como brincar: as crianças ficam caminhando à vontade e param bem afastadas uma das
outras. O brinquedista vai falando as palavras:
“Morto ou vivo”. Quando falar: “Morto” as crianças se deitam, quando falar: “Vivo”, as
crianças se levantam e ficam em pé. Ele repete algumas vezes. Quem não prestar atenção e
não fizer o que foi comandado, paga uma prenda ou fica observando as outras, conforme as
crianças tiverem combinado antes.
 Seu Lobo está aí?
Como brincar: uma criança é escolhida para ser o lobo e fica afastada das outras na sua
casa. As outras vão andando na direção da casa enquanto cantam: “Vamos passear no bosque,
enquanto seu Lobo não vem. Seu Lobo tá aí?” A criança que é o lobo responde: “Estou
ocupado, tomando banho”. A cada vez que as crianças repetem a pergunta, a que faz de lobo
responde que está ocupado por um motivo (se vestindo, calçando o sapato ou penteando o
cabelo). Quando seu Lobo fica “pronto” e as crianças repetem a pergunta: “Seu Lobo tá aí?“,
o lobo diz: “Sim” e sai correndo atrás delas. A que ele pegar vai ser o lobo.
4- Brincadeiras com latas
 Acertando na torre
Material: latas de tamanhos diferentes, bola.
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Como fazer: arrumar uma torre de latas e riscar uma linha a uma certa distância delas.
Colocar as crianças atrás da linha e fazer com que cada uma tente derrubar as latas com
a bola.
Jogo do tambor
Material: tambor de lata e pedaços de pau para bater.
Como brincar: uma criança ou o brinquedista fica com um tambor de lata (pode ser
outro instrumento também) e as crianças vão ter que fazer o combinado quando o tambor for
tocado:
• uma batida: ficam sentados;
• duas batidas: ficam de pé;
• três batidas: ficam deitados;
• quatro batidas: ficam de joelhos.
 Torre
Material: latas de tamanhos diferentes, sementes ou pedrinhas pequenas.
Como fazer: arranjar três ou quatro latas de tamanhos diferentes que permitam ser
empilhadas. Se quiser, colocar dentro delas algumas sementes ou pedrinhas e fechar bem com
cola e fita gomada.
Quando arrumar o cantinho dos bebês maiores, apresentar as latas arrumadas formando
uma torre. As crianças menores adoram brincar de derrubar e montar a torre.
 Pés de lata
Material: duas latas de tamanho médio, dois pedaços de 1.50cm cadade corda fina, fio
de barbante grosso.
Como fazer: fazer dois furos na parte de cima de cada lata para passar e amarrar bem a
corda. É bom ter vários pares, pois as crianças gostam de andar juntas.
5- Brincadeiras com jornal
 Corrida de jornal
Material: metade de uma folha de jornal para cada criança.
Como brincar: o brinquedista desenha duas linhas no chão, uma de chegada e outra de
partida. As crianças ficam na linha de partida, cada uma em cima da metade da folha de jornal
e levando na mão outra metade da folha de jornal. A um sinal do brinquedista elas começam a
corrida colocando a folha que tinham na mão no chão e pisando em cima dela. Pegam a outra
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que agora está atrás e a colocam na sua frente e ficam em cima dela. Repetem isso a cada
passo. Quem chegar primeiro ganha o jogo.
 Jogo do cavalo
Material: uma folha de jornal para cada participante.
Como brincar: enrolar a folha de jornal como se fosse um canudo e prender atrás de
quem vai brincar fazendo o rabo do cavalo. Combinar que a um sinal, todos que estão na
brincadeira deverão tentar tirar o rabo do cavalo do outro, tentando não perder o seu. Quem
perder seu rabo, dá a mão para outra criança que ainda tenha rabo e vai ajudá-la a não perder
seu rabo. Depois de algum tempo termina o jogo. Todos batem palmas para os que
conseguiram ficar com seu rabo.
 Tapete mágico
Como brincar: colocar várias folhas de jornal abertas no chão, que são os tapetes
mágicos. As crianças, seguindo uma que foi escolhida para guia, saltitam ou correm, passando
por cima dos tapetes mágicos, procurando não pisar neles. A um sinal do brinquedista todas
param. As crianças que estiverem pisando nos tapetes mágicos vão ficar de fora torcendo
pelas outras.
6- Brincadeiras com corda
 Fazendo cordas
1. De câmara velha de pneu.
Como fazer: cortar círculos da câmara de aproximadamente 2 a 3 cm de largura.
Emendar entrelaçando um círculo no outro até ficar no tamanho necessário.
2. De jornal Como fazer: com a folha inteira do jornal ir dobrando até ficar um canudo,
depois torcer o canudo, fazer outro canudo e quando este estiver quase todo dobrado, colocar
o primeiro numa das pontas e terminar de dobrar e torcer. No lugar do encontro dos canudos
de jornal reforçar grampeando e colocando fita crepe. Fazer o mesmo com as outras folhas de
jornal até a corda ficar do tamanho necessário.
Observação: nas comunidades encontramos também cordas feitas com cipó, palha
trançada, pedaços de tecidos torcidos e amarrados.
 Andando no caminho
Material: cordas de jornal ou sisal para fazerem um caminho
Como brincar: arrumar a metade das cordas de um lado e as outras do outro para
ficarem paralelas, formando um caminho. Começar com uma distância de meio metro entre
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elas. Convidar as crianças a andarem pelo caminho para chegar na praia, no rio e no lago, de
acordo com o que têm próximo do lugar onde vivem. Combinar que, quando chegarem na
água, podem nadar se quiserem. A cada vez que todas as crianças passam pelo caminho, vai
sendo diminuída a largura até ficar tão estreita que só dê para andar colocando um pé na
frente do outro. Quem não conseguir, fica ao lado olhando os outros tentarem. A brincadeira
termina quando o caminho ficar bem estreito, que não caibam mais os pés das crianças.
 Atravessar o rio
Material: duas cordas de sisal ou confeccionadas com outros materiais, medindo
aproximadamente 3 metros cada uma.
Como brincar: colocar as cordas paralelas no chão, quase juntas.
Contar uma mini-história de uma criança que quer atravessar o rio, mas como ele é
fundo, ela tem que pular por cima. Convidar as crianças para atravessar o rio. Aos poucos ir
afastando a corda para aumentar a largura do rio.
 Lá vem o rato
Material: uma corda e alguma coisa para amarrar numa das pontas da corda (pode ser
um saquinho de areia ou uma garrafa de plástico) que será o rato.
Como brincar: o brinquedista pega a ponta da corda, onde não está amarrado nada e vai
rodando devagar. As crianças ficam a sua volta e tentam ir pulando por cima da corda sem
pisar no rato.
7- Brincadeiras com bola
 Batata quente
Material: uma bola de meia ou uma bola pequena de jornal amassado (ou qualquer outra
coisa que possa substituir a bola).
Como brincar: as crianças sentam em roda. A bola é a batata quente.
As crianças vão cantando uma música conhecida, por exemplo:
“Ciranda, cirandinha ...” enquanto passam a batata quente de mão em mão. A um sinal
do brinquedista param de cantar e quem estiver com a batata na mão paga uma prenda. Esta já
deve ter sido combinada previamente com as crianças para ver se aceitam brincar assim.
 Bola ao centro
Material: uma bola.
Como brincar: formar uma roda com as crianças e pedir que cada uma escolha um
número. Uma vai para o centro e joga a bola para o alto dizendo um dos números. A criança
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que tem o número corre para pegar a bola. Se pegar, irá para o centro, se não conseguir, volta
para seu lugar.
 Bola em posição
Material: uma bola.
Como brincar: formar uma roda com as crianças e pedir que cada uma escolha o nome
de um animal (pode, também, ser nomes de frutas, flores, brinquedos etc). O brinquedista ou
uma criança fica no meio da roda e joga a bola para o alto dizendo o nome de um dos animais
escolhidos. A criança que tem o nome chamado deve agarrar a bola antes que ela caia no
chão. Não conseguindo, fica parada na posição que estava ao tentar pegar a bola, como uma
estátua.
Permanece assim até que outra criança, que também não consiga pegar a bola, tome o seu
lugar. O jogo termina quando todas as crianças tiverem sido chamadas ou se cansem de
brincar.
 Bola no balde
Material: uma bola e um balde, lata grande ou pneu.
Como brincar: as crianças ficam em fila e têm que acertar a bola dentro do balde, lata ou
pneu. Cada criança que joga vai para o final da fila para jogar de novo.
 Bola no túnel
Material: duas bolas.
Como brincar: organizar as crianças em duas filas iguais e pedir que fiquem com o
corpo inclinado para a frente e os pés separados. Entregar uma bola para a primeira criança de
cada fila. A um sinal, essa criança vai passar a bola por entre as pernas para seu colega de
trás. Cada criança que recebe a bola faz o mesmo. A última criança da fila, ao receber a bola,
deve sair correndo, ocupar o lugar à frente da fila e passar a bola para a que está atrás. A
brincadeira continua até que a criança que iniciou volte a ser a primeira da fila. Ganha a fila
em que a criança que iniciou o jogo volte primeiro ao seu lugar.
 Bola passando
Material: duas bolas.
Como brincar: organizar as crianças em duas filas iguais. Entregar uma bola para a
primeira criança de cada fila. A um sinal, essa criança vai passar a bola da maneira que o
brinquedista (ou outra criança escolhida) disser. Exemplo: pelo lado direito da fila, pelo lado
esquerdo da fila, usando só uma das mãos. Cada criança que recebe a bola faz o mesmo. A
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última criança da fila, ao receber a bola, deve sair correndo e ocupar o lugar à frente da fila e
passar a bola para a que está atrás. A brincadeira continua até que a criança que a iniciou volte
a ser a primeira da fila. Ganha a fila em que a criança que iniciou o jogo volte primeiro ao seu
lugar.
 Canguru
Material: duas bolas.
Como brincar: marcar as linhas de saída e de chegada, a uma distância pequena,
aproximadamente uns 4,5 metros. Dividir as crianças em duas equipes, que se colocam em
fila atrás da linha de partida. Dado um sinal, o primeiro canguru de cada fila, coloca a bola
entre os joelhos e sai saltitando até a linha de chegada, em seguida, retorna e sem deixar a
bola cair a entrega para o segundo da fila, indo colocar-se atrás. Vence a brincadeira a equipe
que conseguir terminar primeiro. Se as crianças não conhecem o canguru, o brinquedista pode
falar sobre ele, mostrar que ele anda aos pulos com os dois pés saltando juntos.
Pode também escolher um outro bicho como o macaco, que é mais conhecido.
 Defendendo a bola
Material: uma bola.
Como brincar: as crianças formam uma roda e ficam de mãos dadas. O brinquedista
coloca a bola nos pés de uma das crianças que vai chutar para outra da roda. As crianças têm
que ir passando a bola uma para as outras chutando ou usando qualquer parte do corpo, menos
as mãos. Não podem soltar as mãos nem deixar a bola sair da roda.
 Devolvendo a bola
Material: uma bola.
Como brincar: as crianças ficam sentadas em semicírculo. O brinquedista fica com a
bola e vai jogando para cada criança, na ordem em que estão sentadas. A criança a devolve
para ele, o mais rápido possível. Quando já estiverem acostumadas, pode jogar sem ser na
ordem em que as crianças estão sentadas, criando assim um clima de surpresa.
 Tiro ao alvo
Material: bola de meia e uma garrafa plástica com um pouco de areia para dar
estabilidade ou uma lata.
Como brincar: colocar a garrafa ou a lata num lugar acima do chão ou pendurada. As
crianças vão tentar acertar a garrafa com a bola. Pode ser jogada também dividindo as
crianças em equipes para ver qual equipe acerta mais.
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As brincadeiras apresentadas são voltadas para socialização, interação entre
criança/criança, criança/professor, criança/espaço e professor/criança. Quer na educação
infantil ou no Ensino Fundamental, a brincadeira é de extrema importância, é indispensável a
compreensão, pois ora ela se apresenta como espontânea ora pode ser dirigida, dando vazão
ao brincar e ao educar (KISHIMOTO, 1994).
As crianças brincam, e não estão procupadas com o pedagógico, que geralmente é tão
comum no espaço escolar a ideia de que o brincar precisa ser pedagógico. Quando uma
criança brinca alimenta o seu corpo, através das ações que são desenvolvidas naquele
momento o que não deixa de ser educativo.
É impotante que o professor interaja com as crinças através das brincadeiras e assim
poderá conhecer mais cada uma, mas através das brincadeiras livre e espontâneas, o professor
poderá conhecer muito cada criança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho buscou pesquisar as interações socioespaciais das crianças, a partir da
construção simbólica no espaço escolar/EI, a fim de contribuir com uma Proposta Pedagógica
Inovadora/PPI, divulgado na Plataforma Virtual CONADI.
Foi preciso superar dificuldades quanto ao objeto de estudo dessa pesquisa, em vários
momentos, no campo da dialética. Trazer a discussão da construção simbólica na criança para
o contexto das práticas pedagógicas parece uma tarefa simples, mas exige uma complexidade
de força implícita, mesmo assim não impediram o avanço desse estudo.
Os elementos identificados na construção simbólica da criança e destacados são dois:
1) as crianças assumem uma autonomia, se apropriam de territórios, de seus objetos e seus
grupos, e os professores na maioria não compreende essa construção como uma marca do
comportamento ou como uma atitude normal da criança no seu processo de desenvolvimento.
2) A interação da criança com o grupo e com o espaço é fundamental para a sua construção
simbólica e, consequentemente e seu desenvolvimento físico e psicológico.
Nesse sentido, caberia avanços nas instituições públicas sobre a construção simbólica
na criança a partir de:
 práticas pedagógicas inovadoras e adaptadas ao espaço real das escolas podem amenizar
as distorções no desenvolvimento integral da criança; por exemplo: atividades lúdicas
em consonância com atividades escritas, estimulando o trabalho com o corpo da
criança.
 Aconselhamos, assim, um esforço por parte de professores em considerar o mundo
tecnológico digital e virtual vivido, pelas mesmas, fora do espaço escolar. Isto implica
em sugerir atividades que incorporem jogos digitais nas suas rotinas pedagógicas. As
ferramentas digitais fazem parte do cotidiano das crianças, e a escola enquanto espaço
de socialização precisa oferecer os instrumentos digitais a fim de potencializar o
conhecimento que as crianças apresentam nas suas vivencias. Esse processo dará
condição a escola de interagir com o sujeito podendo mediar quando necessário e
proporcionar momentos de prazer para ambos.
 Particularmente, nas relações sociais autonomia se revela como uma tendência,
independente da faixa etária e do nível de ensino.
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Recomendamos, então, uma maior atenção por parte dos professores, na perspectiva
de promover atividades dentro e fora da escola que permitam dinâmicas entre grupos
sociais diferentes, estimulando o compartilhamento de informações, através da
convivência e das interação sociais.

 Estudos sobre o conceito da construção simbólica na criança;
 Reflexão e ação na organização dos espaços existentes nas unidades escolares a fim de
possibilitar as crianças sua construção simbólica;
 Acompanhar através de registros as ações das crianças, como forma de compreender
melhor as crianças e aprender com eles;
 Encontros com professores de Educação Infantil no intuito de trocarem experiências
sobre a construção simbólica;
 Utilizar a Plataforma Virtual CONADI, como um dos instrumentos formadores para os
professores de Educação Inafntil.
Diante do exposto, esse estudo apresenta contribuições, de forma ampla, na
perspectiva epistemológica e psicossociológica, na medida em que outros possam avançar,
nas lacunas encontradas quando os limites da investigação se apresentaram, como: esta
pesquisa foi desenvolvida numa escola com um número reduzido de professoras, mesmo
sendo um estudo de caráter qualitativo, participativo e colaborativo, vale salientar que a
ampliação para outras escolas podem trazer resultados mais significativos.
As pesquisas em EI se limitam a abordar o desenvolvimento integral da criança,
muitas vezes, na perspectiva do espaço escolar. Aproveitamos para salientar aos
pesquisadores que com o avanço das contribuições de teóricos clássico, como Piaget (2014),
Wallon

(2010)

e

Vygotsky

(2000),

desenvolvam

pesquisa

que

contemplem

a

interdisciplinaridade e a aplicabilidade dos resultados.
Neste sentido, este estudo no campo da EI traz a possibilidade de refletir e discutir a
construção simbólica, pelo viés das representações sociais, no campo da Psicologia Social,
das representações espaciais, no campo da Psicologia, da Sociologia e da Geografia, bem
como estabelecer relações importantes que contribuam no processo de formação inicial do
pedagogo, assim como a formação continuada deste e de outros profissionais da educação.
Discutir estes resultados no GIPRES é consolidar os quatros desafios atendidos nos
estudos desenvolvidos pelo grupo. O primeiro, diz respeito à sustentabilidade que, neste caso,
se apresenta através da Educação Infantil, representada pelas crianças que participaram desse
estudo. É um processo educativo sustentável, ao buscar prática pedagógica inovadora, visando
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uma melhor qualidade do ensino e também valorizar as interações socioespacias das crianças
possibilitando a sustentabilidade do seu desenvolvimento integral.
A interdisciplinaridade é a forma utilizada para integrar os conhecimentos de
diferentes áreas. Essa interação visa contribuir com o saber crítico e reflexivo em todo
processo educativo. Já no campo da investigação cabe ao pesquisador assumir esse olhar
amplo e integrado. Nesse contexto, o GIPRES, que tem a ancoragem teórico-metodológica
nos campos da psicologia e da sociologia através da Teoria da Representação Social, permite
essa integração. Dessa forma, esse desafio, enriquece o processo de investigação,
possibilitando um olhar eficaz na compreensão da realidade em sua complexidade. Logo, as
pesquisas e as práticas de cunho interdisciplinares são uma condição sine qua non na EI.
Já na perspectiva epistemológica desponta na análise da construção simbólica na
criança de educação infantil. Pensamos que esta teorização possa trazer contribuições
relevantes sobre as práticas pedagógicas. Entendemos que a partir de novos estudos sobre o
conceito em questão e a partir dos conhecimentos adquiridos poderão gerar avanços
marcantes para o âmbito da educação básica. Será preciso também estudos capazes de
aprofundar lacunas deixadas pela pesquisa devido ao seu limite. Aproveitamos para apontar o
que não conseguimos avançar com a pesquisa no campo do imaginário na criança, cabendo a
outros pesquisadores desenvolver pesquisa nesse âmbito.
Quanto à aplicabilidade este estudo desenvolveu uma Proposta Pedagógica Inovadora
(PPI), na intenção de favorecer as professoras, criando novas estratégias a fim de que ocorram
avanços nas práticas pedagógicas. Ao desenvolver essas estratégias junto com as professoras e
a partir do resultado da pesquisa foi possível desenvolver a Plataforma Virtual CONADI,
como um espaço de discussão que permita aos professores da EI, uma troca de informações,
de experiências e de aprendizado para aprimoramento de suas práticas pedagógicas. Também
foi possível analisar formas de organizar os espaços da Escola Municipal Alto da
Cachoeirinha Nelson Maleiro, buscando diferentes maneiras de proporcionar as crianças
espaços estimuladores para a construção simbólica.
No aspecto psicopedagógico, o estudo apresenta em alguns pontos a maneira como
alguns adultos têm facilidade em “adultizar” às crianças, sendo uma prática recorrente nas
relações sociais entre esses diversos grupo. Isto foi percebido na escola de EI, fazendo-nos
refletir e ousar através da necessidade de fazer uso de um neologismo chamado de
“criancização”, uma condição essencial que evidencie nas ações de adultos uma compreensão
para os estágios em que se encontram as crianças. Além disto, salientar que nas interações
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socioespaciais as mesmas constroem símbolos que nos são sinalizados como pistas
importantes para o seu desenvolvimento.
Cabe por fim, ressaltar que o estudo em questão não tem a intenção de produzir
módulos, apostilas e site com sugestões e recomendações, mas que os envolvidos com a EI
debrucem em estudos sobre a CS alimentando-se através das trocas de experiências, da
solidariedade e da colaboração, para assim obter avanços nas práticas pedagogicas
inovadoras.
Com isso o objetivo geral desse estudo ressalta que seria preciso analisar a construção
simbólica da criança, a fim de contribuir com uma Proposta Pedagógica Inovadora (PPI) na
EI, divulgada numa Plataforma Virtual a qual pode ocorre trocas de experiências entre os
professores de EI.
Finalizando e entendendo as lacunas deste estudo, sugerimos para as próximas
pesquisas que o objeto de estudo envolvendo a construção simbólica e interações
socioespaciais, seja pensado num contexto em que o desejo e a imaginação de crianças
possam ser analisados a partir do seguinte questionamento: como a construção simbólica das
crianças repercutem nas representações socioespacias? Como essas repercussões podem
contribuir com práticas pedagógicas inovadoras no Ensino Fundamental?.
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APÊNDICE A
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA INSITUIÇÃO COPARTICIPANTE

Eu, Daniela Palma Silveira Santos, responsável pela Escola Municipal Alto da Cachoeirinha
Nelson Maleiro, estou ciente e autorizo o (a) pesquisador (a) Rosângela Bastos Oliveira a
desenvolver, nesta instituição, o projeto de pesquisa intitulado: “Construção Simbólica na
Criança e suas Relações Socioespaciais: contribuição para o processo formativo com
professores da educação infantil”. Declaro conhecer as normas e resoluções que norteiam a
pesquisa envolvendo seres humanos, em especial a Resolução CNS 196/96, e estar ciente das
corresponsabilidades como instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa bem
como, do compromisso da segurança e bem estar dos sujeitos de pesquisa recrutados,
dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem estar.

................................, ......de fevereiro de 2016

........................................................................

Assinatura e carimbo do responsável institucional
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APÊNDICE B
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
PARA OS RESPONSÁVEIS
AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
(Para fins científicos – pesquisa na área educacional)
Eu, _____________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a)
__________________________________________, do Grupo 5/ vespertino da Escola
Municipal Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro, AUTORIZO que depoimentos, fotos e
filmagens sejam utilizados na Pesquisa sobre: Construção Simbólica na Criança e suas
Relações Socioespaciais: contribuição para o processo formativo com professores da
educação infantil, sendo que as imagens e áudio só serão utilizados para fundamentar a
pesquisa) que incluam meu/minha filho(a), quanto ao material por ele produzido (textos,
desenhos, entre outros) poderão ser feitos e utilizados:
a)

pela equipe da escola para fins pedagógicos;

b) pela equipe da escola para fins acadêmico-científicos (projetos de pesquisa, extensão e
intervenção);
c) pelos pesquisadores e/ou professores do Grupo GIPRES/ UNEB que foram autorizados
pela escola a realizar projetos científico-acadêmicos que sejam designados à divulgação ao
público em geral e/ou apenas para uso interno, desde que não haja desvirtuamento da sua
finalidade.
d) para fins de divulgação do trabalho da escola e/ou da UNEB (informativos, encartes,
folders, jornais internos da universidade e/ou semelhantes, artigos, livros e capítulos de livros,
apresentações em eventos, feiras, congressos, entre outros).
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem, voz e
material produzido pelos alunos (textos, desenhos, entre outros) em todo território nacional e
no exterior, em todas as suas modalidades.
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que
nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro.

Salvador, ____ de ______________ de 2016.
_______________________________________
Assinatura do responsável
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APÊNDICE C

PROJETO DE PESQUISA: CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA NA CRIANÇA E SUAS
RELAÇÕES SOCIOESPACIAIS: CONTRIBUIÇÃO PARA O PROCESSO FORMATIVO
COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Questionário

1– Idade_____
2- Sexo?
Feminino ( ) Masculino ( )
3 – Qual a sua formação? ____________________
4 – Além dessa possui outra? Qual?________________
5- Há quanto tempo você trabalha com Educação Infantil?
( ) entre 3 a 5 anos
( ) entre 5 a 10 anos
( ) entre 10 a 15 anos
6 – Que tipo de especialização você tem?_____________________
7 - Quais dessas especializações você pretende fazer?
( ) psicopedagogia
( ) educação infantil
( ) ludicidade
Por quê?__________________Obrigada!
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APÊNDICE D
II MOMENTO COM AS PROFESSORAS
ELEMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DA PPI

1. contextualização por meio do conteúdo do currículo escolar social e práticas
pedagógicas reflexivas;
2. Para tal, faz-se necessário valorizar as representações e o local de origem e
experiências das crianças;
3. Faz-se mister, tomar o PPP e os RCNEI, como bases fundantes para elaboração de
uma PPI;
4. A reflexão faz-se necessário obter um suporte teórico.
5. A autonomia faz-se presente em todo contexto escolar, por entender que é importante
para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade.

PERGUNTAS
1. Para vocês o que significa práticas pedagógicas inovadoras?
2. Como vocês percebem o currículo escolar para a educação infantil na sua escola? O
que vocês mudariam?
3. Depois do vídeo o que vocês mudariam na sua rotina pedagógica?
4. Vocês recebem crianças de várias comunidades. Quais as particularidades que
observam, em relação a construção simbólica na criança. O que vocês gostariam de
acrescentar na PPI que valorize as representações das crianças?
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APÊNDICE E
PRIMEIRO LAYOU

A

plataforma

virtual

CONADI

é

https://plataformaconadi.wordpress.com/

Figura 1: Extraída da plataforma virtual CONADI, 2017.
Fonte: elaboração própria, 2017.

acessado

pelo

endereço

virtual:
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APÊNDICE F

SEGUNDO LEYOUT

A

plataforma

virtual

CONADI

é

https://plataformaconadi.wordpress.com/

Figura 2: Extraída da plataforma virtual CONADI, 2017.
Fonte: elaboração própria, 2017.
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