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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA 

 

Pesquisar a temática da infância na sociedade contemporânea nos remete, 

inicialmente, ao entendimento das diferentes representações que as crianças receberam no 

decorrer da história da humanidade. 

Por lecionar em classe de alfabetização desde o ano de 1985 e vendo que a cada ano 

que passa fica mais difícil, senti a necessidade de fazer um curso que venha favorecer minha 

prática docente, ajudar a entender o comportamento das crianças e conhecer métodos que 

facilite a aprendizagem de muitas crianças que possuem dificuldade em aprender. Então, 

comecei a fazer o curso de Especialização em Educação Infantil. 

No decorrer do curso adquiri bastante conhecimento, descobertas e aprendizagem. 

Passei a entender que a aprendizagem é um processo contínuo e que todo mundo é capaz de 

aprender, basta realizar um trabalho dinâmico e criativo, respeitar o tempo e o ritmo do 

aprendiz em seu processo d e ensino aprendizagem. 

Este portfolio foi elaborado através dos conhecimentos adquiridos durante o decorrer 

do curso de Especialização em Educação Infantil. 
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Está dividido por capítulos das disciplinas que, mais me chamaram atenção e que com 

certeza irão contribuir para minha vida pessoal, social e, principalmente, profissional para 

promover uma melhor aprendizagem. 

Portanto, o que aprendi na minha especialização foi além de questões profissionais, 

fatores relacionados com o ser em sua totalidade, como a disciplina de Psicomotricidade me 

deixaram mais apaixonada pelo curso.  
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TRAJETÓRIA PESSOAL 

Meu nome é Maria do Socorro Paixão Rodrigues, sou brasileira, nasci na cidade de 

Guaramiranga-Ce., sou filha de pai agricultor e mãe professora (rural). Fui alfabetizada por 

minha mãe, passei a estudar em uma escola pública quando já cursava segunda série daquela 

época. Estudei na mesma cidade até terminar a oitava série. 

Mudei-me para Fortaleza no ano de 1981, onde estudei o 1º ano do ensino médio e 

cursei o 2º, 3º e 4º pedagógico. Foi quando comecei a trabalhar na escola pública, somente 

cursei a faculdade de pedagogia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú depois de 

certo tempo. 

Encontro-me trabalhando com crianças há 25 anos, na área da alfabetização. Tenho 

participado ao longo deste tempo de muitas capacitações, capacitações estas que fortalecem o 

conhecimento na perspectiva do pró-letramento, do Programa Alfabetização na Idade Certa, e, 

sobretudo, questões relacionadas à leitura e escrita, meu público alvo sempre foram as 

crianças da rede pública de ensino. Estou na profissão por convicção, amo o que faço e sinto- 

me privilegiada. 

Tenho a consciência de que preciso estar sempre em busca do conhecimento e por 

conta disto, hoje faço parte, como aluna de uma especialização em Educação Infantil. 

Percebo claramente a importância da afetividade na educação da criança, como 

também sei que, como professora, preciso ter um olhar sensível para as crianças dessa faixa 

etária, pois é de suma importância os aspectos emocionais dessas crianças, principalmente nos 

primeiros dias de adaptação na escola. 

E como diz Freire, Escola é, sobretudo, gente que trabalha, que estuda, que se alegra, 

se conhece, se estima. (A mensagem – “A escola”). 

Reconheço a Educação Infantil como o fundamento para o futuro dos cidadãos. 
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CAPÍTULO I 

TEORIAS COGNITIVAS DA APRENDIZAGEM 

Iniciei a formação com a disciplina: Teorias Cognitivas de Aprendizagem, ministrada 

pela professora MS. Liliam Queiroz Frossard, com uma carga horária de 30h/a. Suas 

atividades avaliativas foram individuais e coletivas, a saber: 

NP1: texto: pensamento e linguagem (análise individual). 

NP2: Trabalho em grupo: cada grupo representou uma peça, cujo objetivo era mostrar 

o desenvolvimento da criança sob o olhar do teórico. 

Esta disciplina veio permeada de textos e a professora fez uso de transparências, 

vídeos, debates, como elementos que facilitassem o meu aprendizado. 

Todos os textos estudados e discutidos tinham a tônica do desenvolvimento da criança 

no meio social a qual está inserida. 

Como conteúdo, aprendi sobre o desenvolvimento do ser humano, estudei os teóricos: 

Jean Piaget, Vygotsky e Wallon, cada um deles trouxeram várias contribuições para melhor 

compreender os processo de desenvolvimento humano a saber: 

1.1 TEORIA DO DESENVOLVIMENTO DE JEAN PIAGET 

  

Formado em Biologia, Piaget especializou-se nos estudos do conhecimento humano, 

concluindo que, assim como os organismos vivos podem adaptar-se geneticamente a um novo 
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meio, existe também uma relação evolutiva entre o sujeito e o seu meio, ou seja, a criança 

reconstrói suas ações e ideias quando se relaciona com novas experiências ambientais. Para 

ele, a criança constrói sua realidade como um ser humano singular, situação em que o 

cognitivo está em supremacia em relação ao social e o afetivo. 

Na perspectiva construtivista de Piaget, o começo do conhecimento é a ação do sujeito 

sobre o objeto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na interação homem-meio, 

sujeito-objeto. Conhecer consiste em operar sobre o real e transformá-lo a fim de 

compreendê-lo, é algo que se dá a partir da ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento. 

As formas de conhecer são construídas nas trocas com os objetos, tendo uma melhor 

organização em momentos sucessivos de adaptação ao objeto. A adaptação ocorre através da 

organização, sendo que o organismo discrimina entre estímulos e sensações, selecionando 

aqueles que irá organizar em alguma forma de estrutura. A adaptação possui dois mecanismos 

opostos, mas complementares, que garantem o processo de desenvolvimento: a assimilação e 

a acomodação. Segundo Piaget, o conhecimento é a equilibração/reequilibração entre 

assimilação e acomodação, ou seja, entre os indivíduos e os objetos do mundo. 

A assimilação é a incorporação dos dados da realidade nos esquemas disponíveis no 

sujeito, é o processo pelo qual as ideias, pessoas, costumes são incorporadas à atividade do 

sujeito. A criança aprende a língua e assimila tudo o que ouve, transformando isso em 

conhecimento seu. A acomodação é a modificação dos esquemas para assimilar os elementos 

novos, ou seja, a criança que ouve e começa a balbuciar em resposta à conversa ao seu redor 

gradualmente acomoda os sons que emite àqueles que ouvem, passando a falar de forma 

compreensível. 

Segundo FARIA (1998), os esquemas são uma necessidade interna do indivíduo. Os 

esquemas afetivos levam à construção do caráter, são modos de sentir que se adquire 

juntamente às ações exercidas pelo sujeito sobre pessoas ou objetos. Os esquemas cognitivos 

conduzem à formação da inteligência, tendo a necessidade de serem repetidos (a criança pega 

várias vezes o mesmo objeto). Outra propriedade do esquema é a ampliação do campo de 

aplicação, também chamada de assimilação generalizadora (a criança não pega apenas um 

objeto, pega outros que estão por perto). Através da discriminação progressiva dos objetos, da 

capacidade chamada de assimilação recognitiva ou reconhecedora, a criança identifica os 

objetos que pode ou não pegar, que podem ou não dar algum prazer à ela. 
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FARIA (1998) salienta que os fatores responsáveis pelo desenvolvimento, segundo 

Piaget, são: maturação; experiência física e lógico-matemática; transmissão ou experiência 

social; equilibração; motivação; interesses e valores; valores e sentimentos. A aprendizagem é 

sempre provocada por situações externas ao sujeito, supondo a atuação do sujeito sobre o 

meio, mediante experiências. A aprendizagem será a aquisição que ocorre em função da 

experiência e que terá caráter imediato. Ela poderá ser: experiência física - comporta ações 

diferentes em função dos objetos e consiste no desenvolvimento de ações sobre esses objetos 

para descobrir as propriedades que são abstraídas deles próprios, é o produto das ações do 

sujeito sobre o objeto; e experiência lógico-matemática - o sujeito age sobre os objetos de 

modo a descobrir propriedades e relações que são abstraídas de suas próprias ações, ou seja, 

resulta da coordenação das ações que o sujeito exerce sobre os objetos e da tomada de 

consciência dessa coordenação. Essas duas experiências estão inter-relacionadas, uma é 

condição para o surgimento da outra. 

Para que ocorra uma adaptação ao seu ambiente, o indivíduo deverá equilibrar uma 

descoberta, uma ação com outras ações. A base do processo de equilibração está na 

assimilação e na acomodação, isto é, promove a reversibilidade do pensamento, é um 

processo ativo de autorregulação. Piaget afirma que, para a criança adquirir pensamento e 

linguagem, deve passar por várias fases de desenvolvimento psicológico, partindo do 

individual para o social. Segundo ele, o falante passa por pensamento autístico, fala 

egocêntrica para atingir o pensamento lógico, sendo o egocentrismo o elo de ligação das 

operações lógicas da criança. No processo de egocentrismo, a criança vê o mundo a partir da 

perspectiva pessoal, assimilando tudo para si e ao seu próprio ponto de vista, estando o 

pensamento e a linguagem centrados na criança. 

Para Piaget, o desenvolvimento mental dá-se espontaneamente a partir de suas 

potencialidades e da sua interação com o meio. O processo de desenvolvimento mental é 

lento, ocorrendo por meio de graduações sucessivas através de estágios: período da 

inteligência sensório-motora; período da inteligência pré-operatória; período da inteligência 

operatória-concreta; e período da inteligência operatório-formal. 
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1.2 TEORIA DO DESENVOLVIMENTO DE HENRY WALLON 

  

 

 

 

A criança, para Wallon, é essencialmente emocional e gradualmente vai constituindo-

se em um ser sócio-cognitivo. O autor estudou a criança contextualizada, como uma realidade 

viva e total no conjunto de seus comportamentos, suas condições de existência. 

Segundo GALVÃO (2000), Wallon argumenta que as trocas relacionais da criança 

com os outros são fundamentais para o desenvolvimento da pessoa. As crianças nascem 

imersas em um mundo cultural e simbólico, no qual ficarão envolvidas em um “sincretismo 

subjetivo”, por pelo menos três anos. Durante esse período, de completa indiferenciação entre 

a criança e o ambiente humano, sua compreensão das coisas dependerá dos outros, que darão 

às suas ações e movimentos formato e expressão. 

Antes do surgimento da linguagem falada, as crianças comunicam-se e constituem-se 

como sujeitos com significado, através da ação e interpretação do meio entre humanos, 

construindo suas próprias emoções, que é seu primeiro sistema de comunicação expressiva. 

Estes processos comunicativos-expressivos acontecem em trocas sociais como a imitação. 

Imitando, a criança desdobra, lentamente, a nova capacidade que está a construir (pela 

participação do outro ela se diferenciará dos outros) formando sua subjetividade. Pela 

imitação, a criança expressa seus desejos de participar e se diferenciar dos outros se 

constituindo em sujeito próprio. 

Wallon propõe estágios de desenvolvimento, assim como Piaget, porém, ele não é 

adepto da ideia de que a criança cresce de maneira linear. O desenvolvimento humano tem 

momentos de crise, isto é, uma criança ou um adulto não são capazes de se desenvolver sem 

conflitos. A criança se desenvolve com seus conflitos internos e, para ele, cada estágio 

estabelece uma forma específica de interação com o outro, é um desenvolvimento conflituoso. 
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No início do desenvolvimento existe uma preponderância do biológico e após o social 

adquire maior força. Assim como Vygotsky, Wallon acredita que o social é imprescindível. A 

cultura e a linguagem fornecem ao pensamento os elementos para evoluir, sofisticar. A parte 

cognitiva social é muito flexível, não existindo linearidade no desenvolvimento, sendo este 

descontínuo e, por isso, sofre crises, rupturas, conflitos., retrocessos, como um movimento 

que tende ao crescimento. 

De acordo com GALVÃO (2000), no primeiro ano de vida, a criança interage com o 

meio regida pela afetividade, isto é, o estágio impulsivo-emocional, definido pela simbiose 

afetiva da criança em seu meio social. A criança começa a negociar, com seu mundo sócio-

afetivo, os significados próprios, via expressões tônicas. As emoções intermediam sua relação 

com o mundo. 

1.3 TEORIA DO DESENVOLVIMENTO DE LEV S. VYGOTSKY 

  

Para Vygotsky, a criança nasce inserida num meio social, que é a família, e é nela que 

estabelece as primeiras relações com a linguagem na interação com os outros. Nas interações 

cotidianas, a mediação (necessária intervenção de outro entre duas coisas para que uma 

relação se estabeleça) com o adulto acontece espontaneamente no processo de utilização da 

linguagem, no contexto das situações imediatas. 

Essa teoria apoia-se na concepção de um sujeito interativo que elabora seus 

conhecimentos sobre os objetos, em um processo mediado pelo outro. O conhecimento tem 
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gênese nas relações sociais, sendo produzido na intersubjetividade e marcado por condições 

culturais, sociais e históricas. 

Segundo Vygotsky, o homem se produz na e pela linguagem, isto é, é na interação 

com outros sujeitos que formas de pensar são construídas por meio da apropriação do saber da 

comunidade em que está inserido a sujeito. A relação entre homem e munxlo é uma relação 

mediada, na qual, entre o homem e o mundo existem elementos que auxiliam a atividade 

humana. Estes elementos de mediação são os signos e os instrumentos. O trabalho humano, 

que une a natureza ao homem e cria, então, a cultura e a história do homem, desenvolve a 

atividade coletiva, as relações sociais e a utilização de instrumentos. Os instrumentos são 

utilizados pelo trabalhador, ampliando as possibilidades de transformar a natureza, sendo 

assim, um objeto social. 

Os signos também auxiliam nas ações concretas e nos processos psicológicos, assim 

como os instrumentos. A capacidade humana para a linguagem faz com que as crianças 

providenciem instrumentos que auxiliem na solução de tarefas difíceis, planejem uma solução 

para um problema e controlem seu comportamento. Signos e palavras são para as crianças um 

meio de contato social com outras pessoas. Para Vygotsky, signos são meios que 

auxiliam/facilitam uma função psicológica superior (atenção voluntária, memória lógica, 

formação de conceitos, etc.), sendo capazes de transformar o funcionamento mental. Desta 

maneira, as formas de mediação permitem ao sujeito realizar operações cada vez mais 

complexas sobre os objetos. 

Segundo Vygotsky, ocorrem duas mudanças qualitativas no uso dos signos: o processo 

de internalização e a utilização de sistemas simbólicos. A internalização é relacionada ao 

recurso da repetição onde a criança apropria-se da fala do outro, tornando-a sua. Os sistemas 

simbólicos organizam os signos em estruturas, estas são complexas e articuladas. Essas duas 

mudanças são essenciais e evidenciam o quanto são importantes as relações sociais entre os 

sujeitos na construção de processos psicológicos e no desenvolvimento dos processos mentais 

superiores. Os signos internalizados são compartilhados pelo grupo social, permitindo o 

aprimoramento da interação social e a comunicação entre os sujeitos. As funções psicológicas 

superiores aparecem, no desenvolvimento da criança, duas vezes: primeiro, no nível social 

(entre pessoas, no nível inter-psicológico) e, depois, no nível individual (no interior da 

criança, no nível intra-psicológico). Sendo assim, o desenvolvimento caminha do nível social 

para o individual. 
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Como visto, exige-se a utilização de instrumentos para transformar a natureza e, da 

mesma forma, exige-se o planejamento, a ação coletiva, a comunicação social. Pensamento e 

linguagem associam-se devido à necessidade de intercâmbio durante a realização do trabalho. 

Porém, antes dessa associação, a criança tem a capacidade de resolver problemas práticos 

(inteligência prática), de fazer uso de determinados instrumentos para alcançar determinados 

objetivos. Vygotsky chama isto de fase pré-verbal do desenvolvimento do pensamento e uma 

fase pré-intelectual no desenvolvimento da linguagem. 

Por volta dos 2 anos de idade, a fala da criança torna-se intelectual, generalizante, com 

função simbólica, e o pensamento torna-se verbal, sempre mediado por significados 

fornecidos pela linguagem. Esse impulso é dado pela inserção da criança no meio cultural, ou 

seja, na interação com adultos mais capazes da cultura que já dispõe da linguagem 

estruturada. Vygotsky destaca a importância da cultura; para ele, o grupo cultural fornece ao 

indivíduo um ambiente estruturado onde os elementos são carregados de significado cultural. 

Os significados das palavras fornecem a mediação simbólica entre o indivíduo e o 

mundo, ou seja, como diz Vygotsky (1987), é no significado da palavra que a fala e o 

pensamento se unem em pensamento verbal. Para ele, o pensamento e a linguagem iniciam-se 

pela fala social, passando pela fala egocêntrica, atingindo a fala interior que é pensamento 

reflexivo. 

Segundo Vygotsky (1989), a aprendizagem tem um papel fundamental para o 

desenvolvimento do saber, do conhecimento. Todo e qualquer processo de aprendizagem é 

ensino-aprendizagem, incluindo aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre eles. 

Ele explica esta conexão entre desenvolvimento e aprendizagem através da zona de 

desenvolvimento proximal (distância entre os níveis de desenvolvimento potencial e nível de 

desenvolvimento real), um “espaço dinâmico” entre os problemas que uma criança pode 

resolver sozinha (nível de desenvolvimento real) e os que deverá resolver com a ajuda de 

outro sujeito mais capaz no momento, para em seguida, chegar a dominá-los por si mesma 

(nível de desenvolvimento potencial). 

Com esta disciplina pude me apropriar de novos conhecimentos relacionados ao 

desenvolvimento do processo ensino aprendizagem, ouvir e relatar experiências enriquecendo 

o cotidiano da minha prática docente, passando a compreender melhor o universo infantil 

como descoberta para a construção do conhecimento.  
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CAPÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

 

A participação cotidiana do aluno no universo social da escola precisa 

ter um valor maior, a estrutura social da escola reclama por uma 

aliança estreita com a prática pedagógica. Cada aluno, cada professor, 

cada elemento humano envolvido no processo educativo é um ator, 

cada qual com suas vontades e sem propósito individuais. 

(MIRANDA, 2000, p.36). 

Esta disciplina foi ministrada pela profa. Ms. Tânia Maria Sousa França, com carga 

horária de 30 h/a. No primeiro momento a profa. Realizou uma dinâmica (hipt, hapt e hupt). 

A dinâmica apresentada deu-me a visão de perceber o outro com sua própria identidade. Que 

todos nós independentes da função que exercemos somos importantes em uma organização 

educacional. Percebi que uma gestão democrática todos têm o direito de se expor refletindo 

sobre esta gestão democrática, fiz um pergunta a mim mesma. 

Estaremos realmente de fato e de direito usufruindo de uma Gestão Democrática na 

escola? 

Este foi realmente um momento relevante da disciplina. A oportunidade de questionar, 

de criticar, de dar soluções para várias experiências vividas na escola. Foi um momento que 

adquirir novos conhecimentos e refleti sobre a minha prática pedagógica. 
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Segundo Taylor (1971, p.77), “O pensamento criativo é necessário em muitos campos 

fora das ciências e das artes, Em principio, o desempenho criativo pode ocorrer em qualquer 

área das atividades humanas”. 

As pesquisas demonstram que possuir elevada inteligência, talento e habilidades 

técnicas não são suficientes para o êxito pessoal, social e profissional. É necessário ter o 

pensamento criativo. 

A professora soube aproveitar bem o seu pensamento criativo, penso desta forma 

porque a cada inicio de aula ela traz uma dinâmica. Um momento de relaxamento e ao mesmo 

tempo de reflexão. Na realidade ela sabia que esses momentos seriam interessantes para nós, 

porque além de cuidar e educar presentes na Educação Infantil, profa. Também tinha 

consciência do uso da criatividade para alcançar de uma forma lúdica nosso educando, 

tentando conhecê-lo mais de perto. 

No segundo dia de aula foi resgatado o uso da mímica através dos alunos como forma 

de repassar o conteúdo da aula anterior aos alunos ausentes. 

Logo após este momento a professora fez um resumo em forma de power-point, da 

aula anterior, onde podemos perceber as diferenças entre gestão e administração e discutimos 

sobre o papel do gestor no ambiente escolar. 

Piaget investiu mais de 50 anos de pesquisa, seu interesse 

epistemológico foi aos poucos configurando um trabalho também 

psicológico, pois embora o objeto de seu estudo fosse o conhecimento, 

a necessidade de abordar a gênese deste conhecimento levou-o a um 

outro objetivo de estudo o desenvolvimento da criança. (BOULART, 

2001, p.25). 

Os estudos de Piaget, possibilitam descobrir a origem das estruturas cognitivas e 

revelar que a teoria do conhecimento é, sem dúvida, uma teoria de adaptação do pensamento a 

realidade. E que esta adaptação se constrói a partir da interação entre sujeito e objeto e que 

pode ser denominada de inteligência. 

A partir dessas pesquisas outros elementos se tornaram fundamentais para o 

desenvolvimento da criança na Educação Infantil. A estruturação do espaço físico, a forma 

como os maternais estão dispostos e organizados influenciam os processos de ensino e de 
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aprendizagem e auxiliam a construção da autonomia, da estabilidade e da segurança da 

criança. 

No terceiro momento iniciamos a aula formando grupos para relatarmos um trabalho 

de observação que tínhamos feito em sala de aula; a saber: espaço físico, organização do 

tempo a gestão ou administração do grupo que está a frente das escolas e semelhanças e 

diferenças entre escola pública e a privada. 

Resgatou-se neste momento a história da Educação Infantil no Brasil, amparada pela 

LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), sendo como a primeira etapa da Educação 

Básica. 

É expresso nesta lei a necessidade das crianças terem tempo e espaço físico que 

propiciem condições educativas, estimuladoras de suas capacidades e potencialidades. 

Na minha prática devo refletir sobre como devo trabalhar a questão da organização e 

do espaço físico em minha sala de aula. 

Para Lima (1991, p.30), “A experiência de ver, manipular, experimentar, verbalizar 

sobre coisas do mundo em sua volta ampla a vivência da criança, sua linguagem e suas 

possibilidades mentais coloca-o num mundo extremamente complexo de relações que obriga a 

organiza-los”. 

Partindo de que a verdadeira educação é aquela que cria na criança o melhor 

comportamento para satisfazer suas múltiplas necessidades orgânicas e intelectuais, de saber 

explorar, de observar, de trabalhar, de jogar, de ouvir, a educação não possui outro caminho 

senão sistematizar seus conhecimentos e partindo das reais necessidades e interesses da 

criança. 

Desta forma como última etapa dessa disciplina foram passados alguns slides que 

falavam de algumas recomendações a serem seguidos na escola para que seja um local 

agradável para as crianças e professores. 

Nesta disciplina percebi a valorização do outro como ser indivisível que tem seu 

tempo, o seu espaço e o seu limite. 
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CAPITULO III 

PSICOMOTRICIDADE: JOGOS E BRINCADEIRAS 

 

 

Essa disciplina foi ministrada pela profa. Ms. Andreza Fabrício da Silva Castelo 

Branco. Onde pudemos estudar sobre: Fundamentos da Psicomotricidade, Psicomotricidade, 

Psicomotricidade e seus elementos conceituais, o lúdico e o desenvolvimento psicomotor na 

Educação Infantil. 

As aulas foram conduzidas de forma com dinâmica, aulas expositivas e leitura de 

textos, tivemos uma aula na sala de brinquedos no Dragão do Mar, onde foi muito proveitoso 

e prazerosa. 

No primeiro momento fizemos a leitura do texto, tendências da Educação Psicomotora 

na Educação Infantil. 

A Educação Psicomotora deve ser considerada como uma educação de 

base na escola primária. Ela condiciona todas as aprendizagens pré-

escolares e escolares: leva a criança a tomar consciência do seu corpo, 

da lateralidade, a situar-se no espaço a dominar o tempo, a adquirir 
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habilidade suficiente e coordenação de seus gestos e movimentos.  

A Educação Psicomotora dever se praticada desde o inicio da infância 

e conduzida com perseverança, permite prevenir certas inadaptações 

difíceis de melhorar, quando já estruturadas. (LE BOLCH, 1966,  

p.24-25). 

A psicomotricidade tem grande poder de desenvolvimento na vida da criança, 

principalmente nas crianças da Educação Infantil. 

Esta especialidade que cuida dos estudos do corpo, faz com que a criança tome 

conhecimento de seu corpo, de sua lateralidade, ajuda o educando a assimilar a noção de 

espaço e tempo. 

A psicomotricidade ajuda a prevenir certas dificuldades físicas nas crianças, facilita o 

desenvolvimento físico, favorece o bem estar social e físico do indivíduo. 

Com relação às contribuições da psicomotricidade de Pierre Vayer no ano 1984, 

percebe-se uma transformação no assunto em que envolviam a temática psicomotora. A 

Educação psicomotora passou a construir uma ação pedagógica, passando a ser utilizada na 

educação física, tendo como objetivo principal normalizar o comportamento da criança. 

Fica claro através das aulas da professora Andreza que o educador dever esforçar-se 

para obter da criança: 

 A consciência do próprio corpo; 

 O domínio do equilíbrio; 

 O controle da inibição da respiração. 

 A organização do esquema corporal e a organização no espaço. 

O papel da escola e da família é acompanhar a criança nas suas descobertas, olhar 

motivar e criar situações que permitirão o seu desenvolvimento espontâneo. 

Través de Leituras desenvolvidas por mim nesta disciplina, percebi que Piaget (1980), 

foi um dos autores que mais as interrelações da motricidade coma a percepção na vida da 

criança. Utilizou como fonte de pesquisa a experimentação, através de seus estudos ele 
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percebeu que a motricidade interfere diretamente na inteligência, bem antes da aquisição da 

linguagem. 

O movimento segundo Piaget (1980), ocorre através da integração da experimentação 

motora e processo de interiorização. 

Walon refere-se ao esquema corporal como uma unidade biológica ou 

psíquica, mas como uma construção, elemento de base para o 

desenvolvimento da personalidade da criança. 

Com essa citação acima pude perceber que a Educação Infantil tem um papel 

fundamental na vida das crianças, porque situado num momento importante de sua evolução, 

de particular fragilidade e de prevenção aos “fracassos”, que poderão advir na primeira 

infância e dificilmente serão eliminados ao longo de sua existência. 

No segundo encontro a aula foi iniciada com uma dinâmica de grupo. Ao iniciar a 

leitura do texto psicomotricidade e desenvolvimento infantil vimos a seguinte definição. 

É uma ciência que tem por objeto de estudo o homem através do seu 

corpo em movimento nas suas relações com seu mundo interno e 

externo bem como suas possibilidades de perceber, atuar e agir com o 

outro, com objeto e consigo mesmo. Está relacionada ao processo de 

maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas 

e orgânicas. (SBP, 1999). 

A partir das afirmações acima é possível entender que a psicomotricidade envolve toda 

a ação realizada pelo indivíduo, que representa suas necessidades e permitem sua relação com 

os demais. 

De uma maneira estática, a motricidade pode ser definida como resultado da ação do 

sistema nervoso sobre a musculatura, como resposta a estimulação sensorial. Enquanto que o 

psiquismo poderia ser considerado como o conjunto de sensações, percepções, imagens, afeto, 

entre outros. 

A mobilidade dever ser compreendida em sua evolução, a partir dos movimentos 

reflexos incoordenados, até os movimentos coordenados que tem a finalidade e gestos, de 

valor simbólico. 
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A função psicomotora, no entanto, não pode ser estudada senão como uma unidade 

onde integram a incitação, a preparação a organização temporal, a memória, a oitivação e 

atenção. 

Cada elemento da motricidade deve ser considerada no conjunto e na história que lhe 

dá significação. Por isso a psicomotricidade dever ser compreendida em sua integridade, 

portanto de fenômenos que envolver o desejar e o querer. 

Em outro momento vimos a importância do brincar no desenvolvimento psicomotor. 

É brincar não significa sorrir, gargalhar, divertir-se, correr, cantar [...]. 

Também pode ser um esforço para ajudar alguém a fazer algo. Pode 

ser o almoço, o escovar os dentes, o lavar o chão.  

Desde que haja aquela leveza que permite a criatividade e a 

espontaneidade. (FILHO, 1998, p.1). 

Brincando, podemos contar a história de povos e nações, seja através do folclore, ou 

através da dança. A importância do brincar está relacionada tanto a ruptura de valores quanto 

ao conhecimento da sociedade que se vive por que o jogo tem a capacidade de integrar, fazer, 

pensar e socializar as pessoas em grupo ou individualmente. Muitos ainda dizem que a 

brincadeira tem linguagem terapêutica por trabalhar com mecanismos favoráveis ao 

autoconhecimento emocional, físico e mental. 

3.1 A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR 

Existe uma relação próxima entre o brincar e a aprendizagem. Se no passado estes 

termos eram separados e se contradiziam, no mundo de hoje se entrelaçam, pois nos dias 

atuais as exigências cognitivas são precoces, a criança perde o espaço do brincar para o 

espaço da aprendizagem interferindo na dinâmica natural do seu desenvolvimento 

psicológico. 
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3.2 MAS, O QUE É O BRINCAR? 

Em nossas aulas expositivas dadas pela professora pude elaborar conceitos sobre a 

pergunta acima. 

O brincar em todas as épocas trona-se fundamental, sendo divertimento, mas do que 

nunca a busca do contentamento. As brincadeiras fazem parte do patrimônio-lúdico cultural, 

traduzindo valores, costumes e formas de pensamento e ensinamentos, proporcionando as 

crianças uma cultura motora fundamental ao seu desenvolvimento e a sua aprendizagem. 

Foi de grande valia a fundamentação teórica desde disciplina, pois além de enriquecer 

o meu fazer pedagógico abriu meus horizontes no que diz respeito ao aprofundamento dos 

meus conhecimentos.  
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PRECONCEITO 

 

Para erguer mais um Cordel  

O meu verso acelera  

Busco a rima mais perfeita  

Com a arte nordestina  

Falo do que não se ensina  

De forma muito sincera 

 

Minha rima enumera  

A geral programação  

Nesta festa dos cantos  

Negro, força superação  

Muita coisa viveremos  

Belo lema escolhemos  

Luta vitória, canção 

 

Eu vou tentar entender  

Ave que saiu do ninho  

Uns só conheceram sofrer  

Outros, bem devagarzinho  

Foram fazendo dos bons momentos  

Esperança para o novo caminho 

 

Procuro entender preconceito...  

Isso não aprovo não  

Sempre quando eu vejo  

Toca o meu coração  

Vejo a tristeza e a dor  

Encho-me de emoção 

 

Preconceito é palavra feia  

Pra mim o pior palavrão  

Causa ferida que não cura  

No mundo onde tudo é irmão  

A dor que muito mais dura  

Que o corte de um facão 

 

Quando pequeno aprendi  

Que todo homem é igual  

Rico, pobre, preto, branco  

Independente da classe social  

Andando, pulando manco  

Vê o sol e o temporal 

 

Tentarão me explicar  

A tal de discriminação racial  

Não consegui entender  

Tudo me faz muito mal  

Que luta só por poder  

Valesse uma vida afinal 

 

No tempo da internet  

Da grande rede de comunicação  

A democracia cala o negro  

Com nome de inclusão  

Cota para vestibular, livro  

Com nome de evolução 

 

O preconceito escondido  

No carinhoso moreninho  

O preconceito camuflado  

Naquele menino pretinho  

No rosto, o sorriso velado  

E a esperança perdida no caminho 

 

Vamos ver as lindas cores  

Ouvir as mais lindas canções  

O negro tem sua história  

As mais ricas tradições  

Tem a luta, tem a memória  

Eternas considerações 

 

Vamos combater o preconceito  

De raça, social de cor  

Vamos escrever nova história  

Que fale menos de dor.  

Vamos deixar na memória 

Aquilo que traga o amor. 
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CAPITULO IV 

PLURALISMO CULTURAL NOS PROCESSOS EDUCACIONAIS 

 

Neste momento, irei tratar do Pluralismo Cultural e sua relevância na educação. 

Esta disciplina foi ministrada pelo professor e coordenador Cleison Luiz Rabelo, com 

a carga horária 30/h. Com o objetivo de introduzir aspectos relativos ao processo de formação 

s a sociedade contemporânea, o papel da cultura, da diversidade cultural e do 

multiculturalismo, assim como a refletir sobre o convívio dos diferentes grupos sociais (raça e 

gênero), na escola. 

Suas atividades avaliativas obedeceram o seguinte critério: 

Leituras de textos, apresentação de trabalho individuais e em grupo. 

No primeiro momento foi feito a leitura de um texto, cuja era: Educar em valores do 

autor Ciriaco Izquierdo Moreno. Após a leitura do texto, fizemos comentários e o professor 

sugeriu trabalho individual que era a construção de um papel onde cada aluno criava o seu 

próprio título, o professor nos deu orientações de como construí-lo, sendo este o que 

construir. 
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Como Educar com Base em Valores 

Maria do Socorro Paixão Rodrigues* 

Quando se ouve a frase educar em valores, surgem várias perguntas, quais são os 

valores que estão inseridos na nossa cultura? Onde ocorre o ensino aprendizagem dos valores? 

Existe uma grande discussão no entorno das responsabilidades de quem deve repassa-los. 

Temos a família como portadora primordial e transparente desses valores, enquanto que os 

mesmos estão condicionados ao ensino escolar. A construção dos valores na família deveria 

ocorrer de maneira natural, tendo como base a formação moral e religiosa, interagindo com os 

meios de comunicação e ambiente sociocultural. Na realidade educacional, o ensino não 

restringe mais, como no passado, a mera transmissão de conhecimento, onde a atividade de 

ensinar era centrada no professor, detentor dos saberes e o aluno, um mero recebedor de 

matéria. A educação em valores visa através da escola, levar os educandos à assimilação de 

valores, que estão presentes no conteúdo das matérias, nos procedimentos e atitudes dos 

professores, colegas de sala, pais de alunos e nas experiências humanas acumuladas na 

história, tendo em vista a formação dos indivíduos enquanto cidadãos. Pergunto-me: como 

educar se os valores que a escola trabalha muitas vezes são desviados pela família através de 

exemplos contrários aos que estão sendo trabalhados diariamente: Vivemos em uma 

sociedade onde o consumismo hodierno é imposto às pessoas, valorizando o que têm e não o 

que são. 

A História dos Negros 

Os negros trazidos de um lugar chamado África em navios negreiros elas foram 

amontoados.  

Sofreram humilhações,  

Nada era perdoado  

Em meio as correntes 

Pro tronco eram levados 

Eram tantos capitães 

Entre as perseguições 

Muito sangue derramado 

Nessa tal escravidão. 

 

Muitos deles resistiram 

Pros quilombos então fugiram 
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Alguns foram encontrados 

Mais outros conseguiram. 

 

Em meios tantas lutas 

Pra vencer o preconceito 

Novas leis foram criadas, 

Pra mudar o seu conceito. 

 

Ainda falta muito 

Pra quebrar o paradigma 

Então venha conosco 

Vestir esta camisa. 

 

Aqui foi meu recado 

Com muita emoção 

Pretos, brancos, índios unidos 

Foram a transformação. 

A disciplina pluralismo cultural nos processos educacionais me possibilitou a 

aquisição de novos conhecimentos, como também a refletir sobre a cultura e sua importância 

no processo educacional, o papel da escola como fortalecedora da cultura e respeito a 

qualquer manifestação cultural e as diversidades. 

Essa disciplina foi muito significativa, fortaleci alguns valores pessoais e profissionais 

devido às trocas de experiências e conhecimentos. Além disso, pude repensar minha pratica 

docente e cotidiana, entendendo a importância de valorizar e respeitar cada indivíduo no seu 

contexto.  
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CAPÍTULO V 

DIRETRIZES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

5.1 A HISTÓRIA DA INFÂNCIA E DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Esta disciplina foi ministrada pela professora Maria Vandia Guedes Lima com a carga 

horária de 30 h/a. Estudamos sobre a história da Educação Infantil, e das leis que 

regulamentam o ensino infantil, que vamos contemplar a partir de agora. 

Toda a história da Educação Infantil passa por grandes mudanças na organização 

social, econômica, política, cultural e ética, durante todo o processo de existência. 

Segundo Durant (1966), em Atenas, Grécia, na denominada Idade do ouro (480-399 a 

C), todo cidadão devia ter filhos e todas as forças da religião, da propriedade e do Estado 

uniam- se para combater a não-procriação. 



28 

Por outro lado, a lei e a opinião pública aceitavam o infanticídio como legítima 

prevenção contra o excesso demográfico e a acentuada divisão de terras. O pai podia 

abandonar o filho recém-nascido à morte, por duvidar da paternidade ou por criança 

debilitada ou defeituosa. As meninas eram mais abandonadas que os meninos, devido à 

necessidade do dote e da sua ida para outra família. 

Assim no modelo de organização social primitiva a educação se fazia através da 

transmissão de conhecimentos, dos mais velhos aos mais jovens aí incluídas as crianças, 

considerando que nesta época não se concebia a infância e a educação infantil, com 

características próprias e inerentes a está etapa da vida. 

No modelo feudal, a criança se confundia com o adulto, exercendo a mesmas funções 

que ele, não existindo, portanto uma concepção clara de infância. 

Posteriormente, com o advento do capitalismo, a infância passa a ser reconhecida 

embora de modo igual para todas as crianças, como se as condições materiais e imateriais de 

existência fossem igualmente dadas a todas as pessoas. 

Melhor dizendo como se a sociedade fosse organizada em uma única classe e com 

interesses também iguais. Isto é possível? 

Assim, a educação assume o papel de destaque e deixa de ser responsabilidade apenas 

da família. Seu objetivo principal é preparar a criança para o futuro. Observa-se claramente, 

uma mudança de postura que se reflete com a presença do Estado, que passa a se 

responsabilizar pelos cuidados, escolarização e sistematização de conhecimentos de crianças e 

jovens, em instituições próprias escolas, creches e pré-escolas. 

ARIÈS (1981) diz que no primeiro momento não existia o sentimento de infância e a 

criança tinha um papel secundário, até certa idade, na estrutura familiar. Não havia distinção 

entre adultos e crianças, que eram vistas como uma “miniatura de adulto”. No século XVII, 

época de grande efervescência de ideias e mudanças culturais e sociais, uma importante obra 

pedagógica é publicada. Trata-se de didática magna de Comênio, (1627), um “tratado da arte 

universal de ensinar tudo a todos”. Tal escolarização aconteceria no seio da família e iria até a 

idade de seis anos. Propunha os processos audiovisuais como método de ensino. É importante 

destacar um chamamento tão atual: a importância da educação nos primeiros anos de vida. 
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Todavia, contrariamente às concepções da época de Comênio, homens e mulheres nascem 

com potencial imenso a ser desenvolvido. 

A criança é mais que uma plantinha. Para crescer e produzir frutos se faz necessário 

uma caminhada que contemple a aprendizagem e o desenvolvimento do seu potencial 

genético e social, afim de que possa fazer as inúmeras conexões neuronianas que, permeadas 

pelo social, tornam-na capaz de construir as inúmeras dimensões da inteligência: a intelectual, 

a ética, a motora, a psicológica e a social, dentre outras. 

No século XIX, o tratamento da infância passa por períodos distintos. Na primeira 

metade, a Revolução Industrial vê na mão-de-obra infantil um potencial de exploração, 

fazendo com que criança passe novamente de forma precoce á idade adulta. No fim desse 

século, o setor fabril que contratava mulheres para trabalhar desenvolvendo assim as 

primeiras formas de assistência a filhos de trabalhadoras. É desse período a criação das 

primeiras creches. 

E somente no século XX que a infância passa a ser vista como um momento 

privilegiado da vida e a criança passa a ser considerada como pessoa, sujeito de direitos, em 

desenvolvimento. Nos meios educacionais, a primeira infância passa a ser encarada sob outras 

condições: valorização das características da infância, organização de espaços próprios para 

se fazer educação infantil, currículo e aulas organizadas com base nestas características, com 

a brincadeira e os brinquedos ocupando espaços essenciais à ampliação de construção de 

conhecimentos pela criança. 

Os movimentos sociais sindicais ou acadêmicos, por sua vez, possibilitaram o repensar 

da infância e a criação de condições objetivas para atendimento às crianças, em creches, pré- 

escolas ou centros de educação infantil. Tais fatores contribuíram para que a educação infantil 

fosse tomada como uma etapa da escolaridade, importante e necessária. O cuidar e educar 

passam a ser função básica da educação das crianças pequenas. A libertação da educação 

familiar faz com que a família transfira para a escola o aprendizado da vida em sociedade. 

Convém ressaltar que a família e a escola têm papeis diferenciados e não concorrem entre si. 

Pelo contrário, as funções desempenhadas por cada uma são complementares e fortalecem a 

educação das crianças. 
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5.2 A INFÂNCIA HOJE - O CENÁRIO MUNDIAL 

Se tomarmos a infância hoje, no cenário mundial, alguns fatos merecem destaque. Na 

década de 90 do século XX, a mobilização em torno da educação foi marcada por um grande 

movimento em busca de novos caminhos. O Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef), 

o programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), a Organização das Nações 

Unidas para a Educação (Unesco), e o Banco Mundial (Bird) realizaram uma Conferência  

Mundial de Educação para Todos, na Tailândia, onde foi produzido o documento 

Declaração Universal sobre a Educação para Todos, que aponta como objetivo prioritário o 

atendimento às necessidades básicas de aprendizagem. 

A educação das crianças de 0 a 6 anos se constitui de muito mais que um ato. Precisa 

se revestir de atitude. No cenário nacional, a dinâmica mundial estimulou o desenvolvimento 

de pesquisas e estudos no âmbito de educação infantil. Um fenômeno chama bastante a 

atenção: o reconhecimento da importância e a necessidade da expansão de atendimento e essa 

etapa da vida das crianças por diferentes segmentos sociais, em instituições próprias. Escolas, 

pré- escolas e creches devem ter uma proposta pedagógica que reflita a concepção de infância 

e educação infantil, que considere a criança sob diferentes dimensões de aprendizagem e 

desenvolvimento e possibilite à criança ampliar e construir seus conhecimentos, transformá-

los e ser transformada por eles. No âmbito do Ceará, teve início um movimento que deu 

origem ao documento agenda 0-5 anos: um compromisso com a criança cearense, de 2001, 

que resultou num seminário que contou com a contribuição de gestores públicos, com o 

objetivo de construir coletivamente uma agenda em que os compromissos com a infância 

contassem com a adesão, o envolvimento e a participação de toda sociedade. 

5.3 DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL ANTERIORES À LDB 

No Brasil, uma das primeiras referências às crianças está presente na lei n 5.692, de 

1971, quanto dispõe ao Art. 19, parágrafo 2, “Os sistemas de ensino velarão para que as 

crianças de idade inferior a sete anos recebam convenientemente educação em escolas 



31 

maternais, jardins de infância e instituições equivalentes”. Na segunda metade da década de 

80, o Brasil vive momentos de transformação política, com a transição para um sistema 

democrático, a eleição indireta de Tancredo Neves e sua morte; a posse do vice José Sarney 

como presidente da República e a instauração da Nova República. Nesse período, uma nova 

constituição é promulgada (1988) e a educação passa a ser considerada um “direito de todos”. 

5.4 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

A Constituição é a Carta Magna de um país. O capítulo 3 da Constituição de 1988 é 

dedicada à Educação, Cultura e Desporto, em geral, e o Art. 205 sobre educação, em 

particular. 

Em 1996, a Constituição Federal sofreu modificações através da Emenda 

Constitucional N 14, que teve influência decisiva sobre os rumos da educação brasileira, pois 

alterou aspectos relativos ao financiamento e organização das competências entre as 

instâncias administrativas do poder público. Como a educação é um direito de todos, a 

Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, também o é. Assim, o Poder Público é 

chamado a atuar nessa área por se tratar de um dever constitucional determinado pelo Artigo 

208, da constituição brasileira. O Artigo define que é dever do Estado garantir o atendimento 

em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Assim, a educação infantil assume 

a condição de integrante do Sistema de Ensino. 

O Artigo 221, da constituição, estabelece que “os municípios atuarão prioritariamente 

no ensino fundamental e na educação infantil”, com a cooperação técnica e financeira do 

Estado e da União. Em 1990, foi aprovada a lei n 8.069/ 1990, que estabelece o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). A Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB). Em seu 

primeiro artigo, apresenta o conceito de educação, que deve ser entendido e como tal estar 

presente em todos os momentos do trabalho de um educador. 
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5.5 A EDUCAÇÃO INFANTIL NA LDB 

A LDB organizou a educação brasileira em dois grandes níveis: Educação Básica e 

Ensino Superior, como retrata o Artigo 21. A Educação Básica é constituída por três etapas: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A definição de Educação infantil na 

LDB encontra-se em três artigos (29,30 e 31). 

Art. 29, da LDB: “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade em seus aspectos 

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

comunidade”. Como se pode perceber a educação infantil incorporada por creches, 

estabelecendo um limite de idade para essa etapa, de até os 3 anos. A partir dos 4 e até os 6 

anos a educação infantil assume o caráter de pré-escola. Tal divisão extinguiu a classificação 

existente do maternal, jardim I e II e alfabetização. 

Essa nova divisão rompe com a visão assistencialista da creche e aponta para a 

necessidade de que todos os professores que atuam na educação infantil tenham formação 

pedagógica, com conhecimentos específicos na área. Pela nova lei, a educação infantil pode 

ser incluída às peças orçamentárias e financeiras municipais, através do percentual 

constitucional de 25% do orçamento próprio do município, valor que deve ser despendido 

com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil. 

Sobre a avaliação, observa-se a nítida decisão de ver a educação infantil não como 

uma etapa que considera a aprovação ou reprovação, mas um momento que possibilite o 

desenvolvimento de aspectos cognitivos, afetivos e socioculturais, com registros descritivos 

os quais permitem o acompanhamento das aprendizagens e do desenvolvimento da criança. 

5.6 A EDUCAÇÃO INFANTIL E O PNE 

O Plano Nacional de Educação (PNE), sancionado em janeiro de 2001, é um 

documento muito importante e deve ser do conhecimento de todos os educadores. Nele são 
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encontrados histórico, diagnóstico, diretrizes e objetivos de cada nível e modalidades de 

ensino, incluindo, portanto, a educação. 

A educação infantil deve contar com profissionais especializados capazes de fazer a 

mediação entre o que a criança já conhece e o que pode vir a conhecer. Se essas 

oportunidades forem perdidas, será muito mais difícil obter os mesmos resultados mais tarde. 

5.7 A EDUCAÇÃO INFANTIL NO CEARÁ 

O estado do Ceará tem como um dos documentos de instância local referente à 

Resolução de nº 361/2000, dispõe sobre a Educação Infantil no âmbito do Sistema Estadual 

de Ensino. O Conselho de Educação do Ceará (CEC), que legisla a respeito das diferentes 

necessidades educacionais, estatui a Educação Infantil em seu Artigo 1: “A educação infantil, 

etapa inicial da educação básica, tem como finalidades o desenvolvimento integral da criança 

até os seis anos de idade, em seus aspectos físico, afetivo, cognitivo, social, cultural e 

espiritual”. 

Concluindo, a educação como prioridade é direito de todos. Buscar estes direitos é 

nossa responsabilidade. É urgente melhorarmos a situação mundial da infância. Debates 

surgem nas grandes metrópoles. Leis são criadas para amparar este nível de ensino. 

Programas educacionais são lançados para intermediar o desenvolvimento de ações ligadas à 

Educação Infantil.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Construir este portfolio foi às vezes cansativo, mas muito gratificante, pois cada dia 

aprimorava a organização do meu saber, enquanto aluno. Aos poucos desenvolvia 

competências e habilidades na elaboração ordenada de conceitos, ao mesmo tempo, que fazia 

uma avaliação sobre como era antes da formação e o saber adquirido depois do curso. 

Também demonstrava a utilidade na minha vida pessoal e profissional. 

Obrigada, professora Djanira, por me proporcionar a oportunidade de enriquecer meus 

conhecimentos com conteúdos deste curso, pois percebo o meu aprendizado melhorar a cada 

dia. E com certeza isso servirá de experiência para o meu futuro. 
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